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Vážení spoluob ané,
rád bych se na vás po ukon ení prvního pololetí letošního roku obrátil
s následujícím textem Víseckých list , abych vás informovat o d ní ve Vísce a
záležitostech, které ešilo vedení obce a obecní zastupitelstvo b hem první poloviny
letošního roku.

Jednání zastupitelstva a vedení obce
Zastupitelstvo obce od po átku roku jednalo na své ádné sch zi celkem ty ikrát.
K nej ast jším bod m jednání pat ila agenda spojená s nástavbou byt na prodejn potravin a
jejich pronájmem. V sou asnosti jsou zde pronajaty všechny byty, a to následovn : dolní byt . 1
paní Marii Hapákové, patrový byt . 2 panu Miloši Adamovi a byt . 3 manžel m Dömötörovým.
Všichni mají v sou asnosti trvalý pobyt ve Vísce, ímž Víska získala t i nové ob any a s nimi
obdrží i p íslušnou ástku do rozpo tu obce. Všichni nájemníci také obci složili kauci ve výši t í
nájm , kauce bude použita v p ípad jakýchkoli problém se splácením nájmu i eventuálního
poškození bytu. Smlouvy byly uzav eny na jeden rok, prodlouženy budou v p ípad
bezproblémového chování nájemník , ádného placení nájm a ádné údržby byt a prostor
v nástavb . Momentáln všichni nájemníci tyto podmínky plní bez výhrad. Výše nájmu
v jednotlivých bytech musela být stanovena tak, aby spl ovala podmínky sociálního bydlení, ke
kterému jsme se zavázali p i erpání dotace od Státního fondu rozvoje bydlení. iní tedy 4.410,K u bytu .3, 4.350 u bytu . 2 a 3.760,-K u bytu .1, obec tedy celkem m sí n získává
12.520,- K od nájemník a 500,-K za pronájem obchodu, což využívá na splácení úv ru od
SOB. P vodn byla na byt . 2 a 3 podepsána dne 31.12. 2008 smlouva s rodinou Spilkovou a
Hladíkovou z Chrudimi, kterou vybrala na sklonku lo ského roku komise obecního zastupitelstva.
Rodiny ovšem pod záminkou zdravotních komplikací odkládaly zaplacení kauce, bez které jsme
odmítali byt p edat k užívání. B hem m síce b ezna proto zastupitelstvo rozhodlo odstoupit od
smlouvy s ob ma rodinami a nabídnout byt znovu ve ejnosti. Následn byla oslovena náhradnice
z p vodního ízení paní Lenka Kohoutová, která nabídku odmítla, a poté se na ve ejnou nabídku
pronájmu p ihlásili paní Iveta Lacinová s panem Romanem Šmejkalem, pan Radek Vaší ek, který
ale následn žádost stáhl, a Miloš Adam a Tomáš a Zde ka Dömötörovi. Na dalším jednání
zastupitelstva zastupitelé schválili pronájem pro zmín ného Miloše Adama a manžele
Dömötörovi, protože všichni byli ochotni ihned složit požadovanou kauci a zárove p edložit
smlouvu o trvalém pracovním pom ru. Na konci lo ského roku jsme také zaplatili firm Kolouch
poslední splátku za provedené práce. Na velmi tvrdém jednání zastupitelstva s firmou o
záv re ném vyú tování na konci lo ského roku byla stanovena na kone nou ástku 4.825,903,K . Na záv r této velké investi ní akce, kterou jsme pronájmem úsp šn dotáhli do zdárného
konce, bych rád pod koval všem zastupitel m, kte í spolu se mnou ešili veškeré problémy
spojené s výstavbou, a jmenovit Ludmile Paclíkové a Vladimírovi Georgievovi za to, že p išli
s ideou nástavby a za práce na rozb hnutí projektu.
K dalším astým bod m jednání zastupitel a vedení obce pat ily finan ní záležitosti
chodu Vísky. Poda ilo se nám získat dotaci z Programu pro obnovu venkova ve výši 150.000,K , kterou jsme se rozhodli použít pro vým nu dvojích vchodových dve í u mate ské školky
(hlavních do silnice a na zahradu), obecního ú adu a klubovny kroužku mladých hasi . Ta
naváže na lo skou vým nu oken a podpo í tak tepelnou izolaci objektu. Na vým nu po ítáme
s ástkou zhruba 100.000,-K , zbylou ást dotace bychom cht li v novat na úpravu okolí budovy.
Realizace vým ny dve í prob hne v týdnu od 13. ervence.

Další dotaci jsme získali v rámci projektu Czech Point, a to v hodnot 80.000,-K .
Pokud budeme investovat dalších 14.000,- z obecního rozpo tu, bude nám zmín ná dotace
uvoln na na nákup po íta ové techniky pro obecní ú ad. Ob ané by v rámci tohoto projektu
mohli do budoucna na našem obecním ú ad obdržet výpis z katastru, trestního rejst íku, výpis
bod pro motoristy, i živnostenského oprávn ní, pro které se nyní musí jezdit do Chot bo e i do
Havlí kova Brodu. Pro velký zájem ze strany obcí nám doposud nebyla p edložena smlouva
k podpisu, ale projekt již byl pro nás schválený.
V jarních m sících jsme také na obecním zastupitelstvu jednali o možném zateplení
budovy mate ské školky s využitím státní dotace. Firma Grant Praha s. r. o., která by nám
p ípadn mohla pomoci s vy izováním komplikované dotace, ovšem celkové náklady na zateplení
budovy vy íslila na 12 milión korun. I kdybychom usp li s žádostí o dotaci 75 %, tak by pro
investování z rozpo tu obce zbyla p íliš vysoká ástka (jenom požadovaná cena za vypracování
projektu a všech jeho náležitostí inila 300.000,- K ). Za této situace považujeme realizaci
zateplení za nereálnou z hlediska finan ních možností našeho rozpo tu a návratnost celé akce za
p íliš dlouhou. Rádi bychom nyní spíše preferovali nap íklad zasí ování stavebních parcel a jejich
následný rozprodej zájemc m o výstavbu rodinných domk ve Vísce, ímž bychom mohli získat
nové obyvatele
Na sklonku jara jsme také požádali kraj Vyso ina o dotaci na rekonstrukci kuchyn
mate ské školky, protože ta již dlouhodob nevyhovuje hygienickým normám, na což jsme byli
hygieniky opakovan upozorn ni. Dne 9. ervence nám dotace v maximální možné výši 200.000,K byla schválena. S rekonstrukcí bychom musíme provést b hem váno ních prázdnin, abychom
nekomplikovali chod mate ské školky. V souvislosti s tímto úsp chem bych rád pod koval t m,
kte í í mi se získáním této dotace pomohli, a to zejména Gabriele apkové. Vzhledem
k obrovským finan ním nárok m, které dnes firmy požadují p i p íprav agendy na získání dotací
tzv. na klí (viz zmín ná firma pro zateplování) bych považoval za maximáln výhodné, abychom
získali lov ka s pat i ným vzd láním a schopnostmi, který nám bude s tuto velmi složitou a
administrativn náro nou inností pomáhat a nau í se porozum t veškerým náležitostem
s agendou spojovaných. Zatím se mi vzhledem k výše uvedenému úsp chu slibn jeví
spolupráce s Gabrielou apkovou.
Za prvních necelých sedm m síc roku jsme tedy získali, nebo máme schváleny,
finan ní dotace, které dosahují celkové výše 430.000,-, což je, myslím, velmi p kný výsledek. Na
druhou stranu je zde nutné podotknout, že ádné a plánované p íjmy rozpo tu se nevyvíjejí tak,
jak jsme o ekávali, což je dáno ekonomickou krizí a následným nižším výb rem daní, které jsou
pak p erozd lovány i pro náš rozpo et. Tento problém ovšem postihl prakticky všechny obce,
nejen nás a ty v našem okolí. Proto bych rád v této souvislosti pod koval novým spoluob an m,
kte í si ve Vísce p ihlásili trvalé bydlišt a tak umožnili navýšení pat i né kapitoly rozpo tu. Jedná
se o Lucii, Tomáše, Elišku a Aleše K ivských, Miloše Marka a Václava Nikrmaiera.
K p íjm m obce také p isp l pronájem obecního traktoru pro Správu a údržbu silnic
v zimních m sících roku. Ten jsem používal v rámci služeb pro tuto organizaci k prohrnování
silnic v okolí, p i emž obec z jedné proježd né motohodiny vyinkasovala 250,-K . Pro obec byl
tento pronájem velmi výhodný i z toho d vodu, že naše náklady na vlastní údržbu obecních
komunikací se díky tomu poda ilo velmi zredukovat na pouhé cca 4000,- K za celou zimu. To je
zlomek pr m rných dlouhodobých náklad , které velmi asto uvedenou ástku p esáhly za jediný
m síc.
Pro mate skou školku, jejíž provoz pat í k nejvýrazn jším položkám víseckého
rozpo tu, jsme za ali požadovat investi ní p ísp vek od okolních obcí, jejichž d ti školku
navšt vují. Všechny obce nám již p ísp vek uhradily, krom Nové Vsi, která zatím požaduje další
jednání z d vodu velkého po tu d tí z Nové Vsi, které školku navšt vují.
Poda ilo se nám také od ú adu práce získat maximální možnou dotaci pro plat
obecního zam stnance Jana Ho ínka, kterému jsme tak mohli prodloužit pracovní smlouvu od
1.kv tna. Dotace nám byla po mém osobním jednání zvýšena ve srovnání s lo skem o 62 % na
13.000,- K . Od uzav ení smlouvy se Jan Ho ínek v noval p edevším b žné údržb obce
(sekání trávy apod.), práci v obecním lese a také dostavb prostor u tenisové st ny u fotbalového
h išt .
Jako obec jsme také požádali o bezúplatný p evod parcely . 629 (v katastru
nemovitostí vedené jako 660/3) o vým e 1497 m2 z d dictví po rodin Hermanov od
Pozemkového fondu R. Pozemek, který se nachází mezi zahradou rodiny Lefflerovy a obecním
polem ur eným pro zástavbu, nás doposavad blokoval v zahájení p ípravy zbudování stavebních
parcel na tomto území. Majitel pozemku - Pozemkový fond byl totiž v soudním sporu s d dici

rodiny Hermanovy, konkrétn s paní Gilou Ilan, která prost ednictvím svých právních zástupc
požadovala jeho vydání. Žadatelka ovšem nedávno zem ela a soudní spory následn skon ily.
Proto jsme ihned reagovali a požádali Pozemkový fond o bezúplatné p evedení pozemku do
vlastnictví Vísky. Nyní Pozemkový fond p ipravuje zam ení pozemku a následné vyjmutí
z p dního fondu. Až se staneme jeho majiteli, chceme tento pozemek spojit s okolními, které již
pat í obci, a celou plochu rozprodat na stavební parcely. Celkem zde po zasí ování plánujeme
vytvo it 4 – 6 stavebních parcel. Pozemkový fond také žádáme o p evedení pozemku p ed
sokolovnou a mezi sokolovnou a domkem rodiny Lefflerovy, tedy parcely 16/1 a 26/5. Ty bychom
cht li mít ve vlastnictví z d vodu dobrého p ístupu k sokolovn a eventueln vybudování
parkovišt .
Za dobrý po in z hlediska informovanosti obyvatel Vísky považuji zprovozn ní
místního rozhlasu, které jsme realizovali b hem m síce února. Rozhlas m l sloužit pro
informování ob an o b žných záležitostech chodu obce. Rád bych na tomto míst ješt jednou
pod koval panu Petru K ivskému a firm Aqua Chemie Praha s. r. o. za jejich finan ní dar, který
jsme použili práv na zprovozn ní rozhlasu.
B hem jara jsme také bohužel museli p istoupit k pokácení další lípy ve stromo adí u
fotbalového h išt , protože strom byl zcela shnilý a nahnutý a ohrožoval bezpe nost na silnici
p ípadn i budovu sokolovny. Kácení provedli v rámci svého výcviku profesionální hasi i
z Chot bo e. Místo pokácené lípy byla vysazena nová. V areálu obce jsme umístili dv nové
lavi ky – jednu u k íže za obcí ve sm ru na hájenku, jednu u domku rodiny Kubátovy. Doufáme,
že budou sloužit k posezení a odpo inku zdejších ob an a návšt vník Vísky.

Spole enský život v obci
Za hlavní úsp ch v této oblasti života Vísky považuji obnovení tradice masopustního
maškarního pr vodu. Myšlenkou obnovení této staré tradi ní veselice, jsem se zabýval již delší
dobu a po dlouhých p ípravách se nám celou v c poda ilo uskute nit v sobotu 28. b ezna po
26leté p estávce. Akci jsme naplánovali a zrealizovali jako spole ný projekt hasi
Víska, TJ
Sokol Víska a hasi
e kovice. Masopustního reje se zú astnilo celkem 37 masek, ale celkový
po et ú astník pr vodu v etn 12ti lenné kapely pana Tomáše Kot ry z Gol ova Jeníkova a
pomocník dosahoval 60 osob. lenové pr vodu vybrali celkem 30.000,-K . Po zaplacení
náklad (autobus, kapela, ob erstvení pro ú astníky masopustního reje masek) zbyla ástka
5.000,- K , kterou si rozd lí zmín né spolky. Cht l bych na tomto míst velmi pod kovat všem,
kte í se podíleli na p íprav této organiza n náro né akce. Speciáln bych rád vyzdvihl naši
„šéfkucha ku“ paní Zdenu Davidovou, která zodpovídala za p ípravu ob erstvení a další
náležitosti pr vodu, a také další organizátorky z ad víseckých hasi ek a dále zejména Miloše
Marka. Maškarní pr vod obešel b hem dopoledne e kovice a odpoledne všechna zdejší
stavení, která nám otev ela, aby „Bílý“ jako p edstavitel pr vodu nechal v duchu staré tradice
zahrát hospodá m, hospodyním a dalším len m domácnosti píse dle jejich výb ru a pozval je
na maškarní ples. Ten se pak odehrával ve ve erních hodinách v budov sokolovny. Cht l bych
na tomto míst poznamenat, že mám opravdovou radost z toho, že se nám poda ilo u nás obnovit
jednu z velmi p kných a starobylých tradic eského venkova. Myslím, že práv takovéto tradice
pomáhají, spolu s inností spolk a dalšími spole enskými aktivitami, vytvá et ve vsi atmosféru
spolupráce a sounáležitosti k Vísce. Pro velký úsp ch celé akce bychom cht li vše zopakovat
vždy jednou za dva roky. Za zmínku stojí i to, že o události informoval v pochvalném lánku
týdeník Cesta Vrchovinou.
Mezi další úsp šn dodržované tradice, ke kterým jsme se letos, stejn jako
v p edešlých letech, vraceli, pat ilo pálení arod jnic a stav ní obecní májky. Ta letos m ila 25
metr . K p kným akcím, které se zde v posledních letech pravideln odehrávají, pat í i d tský
karneval, který letos prob hl v pohostinství U Fajman . Pro d ti se zde také zásluhou lenek
víseckého sdružení hasi a jejich pomocnic u nás uskute nil D tský den, a to poslední ned li
v kv tnu.. D ti tentokrát pro nep íze po así musely sout žit v budov sokolovny, p ipravena pro
n ale byla i jízda na koni a motorkách. B hem pout prob hla pou ová tane ní zábava u rybníka
Spole ný organizovaná rybá i za ú asti zhruba 80 platících host . Nepoda ilo se mi bohužel v
letošním roce zajistit pou ové atrakce, tak jako v roce lo ském, koloto a houpa ky. Jejich
provozovatel pan Ku era je totiž dlouhodob nemocen a konkuren ní spole nost požadovala za
p íjezd a provozování nafukovacího hradu a koloto e 10.000,-K , což se nám jevilo jako
p emršt ný požadavek, na který jsme necht li p istoupit.

K úsp ch m v sportovn -spole enské oblasti pat í ur it také vzorné umíst ní
družstva žen víseckého Sdružení dobrovolných hasi na okrskové sout ži v Je išn , kde naše
ženy poprvé v historii víseckých hasi skon ily na krásném prvním míst . Jejich tým sout žil ve
složení: Lucie Grundová, Martina Kraibichová, Petra Bagarová roz B ezinová, Lenka Pešková,
Veronika Koš álová, Marcela Lefflerová (roz B ezinová). Za tento po in bych všem lenkám
vít zného seskupení rád velmi pod koval, protože se jedná o významný a zatím v této oblasti
ojedin lý moment v reprezentaci obce.
Na po átku b ezna také navštívila delegace z naší obce ve složení starosta, zastupitel
Josef Koš ál a lenové hasi ského sdružení Zdenka Davidová a Ji í David obec Vísky na Morav
v okrese Blansko, s jejímž vedením dojednávám partnerství, jak jsme vás informovali v minulých
listech. Ú astnili jsme se zde jednání obcí, které mají v názvu slovo Víska. Jednání se krom nás
a hostitelské obce zú astnili zástupci obce Krava e, ásti Víska a obce Kn žice, ásti Víska.
Krom rozhovor a vzorného pohošt ní jsme si mohli podrobn prohlédnout obec, která se za
rok 2008 stala vesnicí roku Jihomoravského kraje. B hem velmi inspirativní prohlídky mi starosta
obce nabídl pomoc p i získávání dotací a ú astí v sout ži, s kterými mají Vísky bohaté
zkušenosti. Zárove jsme byli pozváni na první sraz Vísek, který se bude konat o víkendu 17. a
18. ervence. Hostitelé p ipravují pro ú astníky sportovní a spole enský program. Cht l bych zde
vyzvat všechny zájemce o návšt vu této události, aby se mi p ihlásili a p ípadn se dostavili na
informativní sch zku, kterou jsme naplánovali na ned li 12. ervence v 19.00 v pohostinství U
Fajman . P íští rok bychom rádi pozvání oplatili a pozvali naopak zástupce Vísek a dalších obcí
s tímto názvem do Vísky naší a vše spojili s oslavami 495. výro í první písemné zmínky o obci.

Sportovní d ní v obci
Sportovní d ní se u nás soust edilo p edevším okolo innosti TJ Sokol Víska a
zejména jejích fotbalových oddíl . Mužstvo dosp lých zakon ilo sezónu na 12. míst ze 14. se
skóre 38 : 79 a ziskem 21 bod . Lépe si vedlo družstvo žák , kte í se umístili na krásném 2.
míst s pouze dv ma prohranými zápasy, skóre 125 : 45 a 42 body. len žákovské sestavy
Radek Hýbl nast ílel nejvíc gól v celé okrskové sout ži a jako druhý v této tabulce ho následoval
taktéž len našeho oddílu Matouš Kraibich. Aktivity Sokola se ale netýkaly jenom fotbalu.
Nejmladší lenové naší jednoty se pod vedením pana Josefa Málka ú astnili i na závodech
Sdružení sportu pro všechny našeho okresu v atletickém ty boji. V tomto sportovním klání jsme
se byli zastoupeni ve ty ech v kových kategoriích a t i z našich ty ech ú astník p ivezli
medaile, konkrétn : Matouš Kreibich získal medaili za t etí místo, Filip apek taktéž za t etí místo
a Lucie Kraibichová za druhé místo. Všichni pak postoupili do krajského kola, kde také zda ile
reprezentovali naší obec. Myslím, že se jedná u tak malé obce o velmi p kné umíst ní, zvláš v
konkurenci obcí jako je Chot bo i Ž írec. Všem, kte í se zasloužili o realizaci všech t chto
zmi ovaných sportovních aktivit velmi d kuji a také chci pod kovat len m Sokola za realizaci
zavlažování, které už viditeln pomáhá našemu h išti.
K možnosti sportovního vyžití v obci p ispíval také Bago klub. Vrchol jeho innosti
p edstavovalo, krom organizování únorového, hojn navštíveného Bago plesu, uspo ádání
tradi ního Bago turnaje. Ten se odehrál poslední sobotu v m síci ervna. Ú astnilo se ho celkem
p t tým , které skon ily v následujícím po adí: 1. Víska, která takto usp la po n kolika letech, 2.
Vodka (Vodovody a kanalizace) Havlí k v Brod, 3. Laza i Pardubice, 4. Jihlava, 5. Nová Ves.
Na letní m síce místní sokolové p ipravují krom tradi ního Memoriálu Jaroslava
Fajmana, který se ve Vísce uskute ní již podeváté, také cestu za našimi p áteli z n meckého SV
90 Lohmen. Tu uskute níme v týdnu na p elomu ervence a srpna. Pokud by se n který
zájemce cht l ješt p ipojit, rádi ho mezi sebou uvítáme.

Záv re né slovo
Na záv r bych cht l využít posledních ádek tohoto zpravodaje, abych jménem
obecních zastupitel i jménem svým pop ál všem obyvatel m obce krásné prožití
letošního léta, hodn pohody a zaslouženého odpo inku b hem letních dovolených a
prázdnin a v neposlední ad úsp šné prožití celé druhé poloviny letošního roku.
Ond ej apek
starosta

