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Vážení spoluob ané,
dovolte mi, abych vás oslovil p ed p icházejícími váno ními svátky a informoval vás p i této
p íležitosti o d ní ve Vísce v uplynulém p lroce.
innost zastupitelstva a vedení obce
Zastupitelé Vísky a vedení obce ešili v tomto pololetí p edevším b žné provozní
záležitosti chodu obecního ú adu. K našim hlavním snahám v celém tomto roce pat ila práce
na bezúplatném p evedení stavebních pozemk z d dictví po rodin Hermanov (p vodní
majitelé sokolovny) do vlastnictví Vísky. Tento úkol se nám poda il v ervenci a pozemky jsou
již zapsány jako obecní majetek. Splnila se tím podmínka pro možnost kompletního zasí ování
stavebních parcel za zahradou rodiny Lefflerovy. Nyní bychom cht li svoje úsilí nasm rovat
práv na toto zasí ování, což chceme uskute nit v p íštím roce. Poté plánujeme pozemky
rozprodat na stavební parcely. Celkem zde p edpokládáme vznik 5-7 nových parcel pro
výstavbu rodinných domk . Prodejem t chto stavebních pozemk chceme p ilákat do Vísky
nové obyvatele, p ípadn udržet stávající mladé spoluob any, kte í uvažují o výstavb
rodinného domku v obci. Do budoucna by se tak díky tomu mohl navýšit obecní rozpo et
pomocí p íjm , které získáváme za každého, zde trvale hlášeného ob ana. P edpokládaná
finan ní náro nost celé akce je ale vysoká, dokonce p esahuje ro ní rozpo et obce. Na celý
projekt se ale pokusíme získat dotaci, která m že dosáhnout až 50,000,- K na parcelu.
Momentáln nám dv firmy vytvá ejí cenové nabídky na projektovou dokumentaci celé akce.
Jedná se o firmu DRUPOS z Havlí kova Brodu a firmu Sdružení autorizovaných inženýr
zastoupených Liborem H lkou z Chrudimi. Jenom p edpokládaná cena projektové
dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení dosahuje cca 200.000,-K . Cenové náklady
budou tedy vysoké. Na druhou stranu celá investice nám umožní, mimo jiné, využít pozemky,
které již jsou ve vlastnictví Vísky. Obec je zakoupila p ed n kolika lety a nyní by mohla získat
finance z jejich prodeje. Jsem p esv d en o tom, že by se jednalo o dobrou a pot ebnou
investici. V neposlední ad nám m že pomoci zabránit odlivu obyvatel z obce, jaký jsme zde
zaznamenávali v uplynulých desetiletích.
ím více se objeví zájemc o stavební pozemky,
tím vyšší bude i následný p íjem našeho rozpo tu za prodej parcel i možnost p ilákat do naší
obce nové obyvatele. Myslím si, že Víska má takovýmto zájemc m, v etn rodin s malými
d tmi, rozhodn co nabídnout a doufám, že zájem o pozemky tomu bude odpovídat (první
žadatelé o koupi se mi hlásí již nyní).
Krom problematiky související s pozemky a jejich zasí ováním jsme se snažili
v novat zvýšenou pozornost pé i o vzhled obce. Této innosti se p ednostn , b hem tohoto
pololetí, v noval i obecní zam stnanec Jan Ho ínek. Poda ilo se nám opravit p šinu mezi
prodejnou potravin a mostem u potoka. Ta je velmi asto využívána a ob ané opakovan
žádali její vylepšení. Definitivn jsme dokon ili výstavbu tenisové zdi a p ilehlých prostor,

nechali jsme umístit nové lavi ky u domku rodiny Kubátovy a u k íže za Vískou. V rámci
dlouhodob jšího vylepšování zdejších komunikací jsme recyklátem zpevnili cestu k domku
rodiny Ho ínkovy, rodiny Kalvodovy ( p. 41) a rodiny Leflerovy ( p. 8). Tato akce se obešla
bez finan ních náklad pro obecní pokladnu. Pod kování bych na tomto míst rád adresoval,
mimo jiné, panu Jaroslavu Kalvodovi mladšímu. Velmi m , v souvislosti s pé í o vzhled Vísky,
pot šilo, že náro ná práce s ní související nachází uznání i mimo Vísku a že se jí všímají
nejen naši ob ané. Jako doklad této skute nosti m že sloužit zmínka o Vísce v týdeníku Cesta
Vrchovinou, kde 13. íjna vyšel krátký text s fotografií z Vísky. Týdeník zde zmi oval to, jak se
obyvatelé malých obcí snaží o zkrášlování prost edí vesnic. Vísky se týkala pasáž, kterou
ocituji: „Nap íklad obec Víska p sobí istým a upraveným dojmem, díky novému plotu a
záhonk m p ed obecním ú adem (na snímku), novým lavi kám, dob e udržovanému
sportovišti a pé i o zele “. Snad je tento pochvalný text dokladem toho, že o obec pe ujeme
dobrým zp sobem.
S pé í o vzhled Vísky a její majetek souvisí i další investi ní akce, kterým jsme v tomto
pololetí v novali nemálo asu a úsilí. Poda ilo se nám vym nit vchodové dve e do budovy
mate ské školy (do silnice i na zahradu), obecního ú adu a klubovny mladých hasi . Na
vým nu jsme využili dotaci 134.000,- K , kterou jsme získali v rámci Programu pro obnovu
venkova kraje Vyso ina. Celá investice nás p išla na 224.496,- K a krom zlepšení vzhledu
budovy by m la p edevším p isp t k lepší tepelné izolaci objektu a navázat tak na lo skou
vým nu oken v celém objektu. Sou ástí investice byla i úprava okolí školy. Minulý týden jsme
zapo ali rozsáhlou rekonstrukci kuchyn školy. Ta byla, dle podmínek stanovených Krajskou
hygienickou stanicí v Jihlav , nezbytným p edpokladem dalšího fungování kuchyn . Na léta
odkládanou rekonstrukci se nám poda ilo získat dotaci kraje Vyso ina ve výši 200.000,- K ,
jak jsem vás již informoval v minulých Víseckých listech. I když jsme získali maximální možnou
ástku v rámci dota ního titulu, neposta uje získaný obnos k uhrazení celé investice. Proto
jsme se rozhodli ušet it za bourací práce a zrealizovat je brigádn svépomocí. Vše je o to
komplikovan jší, že vým nu musíme zvládnout b hem krátké doby zimních prázdnin, což je
jediné období, které umož uje odstávku kuchyn . Na brigádnické práce jsem proto požádal o
pomoc leny zdejších dobrovolných hasi , kterým obec pravideln poskytuje p ísp vky na
innost. Mrzí m v této souvislosti, že tuto žádost vyslyšela pouze jejich malá ást. O to víc
bych cht l pod kovat nemnoha len m sdružení, kte í spolu se mnou již n kolik dní veškeré
práce na rekonstrukci vykonávají. Jedná se o: Lukáše Davida, Jaroslava Kalvodu mladšího,
Miloše Marka, Lukáše Marka, Jana Ho ínka a Lukáše Provazníka. Protože nás p i rekonstrukci
eká ješt spousta práce (bílení, úklid), rád bych na tomto míst vyzval i další, p edevším
mladší leny sboru, aby nám p išli pomoci. Už nyní m žeme uvést, že na bouracích pracích
jsme ušet ili nemalé peníze. Stavební práce provádí firma Jaroslav Kalvoda, která byla
zastupitelstvem vybraná na sch zi 30. listopadu na základ cenov nejvýhodn jší nabídky.
Pokra ovali jsme také v realizaci projektu Czech Point. Ten by m l umožnit, aby
ob ané mohli na našem obecním ú ad obdržet výpis z katastru, trestního rejst íku,
živnostenského oprávn ní, i zkontrolovat bodový stav pro motoristy. Tato služba je nyní již
pln funk ní. Navíc dále pracujeme na tom, aby zde ob ané mohli ov ovat podpisy, a služby
obecního ú adu byly pro zdejší obyvatel kompletní v rámci našich možností.
Ohledn obecních financí a investic, které s nimi souvisejí, bych na tomto míst rád
zmínil skute nost, že stejn jako v lo ském roce se nám rozhodla firma Aqua Chemie Praha
s. r. o. zastoupená panem Petrem K ivským p vodem z Vísky p. 47. nabídnout sponzorský
dar v hodnot 50.000,- K . Finan ní dar bychom rádi v souladu s darovací smlouvou použili na
rekonstrukci budovy hasi ské zbrojnice a autobusové ekárny. Firm Aqua Chemie Praha a
panu Petru K ivskému bych na tomto míst velmi rád pod koval za všechny obecní
zastupitele.

Spole enský život v obci
Velmi milou a zatím ojedin lou spole enskou událostí v moderní historii Vísky byl svatební
ob ad uskute n ný první zá ijovou sobotu. B hem n j jsem jako starosta obce mohl za
p ítomnosti matriká ky z m stského ú adu v Chot bo i oddat Pavlínu Krej ovou a Miloše Marka
z p. 61. Pro ob ad jsme speciáln upravili okolí k íže za obcí ve sm ru na hájenku, kde se celý
akt na p ání novomanžel odehrával. Netradi ní svatba se líbila nejen manžel m Markovým,
jejich host m a p ihlížejícím, ale velmi ji ocenila i matriká ka paní Jitka Machá ková. Jsem rád, že
Víska mohla takovouto milou událost zrealizovat a d kuji všem, kte í nám ji pomáhali p ipravit,
p edevším paní matriká ce Machá kové.
Další pro naší obec milou záležitost p edstavovalo již t etí vítání ob ánk , které zde
prob hlo za átkem listopadu. B hem n j jsme mezi obyvatele Vísky p ivítali Natálii Ho ínkovou
z p. 31 , Anežku K ivskou a Michaelu Žákovou z p.34 . Na tomto míst si proto zaslouží
pod kování všechny paní u itelky mate ské školy, které pro celou slavnostní událost p ipravily
p kný program.
Také se nám, stejn jako u vítání ob ánk již pot etí, poda ilo zorganizovat i oslavu
víseckého posvícení v místní sokolovn . Tak jako v minulých letech jsme pro zájemce p ipravili
p ehlídku pletené módy firmy Yvy z Pacova. Pro velký ohlas jsme zopakovali i sout ž o nejlepší
posvícenský kolá . „Kolá ového klání“ se tentokrát zú astnilo 12 sout žících. Hodnotící porota,
které p edsedal Ivan Kidles, vybrala jako nejlepší kolá e paní Jaroslavy K ivské. Druhé místo
získala paní Zdena Davidová a t etí Martina Kraibichová. Vít zky obdržely dárkové balí ky a
poukázku na nákup nápoj p i ve erní tane ní zábav . Ta se odehrála také v budov sokolovny
v režii hasi . K tanci a poslechu hrála, dnes již zaniklá, hudební skupina Star pod vedením
Ji ího Fikara.
Na spole enském život obce se podílela také mate ská škola. Její zásluhou se zde
uskute nila váno ní besídka ur ená místním senior m a další pro rodi e zdejších d tí. Ob
besídky se t šily dobrému ohlasu.
Za velmi významnou událost spole enského d ní považuji návšt vu srazu obcí s názvem
Víska. Na n j byla naše obec pozvána na druhý ervencový víkend do vsi Vísky v okrese
Blansko. Jednalo se o první setkání obcí, které s námi sdílejí spole né jméno. Naši Vísku p i
této p íležitosti reprezentovala dvanácti lenná delegace zájemc . Jednalo se o Ji ího Davida
mladšího i staršího, Zdenu Davidovou, Lu ka Fikara, Lucii Grundovou, Richarda Grunda, Ji ího
Ho ínka, Josefa Koš ála, Václava Nikrmaiera, Miloše Marka a Pavlínku ernou. Krom naší
výpravy dorazili ješt zástupci Vísky u Jeví ka, obce Krava e – ásti Vísky, dále Víska u Litovle a
t í Vísek (neboli Viesek) ze Slovenska. Pro všechny ú astníky p ipravili hostitelé bohatý program.
Celou akci zahájila v sobotu dopoledne p ehlídka starokladrubských a lipických koní u místního
chovatele. Poté následoval zápis host do pam tní knihy obce a procházka po vesnici. Po ob d
v Agrocentru Ohrada nás ekalo zábavní a sportovní odpoledne v místní orlovn . B hem n j
jsme shlédli p edstavení mažoretek, místní ženy cvi ily aerobic a zatan ily b išní tance. Poté se
tane ní skupina místních mladých dívek. V pr b hu odpoledne se nám poda ilo, i p es nep íze
po así, „vyhecovat“ místní fotbalisty k historicky prvnímu „mezistátnímu“ utkání obou našich
Vísek. B hem n j náš tým porazil domácí se skóre 8:0. Ve erní program byl v nován turnaji
v bowlingu, kterému kraloval oddíl místních a na nás z stalo „krásné“ p edposlední místo. Ve er
uzavírala tane ní zábava. V ned li pro nás hostitelé p ipravili slavnostní ob d a po n m již
následovalo rozlou ení s obcí. Cht l bych velmi pod kovat organizátor m z Vísek, zejména jejich
starostovi Stanislavu Kambovi, za perfektn p ipravenou akci a výbornou pé i o nás. Zárove
m j dík pat í i všem výše jmenovaným našim spoluob an m za dobrou reprezentaci obce.
Událost pro nás byla významná i proto, že p íští rok bychom podobný sraz rádi zorganizovali u
nás. Cht li bychom ho spojit s oslavou 495. výro í první písemné zmínky o Vísce a plánujeme ji
na první zá ijový víkend. P i této p íležitosti bychom rádi d stojn oslavili další kulaté výro í

vísecké historie. Protože organizace takovéto akce bude velmi náro ná, rád bych vás již nyní
požádal o spolupráci na celé události. Pro naše hosty budeme muset vymyslet a zrealizovat
takový program, který by naši obec co nejlépe reprezentoval p ed hosty z partnerských Vísek.
Jakékoli vaše nám ty ohledn nápln celé akce velmi uvítáme a dop edu za n d kujeme.
V této souvislosti stojí za zmínku, že jsme (spolu s dalšími zástupci Vísek z eské
republiky) byli pozváni starostou obce Ladomierská Vieska Vladimírem Baranem na p ípravné
setkání srazu Viesek na Slovensku. Zde tato setkání mají již víceletou tradici a p ipojením
eských obcí se družba se rozší í i na mezistátní úrove .
Sportovní d ní v obci
Sport ve Vísce tradi n reprezentovala p edevším místní TJ Sokol Víska se svými
fotbalovými oddíly. Je proto na míst uvést jejich výsledky. Mužstvo dosp lých završilo
podzimní ást sezóny na 10. míst ze 14, když získalo 14 bod . Skóre zápas inilo 26 : 29.
Lepší výsledky vykázalo družstvo zdejších žák , kte í p ezimují na velmi p kném t etím míst
tabulky (z 10 ú astník ). Naši žáci obdrželi 24 bod , tedy stejný po et jako vít zové, pouze
jejich skóre bylo o trochu horší než u vít z - 47 : 14. Fotbal dostal ve Vísce prostor i p i
ervencovém Memoriálu Jaroslava Fajmana. Toho se v tomto roce zú astnilo p t mužstev,
které skon ily v následujícím po adí: Víska 62, Viktorie Je išno, Víska (sou asná A tým), Rok i
(rodina K ivských) a jako poslední Libice nad Doubravou.
Zdejší sokolové se ale inili nejen p i sportování. lenové TJ Sokol absolvovali
návšt vu n meckých p átel v Lohmenu, kam jsme se tentokrát vypravili v po tu 20 ú astník .
Lohmenští p átelé pro naši výpravu p ipravili velmi p kný ty denní program. B hem prvního
dne jsme zvládli prohlídku vesnice i koupání v místním jeze e. ekalo nás také shlédnutí
p átelského utkání oddílu lohmenských žen dopln ných ženami víseckými s mužstvem „staré
gardy“ Lohmenu. Ve er byl v nován posezení s grilováním. Další den pro nás organizáto i
p ipravili celodenní výlet k mo i, b hem kterého nechyb la ani projíž ka na lunech a
návšt va lodního muzea. Ve er následovalo op t fotbalové utkání s následným posezením.
T etí den naší návšt vy byl v nován celodennímu fotbalovému turnaji, kde Víska skon ila jako
sedmá z 12ti ú astník a ve er pak tane ní zábav . Následující ned le byla dnem posledním
a t šit jsme se mohli proto už jen na rozlou ení s hostiteli a cestu dom . Za organizaci celé
akce z naší strany bych velmi rád pod koval Radkovi K ivskému. P íští rok bude p i zajišt ní
tradi ní vým ny ada na nás a za dva roky bychom se do Lohmenu op t vrátili. Pokud by
n kdo z vás tená m l zájem se pro p íšt výpravy k n meckým p átel m zú astnit, rádi
mezi sebou uvidíme nové zájemce.
Záv re né slovo
Záv re ných ádk váno ního vydání Víseckých list bych cht l využít
k pod kováním všem zastupitel m a zam stnanc m obce za jejich práci pro Vísku v tomto
roce. Krom obecních zastupitel a len komisí zastupitelstva bych rád pod koval
místostarostce a editelce mate ské školky paní Ludmile Málkové, hospodá ce obce paní Ivet
Grundové a obecními zam stnanci Janu Ho ínkovi. Velké pod kování na tomto míst ale pat í
všem, kte í se jakýmkoli zp sobem pozitivn podíleli na práci pro Vísku a své spoluob any.
Chci vás ubezpe it, že já i lenové zastupitelstva si takové práce velmi vážíme. Dovolte mi
také, abych všem vám spoluob an m a obyvatel m Vísky i dalším tená m t chto list
pop ál co nejhez í prožití váno ních svátk a do nového roku hodn zdraví a vše dobré.
Ond ej apek
starosta obce

