Novoroční projev starosty obce
Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci obce
Před několika hodinami jsme se rozloučili se starým rokem 2017 a
přivítali jsme rok nový, rok 2018.
Konec starého roku a začátek nového není jen spojen s oslavami, různými
předsevzetími, ale také s hodnocením roku uplynulého a snad každý z nás
si přeje, aby právě začínající rok byl rokem alespoň o trochu lepším a snad
každý vkládá do nového roku nová očekávání, nové naděje.
Podívejme se nejprve zpět na rok uplynulý, rok 2017:
V uplynulém roce se podařilo bez výpadku zajistit dostatek pitné vody.
Jejíž kvalita je velmi vysoká. V souvislosti s nižší vydatností pramenů
obec buduje dodatečný zdroj pitné vody, který by měl zajistit dostatek
pitné vody. Obec současně pokračuje ve zvyšování své provozní
efektivnosti. Došlo k vyřešení majetkoprávních vztahů s Krajem Vysočina
v okolí hlavní komunikace. Byla provedena výměna střešní krytiny na
KZO. Proběhla pasportizace inženýrských sítí v obci a pročištění
kanalizace. Byla provedena pasportizace komunikací a dopravního
značení. Mezi další velké akce lze zahrnout zahájení změny č. 1.
Územního plánu Horní Ves a předložení projektu ČOV na odbor životního
prostředí Kraje Vysočina.
Za pozitivní vývoj považuji intenzivní výstavbu v obci, která bude
pravděpodobně pokračovat i v roce letošním a narůstající zájem o starší
objekty v obci a zahájení jejich rekonstrukcí.
Nemohu nevzpomenout kulturní život obce. Stejně jako v uplynulých
letech i v loňském roce proběhla řada již tradičních kulturních akcí,
současně vznikla řada nových akcí, které byly úspěšné.
Nemohu nevzpomenout a připomenout politické změny nejen v naší
vlasti, našem evropském regionu, ale i ve světě, které prozatím více či
méně vnímáme, ale v budoucnu se nás více budou dotýkat, ať už jde o
obchod, lidská práva, zahraniční politiku apod.
Nový rok 2018 bude pro obec náročný. Prioritou je zajištění kvalitní pitné
vody. Krokem k předejití nedostatku pitné vody je dobudování nové
studny, kde jsme ve fázi majetkoprávních vztahů a dokončování
projektové dokumentace. Mezi další prioritní akce bude patřit intenzivní

pokračování v projektu k zajištění čištění odpadních vod vypouštěných do
povodí řeky Jihlavy a včasné provedení změny územního plánu. I v
letošním roce bude obec realizovat projekty směřující ke snížení
energetické náročnosti obce. Nadále budeme cílit investice na rozvoj
majetku obce a investovat do nejmodernějších technologií. Současně
budeme pokračovat ve zvýšených investicích do lesního hospodářství, kde
se již zvýšené investice z minulých let pozitivně projevují. V současné
době probíhá příprava projektu na revitalizaci zeleně v obci a jsou
plánované další stavební práce, pro zajištění rozvoje majetku obce.
Neméně budeme směřovat své úsilí k rozvoji kulturně společenského
života obce, který chápeme jako nepostradatelnou a velmi důležitou
součást života v naší komunitě. V letošním roce nás čeká oslava výročí 85
let tělovýchovy a 50 let oddílu stolního tenisu a kopané v obci.
Nemohu nepřipomenout, že v letošním roce oslavíme stoleté výročí od
vzniku samostatného československého státu, na který bychom měli být
hrdí.
Vážení spoluobčané, touto cestou děkuji spolkům působících v naší obci
za odvedenou práci a úsilí, které věnují své činnosti zejména ve svém
osobním čase. Poděkování současně patří každému, kdo pro obec
vykonává jakoukoli práci a všem kdo se podíleli, či podílí na rozvoji a
zlepšování života v obci.
Jsem přesvědčen, že pokud se budeme každý alespoň trochu podílet na
rozvoji společenského života a obce a dokážeme překonávat různé ať již
osobní, či jiné překážky a společně se zapojíme každý v rámci svých
možností do života a dění v obci, vytvoříme si o trochu lepší a příjemnější
místo pro život v této nelehké době.
Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci obce
dovolte mi, abych vám všem touto cestou popřál jménem ZO, obecního
úřadu i jménem svým do nového roku pevné zdraví, osobní štěstí, lásku,
mír a vše dobré.
Děkuji vám za pozornost.
V Horní Vsi 1. 1. 2018
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