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Vážení spoluob ané,
dovolte mi, abych se na Vás obrátil v rámci pravidelného letního vydání tentokrát již tvrtého
ro níku Víseckých list . Cílem následujících ádk bude informovat Vás o d ležitých momentech života
obce v prvním pololetí letošního roku, zejména o záležitostech, které b hem tohoto období ešilo obecní
zastupitelstvo a vedení obce, ale také o v cech, které nás jako obec v následujících m sících ekají.

innost zastupitelstva a vedení obce
Finan ní záležitosti

Chod ve ejných záležitostí ve Vísce se v prvním pololetí tohoto roku, více než jindy, „to il“
zejména okolo získávání finan ních prost edk na plánované investice. Pokud v posledních m sících
slyšíte, vidíte i tete komentá e zasv cených osob k fungování obcí, zejména t ch malých, zjiš ujete, že
prakticky všechny obce tohoto typu trápí nedostatek financí na plánované investi ní po iny. Protože
doznívající ekonomická krize p inesla všude výpadky p íjm p erozd lovaných obcím státem, pro
v tšinu v tších investic je nyní životní nutností získat alespo ást rozpo tu akce z dotací a grant , které
nejsou pravidelnou sou ástí obecního rozpo tu. Úsp šnost obcí se tak, mimo jiné, v ím dál tím v tší
mí e pom uje schopností p inést do obecního rozpo tu finan ní zdroje nad rámec toho, co obec získá
od státu vesm s dle po tu obyvatel. Jsem velmi rád, že Víska v práv zakon eném pololetí mohla vykázat
vysokou úsp šnost práv na poli získávání mimorozpo tových dotací a cht l bych pod kovat všem,
kte í nám k tomu byli nápomocni.
B hem prvních šesti m síc tohoto roku jsme se pokoušeli žádat o finan ní dotace na investice
n kolikrát, v tšinou v rámci dota ních titul , které nabízí kraj Vyso ina. Poda ilo se nám p edevším
získat v rámci Programu obnovy venkova Vyso iny ástku 111.000,- K na zateplení stropu v budov
mate ské školky a výstavbu d ev ného plotu p ed ní. Provád ním zateplovacích prací pov ilo obecní
zastupitelstvo, na základ finan n nejvýhodn jší nabídky v konkursním ízení, firmu ISOTRADE
z Prahy. Firma zakázku realizovala b hem dubna. Jako technologii jsme zvolili foukanou izolací
drcené skelné vaty. Celá investice nás stála 98.000,-K a po vým n oken a dve í v minulých dvou
letech završila naše pom rn výrazné investice do zateplení objektu školky, které by nám m ly p inést, a
již nyní také p inášejí, zna né úspory p i dlouhodob rostoucích nákladech na vytáp ní. Zbytek získané
dotace bychom cht li využít na vým nu plotu p ed budovou školky, kterou bychom rádi realizovali
b hem léta pomocí místních živnostník . Naším cílem je nainstalovat stejný d ev ný plot, který již je
p ed vchodem do prostor obecního ú adu, což ujednotí prostor p ed budovou a prosp je vzhledu celého
objektu. V p íštím roce bychom cht li navázat získáním dotace na vým nu st ešní krytiny, opravu a nové
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nat ení fasády budovy. Jednalo by se o dotaci z fond Evropské unie, které umož ují získat až 90 %
celkových uznaných náklad . Na celé záležitosti již nyní pracujeme. V rámci opravy fasády bychom
cht li renovovat i sochu Jana Ámose Komenského ve výklenku nad vchodem, která budovu p kným
zp sobem dotvá í a pat í k jednomu z hmatatelných odkaz našich p edk .
Budov školky se v nujeme i formou pr b žných i úprav interiéru objektu. Na po átku roku
jsme, ješt p ed nástupem d tí po ukon ení váno ních prázdnin, dokon ili komplexní rekonstrukci
kuchyn . B hem ní jsme vym nili vedení vody, elekt iny, dlažbu, po ídili nový nerezový pracovní st l,
nové odpady. Kuchyn , která nevyhovovala sou asným hygienickým normám, získala novou podlahu,
dv nové digesto e, novou kuchy skou linku, kuchy ské prostory byly nov vymalovány. Celá dlouho
odkládaná investice, nezbytná pro chod kuchyn mate ské školky, nás p išla na 358.080, p i emž
200.000,- K z této ástky hradila v lo ském roce získaná dotace z rozpo tu kraje Vyso ina. Za velký
úsp ch považuji skute nost, že se nám poda ilo udržet celkové náklady pod ástkou 400.000, a b žn
podobné rekonstrukce vyžadují náklady mnohem vyšší. Je to proto, že jsme nemalou ást prací
realizovali brigádn svépomocí za ú asti dobrovolník z ad Sdružení dobrovolných hasi .. Jsem rád,
že docházka len sboru, která byla zpo átku nedostate ná se, po mé výzv v p edváno ním vydání list
a osobních apelech, zlepšila. Cht l bych na tomto míst proto ješt jednou pod kovat všem, kte í na
rekonstrukci bez nároku na odm nu pracovali, v etn žen, p edevším z ad hasi , ale i ne lenek sboru,
které precizním zp sobem zrealizovaly úklid objektu. Celkov se nám na bouracích pracích a materiálu
poda ilo ušet it více než 60.000,- K , které jsme následn mohli investovat do vybavení kuchyn .
V pracech na zvelebení interiéru školy budeme pokra ovat, protože se nám b hem jarních
m síc poda ilo, op t od kraje Vyso ina, získat ástku 150.000,- K na rekonstrukci sociálních za ízení
v objektu. Se žádostí jsme usp li p esto, že jsme byli bodov znevýhodn ní tím, že jsme krajskou dotaci
na rekonstrukci ásti budovy (renovace kuchyn ) obdrželi již v lo ském roce. Dle samotných pracovník
kraje není obvyklé, aby se takto žadatel m vycházelo vst íc opakovan . Pro naši žádost však mluvil
kvalitn zpracovaný projekt, pln zaktivizovat jsme museli i osobní kontakty. Investi ní akce bude
probíhat b hem letních prázdnin, tak aby nové toalety a umývárny mohly d tem sloužit na po átku
školního roku. Podmínkou získání dotace byla 50 % finan ní spoluú ast obce. Abychom ušet ili
finance za bourací práce, provedou je lenové TJ Sokol Víska zdarma v rámci brigádnické výpomoci.
Rád bych je na tomto míst požádal, aby se svoji prací p evzali pomyslnou štafetu od hasi , kte í na
rekonstrukci školky pomáhali na p elomu prosince a ledna. Cht l bych vyzvat leny TJ Sokol, aby se
prací ú astnili v co nejv tší mí e mimo jiné proto, že obecní rozpo et pravideln každoro n na chod TJ
Sokol p ispívá nemalou finan ní ástkou. Ú ast na brigád je pak jistým pomyslným splacením dluhu a
zárove prací na zlepšení podmínek pro d ti mate ské školky. Odborné zednické práce bude na základ
rozhodnutí obecního zastupitelstva pov en místní živnostník pan Miloš Marek.
Myslím, že za zmínku v této souvislosti stojí skute nost, že za poslední ty i roky se nám poda ilo
získat pro investice v budov školy a obecního ú adu dotace v hodnot p esahující 700.000,- K . Ty
jsme doplnili o p íjmy z obecního rozpo tu a celkov do budovy proinvestujeme p es milión korun, což
p ispívá k jejímu významnému zhodnocení a zkvalitn ní jejího fungování.
Získat finance jsme se pokoušeli i pro rozvoj sportovních aktivit. Usp li jsme v rámci programu
Sportovišt 2010 Fondu kraje Vyso ina, který nám p islíbil ástku 40.000,- K na zbudování schodišt
od sokolovny na fotbalové h išt a lavi ek pro diváky. Zde byla podmínkou finan ní spoluú ast ve výši
70% ze strany obce. Práce na tomto projektu prob hnou b hem ervence a srpna, jednak brigádnicky
pomocí len TJ Sokol, odborné práce pak provedou místní živnostníci (železná konstrukce zábradlí,
ást lavi ek). Žádost o finan ní dotaci adresoval v rámci stejného dota ního programu i TJ Sokol
Víska, který obdržel obnos 17.000,- na nákup záchytných sítí a volejbalovou a tenisovou sí . A kone n
jsme se poprvé pokusili zažádat o grant v oblasti kulturní. I zde jsme usp li s projektem, který žádal o
finan ní podporu oslavy 495. výro í obce a sjezdu rodák , který chceme zrealizovat. Z krajského fondu
máme p islíbenou maximální možnou ástku na tento ú el dle po tu obyvatel, a to ve výši 17.000,- ( se
závazkem,, že musíme sami proinvestovat ástku 25.000). Usp ly jsme i u státní správy, konkrétn u
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Ú adu práce v Havlí kov Brod , který nám odsouhlasil dotaci na zam stnání obecního zam stnance
pro rok 2010 ve výši 90.000,- K . Ten se od po átku roku krom tradi ní pé e o zele a vzhled obce, i
úklidu sn hu v zimních m sících, v noval nap íklad malování obecní knihovny. Celkov se nám tedy
b hem prvního pololetí tohoto roku poda ilo získat pro chod obce nad rámec jejího b žného rozpo tu
ástku p esahující 400.000,- K . O další finan ní prost edky máme zažádáno, v rámci jednoho
z vypsaných dota ních titul žádáme nap íklad o finan ní prost edky na kompletní renovaci památníku
padlých a jeho okolí (zbudování vydlážd né cesty k památníku). Zde by se jednalo o prost edky z fond
EU, jejíž dotace by hradila 90 % náklad (tj. cca 90.000,-K ). Doufejme, že i v realizaci našich dalších
plán na zisk dotací budeme stejn úsp šní jako doposud. V této souvislosti bych rád pod koval paní
Gabriele apkové, která mi pomáhala s valnou v tšinou doposud vypracovaných žádostí a bez jejíž
práce, bychom t žko mohli být takto úsp šní. Jsem rád, že díky tomu m žeme zvládat náro nou agendu
vypracovávat sami, což nám uspo í nemalé finan ní prost edky, které bychom jinak museli hradit
firmám, jež dotace p ipravují tzv. „na klí “, ovšem za nemalé peníze. Myslím, že skute nost, že jsme
letos usp li u všech p ti ,tj. 100 %, podaných žádostí, nám umožní pokra ovat tímto pro obec šetrným a
úsp šným zp sobem i v budoucnu a získávat další finan ní prost edk . Velké pod kování ale pat í i
hospodá ce paní Ivet Grundové, na jejíž bedrech z stává administrativní chod obce, jehož náro nost
každoro n vzr stá, a také místostarostce Ludmile Málkové a ale i Lucii Grundové, které ji s agendou
trvale pomáhají. Co se tý e provozního financování náklad na realizované práce, obec ho bude ešit
krátkodobým provozním úv rem od SOB, protože dotace nám budou vyplaceny až po realizaci
investic.

Další události v obci

Víska byla b hem první poloviny roku „vid t“ nejenom p i získávání dotací, ale také v médiích.
Opakovan se o naší obci psalo v Deníku Havlí kobrodska (zmínky o rekonstrukci kuchyn i p íprav
oslav 495. výro ní první zmínky o obci) i v týdeníku Cesta vrchovinou. Víska také podruhé b hem své
existence pronikla do rozhlasového éteru. Dne 10. ledna odvysílala stanice eského rozhlasu Radio
region rozhlasovou reportáž o obci a d ní v ní. Zazn la v ní krátká zmínka o historii Vísky, její
sou asnosti i rozhovory s n kterými obyvateli.
Ke zm n došlo b hem jarních m síc ve zdejší prodejn potravin. Na po átku roku oznámila
dosavadní provozovatelka prodejny paní Eva Linhartová z Horního Bradla, že hodlá nájem a provoz
obchodu ukon it z d vodu lepší pracovní nabídky v Nasavrkách, náro ného dojížd ní, klesajících tržeb
a malé rentability prodeje. Obec byla proto nucena pokusit se zajistit pokra ování prodeje. B hem
února tedy vypsalo zastupitelstvo konkurs na obsazení prodejny. Do konkursu se p ihlásila paní Pavlína
erná ze Ž írce nad Doubravou, dále se o možnost provozovat prodejnu informovali zástupce firmy
Peka ství Kejval z Gol ova Jeníkova a majitel firmy Velkoobchod maso - uzeniny Klepetko z Libice
nad Doubravou. Oba zmín ní poslední zájemci ovšem požadovali, aby jim obec za provozování
prodejny neú tovala nájem a navíc hradila elekt inu, vodu a vytáp ní obchodu (obci by jejich hrazením
dle dosavadní spot eby spolu s ukon ením platby nájmu vznikla ztráta ve výši tém 4000,- K m sí n ).
Proto nakonec zastupitelstvo rozhodlo uzav ít smlouvu o pronájmu prodejny s paní ernou, a to ve
stejném zn ní jako s dosavadní provozovatelkou prodejny (nájemce platí obci nájem ve výši 500,- K
m sí n a hradí si odb r elektrické energie, vodu i vytáp ní). Paní erná zahájila prodej k 1. dubnu, od
kdy také došlo k podstatnému rozší ení otevíracích hodin prodejny. Zatímco doposavad byla prodejna
otev ena pouze od 7.30 do 10.00, nyní je možné nakupovat od 7.00 do 11.00 od pond lí do soboty a ve
všední den i b hem odpoledne od 15.00 do 17.00. Obchod je zapojen i do Národního et zce
soukromých potraviná ských prodejen Flop, v jehož rámci je zde možné nakoupit n které cenov
zvýhodn né zboží v tzv. „ak ních cenách“, což snad umožní obchodu obstát i v cenové konkurenci
prodejen v okolí.
Naopak neúsp ch pro Vísku p edstavuje jednostranné rozhodnutí vedení ZD Nová Ves – Víska o
uzav ení zdejší provozovny kuchyn a ukon ení va ení ob d ve vlastní režii pro zam stnance družstva
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a další zájemce. Zem d lské družstvo vypov d lo smlouvu o nájmu kuchyn p esto, že jsme ji na vlastní
náklady zrekonstruovali a nájem jsme nezvyšovali již n kolik let ani podobnou v c neplánovali. Vedení
družstva rušení kuchyn zd vod ovalo nerentabilitou vlastního va ení (i když nájem z kuchyn pro obec
inil pouhých 9.000,-K ro n ) a ob dy pro vlastní zam stnance budou dovážet od firmy Jasenka ze
Ž áru nad Sázavou. Pro zájemce o jejich odb r z ad zdejších ob an (cena takového ob du je 51,-K )
je umožn no jejich vyzvedávání v prodejn potravin v dob od 10.30 do 11.00 hodin. Zde jsou také
k nahlédnutí podmínky odb ru jídel a informace o jejich výb ru. Varianta s odb rem ob du pro ob any
od firmy Jasenka bude fungovat p es letní prázdniny. Pokud by zájemci o ob dy nebyli s kvalitou jídel
spokojeni, uvažovali bychom o obnovení va ení ob d v kuchyni mate ské školky.

Jednání zastupitel

Obecní zastupitelstvo zasedalo do tohoto vydání Víseckých list celkem sedmkrát. K astým
nám t m jeho jednání pat ila, krom finan ních otázek, mnohem ast ji než jindy agenda životního
prost edí. Dne 5.3.2010 naši obec navštívili inspekto i z Inspekce životního prost edí na základ
stížnosti, která byla zaslána na krajský ú ad. Obec v ní byla obvin na ze špatného nakládání se
stavebním odpadem, lidvidace hnízdišt zp vných pták (místo, kde se d íve pálily arod jnice a
p ilehlé porosty), zavezení rozlivového pásma, ni ení p irozené kv teny ( ímž byl myšlen prostor mezi
potokem a fotbalovým h išt m, který n kte í p ezdívali jako „zatiší s kop ivami“) a nadm rného kácení
strom v obci. Inspekto i stížnost a situaci na míst prošet ili, shledali pouze drobné závady, které jsme
do konce dubna ádn odstranili. Paradoxem je, že p esto následovala další stížnost a další výjezd
inspektor , který se týkal skácené lípy p ed domkem rodiny Šimonovy, která tak byla kontrolována
dvakrát. Rád bych na tomto míst p ipomn l, že o jejím pokácení rozhodlo obecní zastupitelstvo
z bezpe nostních d vod na základ ústního požadavku majitele protilehlé nemovitosti, který se obával
ohrožení svého domu v p ípad možného pádu stromu. Pracovníci inspekce museli p esto ten samý
pokácený strom dvakrát kontrolovat. Cht l bych na tomto míst vyzvat všechny p ípadné kritiky
jakýchkoli opat ení týkajících se životního prost edí, aby své výhrady tlumo ily b hem zasedání
zastupitelstva i jiných orgán obce a pokusili se je tam obhájit i prosadit zm ny. Zasílání dopis
inspekci je ešením, které, dle mého soudu v bec neprospívá pov sti Vísky, ukrajuje cenný as nejenom
všem, kte í se v nují administrativn náro nému chodu obce, ale i samotným inspektor m. Protože
stížnosti na kácení strom nemusí být poslední a návšt va inspektor rozhodn není p íjemnou
záležitostí, cht l bych v této souvislosti vyzvat všechny spoluob any, kte í cht jí na svém pozemku kácet
stromy, aby postupovali podle zákona. Ten na izuje oznámit kácení na obecním ú adu a vyplnit
formulá , který zde máme k dispozici. Je to povinnost daná zákonem a navíc nám umožní p edejít
dalším podobným problém m. Toto nezd raz uji proto, že bych rád o takovýchto v cech rozhodoval z
„titulu své funkce“, naopak mojí snahou vždy bylo maximáln respektovat soukromý majetek majitel
nemovitostí. D vodem je snaha uchránit obec i soukromé majitele problém s daným ú adem. Chci
také upozornit, abych zabránil dalším možným p ekvapením, že do kácení strom i na soukromých
pozemcích mají dle zákona právo hovo it sdružení typu eského svazu ochránc p írody, jehož zástupci
o to již obec požádali.
Krom otázek financování obce ešili obecní zastupitelé nej ast ji problematiku zasí ování
pozemk . Obec pro jeho realizaci vypsala výb rové ízení, do kterého své nabídky zaslaly t i firmy.
Z nich byla vybrána nejlevn jší nabídka, kterou p edložila firma Sdružení autorizovaných inženýr
z Chrudimi. Její zástupce Ing. Libor H lka již vypracoval projekty pro celkem p t parcel. Ty jsou
momentáln k prodeji v cen , kterou zastupitelstvo stanovilo ve výši 100 K / metr. Obec již eviduje
první zájemce o koupi, pokud by se objevili další, prosíme, aby kontaktovali starostu obce. Naším cílem
je co nejd íve parcely rozprodat, protože investice do jejich zasí ování pro nás p edstavuje zna né
finan ní b emeno. Jejich zpen žením bychom rádi získali finan ní prost edky, ale zárove p ilákali do
Vísky nové obyvatele, p edevším mladé rodiny s d tmi. Vyjednáváme také o získání státní dotace na
zasí ování pozemk , ale ta bohužel pokryje pouze minimum celkových náklad . Ty byly p vodn
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vy ísleny na hodnotu, která se pohybuje okolo t í milión . Naší snahou bude je minimalizovat, již nyní
se nám povedlo nap íklad dojednání zasí ování pozemk elekt inou zdarma. Další úspory budeme
hledat (nejv tší položkou má být zbudování silnice, takže u ní bychom se rádi pokusili nalézt n jaké
finan n únosné ešení, nap íklad získání dotace z fond EU).
A zastupitelé Vísky v prvním pololetí roku rozhodn nezaháleli, nejd ležit jší události letošního
roku jsou ješt p ed námi. eká nás p edevším již zmín ná rekonstrukce v budov školky, zbudování
plotu, schodišt a lavi ek p ed sokolovnou, chceme nechat instalovat i další nové lavi ky k posezení v
areálu obce. B hem tohoto týdne jsme p edevším díky brigádnické práci zdarma len dobrovolných
hasi zapo ali rekonstrukci budovy hasi árny. V ní chceme vym nit nevyhovující podlahu a poté
provést nát r fasády. Finance na celou akci nám jako sponzorský dar v novala firma Aqua Chemie
Praha reprezentovaná panem Petrem K ivským, jak jsem Vás již informoval ve váno ním vydání list .
Naše hlavní úsilí však bude sm ovat k úsp šné realizaci oslav 495. výro í první písemné
zmínky o obci a s ní spojeném srazu rodák a také k ádnému pr b hu blížících se obecních voleb.
V jejich souvislosti bychom cht li dostát tradici, která zde fungovala ohledn sestavování volební
kandidátky až do posledních komunálních voleb v roce 2006. Rádi bychom svolali ve ejnou sch zi
ob an , na které by bylo možné vznášet návrhy na kandidáty na volební listinu, a to na 22.7.2010 od
19.00 v pohostinství U Fajman . Z tohoto d vodu jsme již oslovili místní spolky, jejichž lenové tradi n
tvo ili základ volebních listin, aby si promyslely své návrhy a nominovaly za sebe své zástupce.
Samoz ejm kandidátka je otev ena komukoli, kdo má zájem podílet se na fungování obce a innosti
obecního zastupitelstva. Prosím proto ob any, aby se ve ejné sch ze zú astnili a p icházeli s návrhy na
vhodné kandidáty do zastupitelstva. Co se tý e podoby kandidátek, jsou p ed námi dv možnosti.
Jednou je, aby každý ze zájemc kandidoval jako nezávislý kandidát (systém, který zde fakticky fungoval
až do posledních voleb) a z nich poté bude zvoleno sedmi lenné zastupitelstvo. Po et kandidát je pak
libovolný, samoz ejm ím v tší, tím lepší je možnost voli ského výb ru. Pokud by ovšem proti tomu
vystoupila kandidátka strany i sdružení, byla by zvýhodn na volebním systémem. Stran by pak sta ilo
k zisku pozic zastupitel podstatn mén hlas , než jednotlivým nezávislým kandidát m, protože jeden
kandidát funguje v tomto systému fakticky jako „strana“. Další zvažovanou variantou je spole ná
kandidátka nezávislých kandidát . Zde ovšem dle zákona platí, že na ní m že být pouze 9 kandidát ,
pokud je zastupitelstvo 7 lenné, což je náš p ípad. Po et 9 kandidát ale podstatn omezuje možnost
výb ru.
V tšin zastupitel p ijde momentáln jako nejvhodn jší první varianta i proto, že tento systém
u nás fungoval až do roku 2006 a umož oval, aby do zastupitelstva bylo zvoleno 7 kandidát s prostým
nejv tším po tem hlas . Zárove ale nevíme, zda v tomto p ípad nebude proti této kandidátní listin
bez v domí v tšiny zastupitel postavena kandidátka stranická. Ta by pak totiž byla systémem velmi
zvýhodn na proti jednotlivým nezávislým kandidát m. V tšina zastupitel by necht la, aby se opakovala
situace, kdy se do zastupitelstva dostanou, na základ závazného po adí volební listiny, kandidáti, kte í
by jinak skon ili hluboko pod hranicí volitelnosti. Názor p evažující ásti zastupitel je ten, že jsme
malá obec, kde se všichni známe navzájem, a není proto dobré zanášet do zdejší komunální politiky
stranické problémy. Vyzýváme proto všechny, abychom se na ve ejné sch zi dohodli na spole ném a
férovém postupu, který by umožnil vybrat do zastupitelstva sedm osob, které se t ší v tšinové podpo e
bez n jakého zkreslování volebním systémem preferujícím stranické kandidátky. Se stranickými
kandidátkami nemáme, dle názoru v tšiny zastupitel , dobrou zkušenost i z práv kon ícího období, kdy
celkem t i osobnosti takové kandidátky odmítly do zastupitelstva nastoupit, a už z jakýchkoli d vod .

Spole enský život v obci

Spole enský život ve Vísce byl b hem prvního pololetí roku zpest en setkáním starost
Podoubraví, které se zde konalo poprvé v historii obce. Starosty mikroregionu jsme zde hostili 5. kv tna
a jejich setkání zrealizovali v budov sokolovny. Krom zástupc obcí mikroregionu se ho ú astnil i
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radní kraje Vyso ina pro oblast kultury Tomáš Škaryd, radní pro oblast dopravy a vedoucí krajské
správy a údržby silnic. Hlavním tématem jednání se staly otázky stavu komunikací v našem regionu,
který byl ozna en za katastrofický, ovšem nad je na zm nu není velká, protože v tšinu prost edk
ur ených na budování silnic pohltily následky dlouhé zimy. Za zajišt ní ob erstvení, které jsme pro
hosty p ipravili a za výpomoc p i jejich obsluze, bych rád pod koval všem, kte í mi v této souvislosti
pomáhali.
Další momenty spole enského života Vísky prob hly, jako již tradi n , p edevším v režii zdejších
spolk . V únoru zorganizovali lenové Bago klubu Bago ples v pohostinství U Fajman . B hem t etího
b eznového víkendu uspo ádali zdejší sokolové a hasi i spole n vep ové hody. B hem nich si zájemci
mohli zakoupit maso, tla enku, prejt, jitrnice, zabíja kové polévky, ale i smažené ízky a guláš. Výt žek
z akce byl v nován na podporu kroužku mladých hasi a víseckého mládežnického fotbalu. Tradi ní
pou ová tane ní zábava se pak konala u rybníku Spole ný v režii Rybá ského spolku. V duchu
dosavadních tradic prob hlo i „pálení arodejnic“ a stavba obecní májky u budovy sokolovny. Podoba
vísecké májky dokonce vzbudila pozornost redaktorky týdeníku Cesta Vrchovinou, která se o ní zmínila
v krátké p ipomínce v nované stav ní májek. Vísky se v ní týkala pasáž, která navazovala na úvodní
ást textu v novanému tomu, jak d íve mládenci z vesnic museli májky hlídat, aby jim je chasa ze
sousední vsi neporazila a neukradla. Ocitujme slova paní redaktorky Peroutkové: „V obci Víska však
necht li nic ponechat náhod a „najali“ ob tavého hlída e, který májku objímá v úctyhodné výšce nad
zemí, dnem i nocí, ve v tru i dešti. Nejedná se o živého lov ka, ale figurínu v životní velikosti. To ale na
první pohled nikdo nepozná. Iluze je dokonalá. Místním nelze up ít originální nápady“( Cesta
Vrchovinou z 25.5.2010 ). Jsme rádi, že se náš hlída májky zvaný „Milda“ paní redaktorce Peroutkové
líbil.
Milou tradici z posledních t í let p edstavuje organizování d tského dne ve Vísce, které se, tak
jako v lo ském roce, ujaly lenky Sdružení dobrovolných hasi . Pro d ti p ipravily pestrou paletu
sout ží o hodnotné ceny a umožnily jim i jejich rodi m strávit p kné odpoledne. Za organizování této
akce bych velmi rád pod koval všem ženám, které se na ní podílely. Družstva místních hasi se také
zú astnila okrskové sout že v požární ochran v Mal i. Tým zdejších žen se umístil na krásném druhém
míst , družstvo muž skon ilo jako tvrté. Za zmínku také stojí skute nost, že oba dva nejd ležit jší
zdejší spolky mají od svých letošních sch zí nové vedení. Do ela Sdružení dobrovolných hasi zasedli:
jako starosta Ji í David ml, nám stek starosty P emysl apek, velitel Lukáš David, zástupce velitele
Jaroslav B ezina, pokladník Ji í David st., výstrojá Zden k B ezina a jednatelka Pavlína Marková,.
K podobné prom n došlo i v adách TJ Sokol. Zde lenská sch ze zvolila vedení ve složení: p edseda
Miloš Marek, zapisovatel
Karel B ezina, jednatel Ond ej apek, pokladník Miloš Hejduk, nást nká
Tomáš K ivský, len výboru Radek K ivský, Josef Málek a další. Cht l bych za obecní zastupitelstvo
všem zvoleným poblahop át a vyjád it nad ji, že jejich spolupráce s obcí bude oboustrann výhodná.
Obec ráda innost obou spolk , pokud to bude v jejích silách, finan n podpo í a bude se spolupodílet
na vytvo ení co nejlepšího zázemí pro jejich innost. Na druhou stranu o ekává pomoc p i
brigádnických aktivitách na investicích pro zvelebení obecního majetku.
Nejd ležit jší událost letošního spole enského života ve Vísce nás všechny ale teprve eká. M ly
by se jí stát oslavy 495. výro í první písemné zmínky o obci. V jejich rámci bychom cht li uspo ádat
druhý ro ník srazu víseckých rodák a zárove na n j pozvat obce, které mají v názvu slovo Víska. Tím
bychom navázali na rodící se tradici vzájemných setkávání Vísek. Tentokrát by se jednalo o setkání
„mezinárodní“, protože krom zástupc Vísek z eské republiky zveme i delegaci ze Slovenska. Celá
zmín ná akce prob hne v sobotu 11. zá í. Jménem zastupitelstva a organizátor bych na ní všechny
tímto rád co nejsrde n ji pozval a zárove požádal o spolupráci p i její organizaci. P edpokládaný
program je sou ástí pozvánky na celou akci, kterou p ikládáme k tomuto vydání list . Pokud by n kdo
z Vás v d l o n kom, komu by bylo vhodné zaslat pozvánku na celou akci, pokuste se prosím vyrozum t
o tom pracovníky obecního ú adu. Ubytování zájemc o p enocování p edpokládáme p ípadn
v provizorním stanovém m ste ku na „starém h išti“. Samoz ejm zajistíme i možnost celodenního
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ob erstvení. Plánujeme umožnit i projíž ky po obci a okolí ko árem, zrealizovat bychom cht li i
sportovní sout že a možnost vyžití pro d ti. Na programu se bude podílet i osazenstvo z mate ské školky,
v jejíž budov bychom rádi uspo ádali výstavu fotografií, p edm t spojených s historií obce a ru ních
prací zdejších ob an . P i p íležitosti výro í bychom také plánujeme vydat almanach a nechat vyrobit
upomínkové p edm ty, obojí bude v obci k zakoupení. Rád bych na tomto míst požádal všechny
spoluob any o pokud možno aktivní zapojení se do náro ných p íprav celé akce, abychom se dob e
reprezentovali nejenom p ed rodáky, ale i delegacemi sp ízn ných Vísek. Cht li bychom také poprosit
všechny Vás spoluob any, p ípadn i Vaše rodiny a známé, o laskavé zap j ení starších fotografií
s tematikou obce, pokud n jaké vlastníte. Fotografie bychom s Vaším dovolením oskenovali, p ípadn
vystavili i použili pro almanach a poté samoz ejm v po ádku vrátili. Fotky nám, prosím, doneste na
obecní ú ad, p ípadn kontaktujte n koho z rodiny kroniká e obce J. apka. Za p j ení fotografií,
zap j ení p edm t pro výstavu i p ísp vky do almanachu p edem velmi d kujeme.
Na oslavu výro í obce navážeme o 14 dní pozd ji t etím ro níkem posvícenských slavností
(módní p ehlídkou, sout ží o nejlepší posvícenský kolá a ve erní tane ní zábavou). I na tyto oslavy jsou
všichni tená i t chto list srde n zváni.

Sportovní d ní v obci

Tmelem sportovního d ní ve Vísce byl, tak jako v minulých obdobích, TJ Sokol Víska . Na
vrcholu pomyslného žeb í ku zdejších sport , co se tý e jejich atraktivity a sledovanosti, stál p edevším
vísecký fotbal. Místní fotbalové mužstvo ukon ilo sezónu 2009/2010 na 11.míst , s po tem bod 28 a
skóre 55: 68. Velmi úsp šn si vedl také žákovský oddíl, který v posledních letech p edstavuje jakousi
výkladní sk í zdejšího fotbalu. Této pozici odpovídá umíst ní žák - tabulce okresního p eboru ve
fotbale 4 + 1 kralovali z prvního místa se skóre 100:21, po tem bod 52 a z 20 zápas 17 vyhraných,
jedna remíza a dv prohry. Zdejší žáci tak vyhráli sout ž ve své kategorii již podruhé za ty leté trvání
sout že. Cht l bych za pomoc p i nelehké p íprav pod kovat svému trenérskému asistentovi Dušanu
Kraibichovi, ale i dalším, kte í se o úsp ch oddílu z tak malé obce zasloužili. Ke sportovnímu d ní
v obci p ispíval také Bago klub. Vrcholem jeho aktivit p edstavovalo uspo ádání Bago turnaje, který se
ve Vísce konal poslední ervnovou sobotu. Turnaje se zú astnilo celkem šest družstev, první t i místa
obsadili týmy v následujícím po adí: 1. Jihlava, 2. Vodka (Vodovody a kanalizace) Havlí k v Brod, 3.
NAA Pardubice. Družstvo domácích skon ilo na tvrtém míst .
V následujících týdnech lenové TJ Sokol Víska plánují další ro ník fotbalového Memoriálu
Jaroslava Fajmana, který by se zde m l odehrát 7. srpna. Zárove budou pokra ovat naše družební
vým nné pobyty s n meckými p áteli z Lohmenu, v letošním roce poprvé ve dvojnásobné mí e. Delegace
našich sokol pojede do sp áteleného Lohmenu 28. ervence, protože je pozvána na 20. výro í založení
SV Lohmen, což je obdoba naší TJ Sokol. A již v následujícím týdnu, ve tvrtek 5. srpna, p ijedou
n me tí p átelé naopak k nám na již zmi ovaný turnaj Memoriálu . Cht l bych na tomto míst pozvat
k ú asti na programu obou akcí a vyzvat p ípadné zájemce o cestu do Lohmenu, aby se k naší výprav
ješt p ipojili.

Záv re né slovo

Dovolte mi využít záv re ných ádk tohoto vydání Víseckých list k tomu, abych pop ál všem
obyvatel m obce a všem tená m tohoto zpravodaje co nejkrásn jší prožití letošního léta, hodn
radosti a zaslouženého odpo inku b hem letních dovolených. V neposlední ad p eji všem i sp šné
prožití celé druhé poloviny letošního roku. Zárove bych tímto rád pod koval t m, kte í se pozitivním
zp sobem zapojují do chodu naší obce a vykonávají pro ní množství užite né práce, která p ispívá k
zvyšování kvality života ve Vísce.
Ond ej apek
starosta
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