Vážení spoluobčané,
dospěli jsme k závěru čtyřletého volebního období 2014 – 2018 obecního zastupitelstva a
tak pokládám za slušnost zhodnotit uplynulé čtyři roky.
Ač jsme v samém počátku plánovali hladké pokračování v činnosti zastupitelstva, tak
v samém počátku přišlo rychlé vystřízlivění – v podobě odvolání a právního sporu
s tehdejší ředitelkou mateřské školy. Vše nakonec skončilo u soudu, který obec vyhrála a
bývalá ředitelka postupně vzniklou škodu pomocí exekuce uhradila. Současně se povedlo
rychle školku provozně stabilizovat.
Z pohledu životního prostředí obec také nezahálela. Pravidelně jsme udržovali stávající
zeleň, obec jsme osázeli více květinami a opravili odpočinková místa. Současně jsme si
uvědomovali, že řešení by mělo být komplexnější a tak vznikl projekt s názvem
Revitalizace zeleně v obci Horní Ves, který není jen o vlastních rostlinách, ale o úpravě
míst pro sběr odpadů, opravy drobných staveb a změně a řešení skladování biodpadu,
jehož centrální uložení je navrženo pod hřištěm již od roku 2016. Tato lokalita však musí
být řešena změnou ÚP, která již probíhá. Bohužel, jak to už bývá, je třeba pro realizaci
tohoto projektu vyřešit majetkoprávní vztahy s ČR, což je běh na dobu dvou let a pak
vlastní dotační titul, který je již naštěstí připravený.
V obci jsme zavedli nová sběrná hnízda. Současně přiznávám, že řešení jsme měli v plánu
komplexnější. Po nátlacích ostatních obcí, přišla s iniciativou společnost SOMPO, jejíž je
obec akcionář. V současné době zpracovává projekt na řešení všech druhů odpadů v okrese
Pelhřimov a nemá smysl investovat prostředky do řešení odpadů v obci, pokud tento
problém bude řešen nadregionálně. Velmi mě těší, že stále více třídíte odpad, který v naší
obci vzniká.
Dalším palčivým problémem, který nemohu nezmínit, je nedostatek pitné vody, vody
obecně. Ta nechybí, jenom u nás, nebo v ČR, ale v celé Evropě. Abychom předešli
nedostatku pitné vody, zahájili jsme přípravu pro posílení vodovodu již v roce 2016. Řada
spoluobčanů mi říkala, že je to jednoduché, uděláme studnu a připojíme ji. Nejdříve však
musíme obdržet povolení na odběr spodní pitné vody, pak realizovat zkušební sondu a tam
nastal první problém. Složení vody obsahovalo nadlimitní množství některých prvků a tak
proběhlo opakované čištění sondy za pomoci SDH a postupné vyplavování prvků, ty se
vyplavovaly neuvěřitelných 18 měsíců, do letošního léta. A nastal druhý zádrhel, řešení
majetkoprávních vztahů. Ty jsou v současné době již vyřešeny a zbývá připravit pro
dokončení právní podklady. A pak již postavenou studnu připojit.
Obec byla aktivní i v okolí. Je součástí DSO Nová Lípa a Sdružení obcí Vysočiny.

Zejména v DSO je obec aktivní a v rámci svazku obec iniciovala např. projekt na pořízení
kompostéru, který byl současně vyhodnocen jako nejlepší projekt z Operačního programu
životního prostředí MŽP.
Nejdůležitější kapitolou správy obce je její hospodaření. Cíl byl jednoduchý, obec
nezadlužovat a neprohospodařit již naakumulované prostředky, to se povedlo velmi dobře,
jelikož obec má na účtech částku přesahující 8 mil. Kč. Tento objem tvoří pomyslný polštář
pro následné investice. Dalším důvodem udržení tohoto pomyslného polštáře je předpoklad
poklesu výkonu ekonomiky a tím i nižší růst příjmu veřejných rozpočtů. V obci probíhaly
dvakrát ročně kontroly hospodaření, vždy bez závad. Největší změnu však přinesly
z pohledu rozpočtu, kdy jsme dříve přehledný rozpočet, museli nahradit legislativně
správnou formou rozpočtu (bohužel, ale méně přehlednou), rozdělenou dle účetních
položek, o tom jsem vás již informoval na veřejné schůzi.
Obec v uplynulém období usilovala o získání dotací, nejen z Kraje Vysočina, ale i z jiných
zdrojů. Dlužno dodat, že jsme dotační prostředky získávali vlastní prací a nenajímali jsme
žádné zprostředkující agentury. V tomto směru bych rád zmínil, že největší „školu“ jsme
dostali při získávání prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj na modernizaci herních
prvků ve školní zahradě a před OÚ. Obec obdržela cca 230 tis. Kč, tedy 70% nákladů. Při
získávání dotací je třeba mít vytvořený strategický rozvojový dokument, ten má obec od
roku 2015 a současné době probíhá jeho revize a aktualizace ve spolupráci s DSO.
Za uplynulé období tak obec obdržela na dotačních titulech asi 1 mil. Kč.
Lesní hospodaření pokračovalo v nedotěžování lesích porostů dle lesního hospodářského
plánu, tedy tzv. zašetřování, pro další generace. Přesto lesy zůstávají významnou položkou
v příjmech obce. V lesích však stejně jako v jiných oblastech bojujeme se suchem a nově
s kůrovcem. Obec za uplynulé období vysadila více jak 18,5 tis. stromků, konkrétně 13800
smrků, 3815 buků a 1000 jedlí a získala dotace na výsadbu.
V oblasti stavebnictví došlo k opravě komunikací, staveb ve vlastnictví obce, rekonstrukci
veřejného osvětlení, doplněného o nejmodernější technologické prvky, atd. V obci je
aktivní výstavba rodinných domů a jsou vytvořeny podmínky pro přípravu další výstavby
v obci, která byla prezentována na srpové schůzi v sále. Velmi potěšující je zájem o
neobydlené objekty, které již většinou našli nové vlastníky. Velmi mě těší, že počet
obyvatel přesáhl psychologickou hranici 300 obyvatel a máme dlouhodobý předpoklad
pro udržení této mety.
Jednou z nejdůležitějších oblastí, které tvoří obec obcí je společenský život. Obec
pokračovala v pořádání a podpoře již tradičních akcí (Masopust, pálení čarodějnic, Den
matek, předvánoční Sraz seniorů atd.) a současně pořádání akcí nových (Česko zpívá
koledy, dětský karneval, Kouzelná noc atd.). S podporou obce je zajištěna činnost SDH,
sportovního klubu, obecní knihovny a ZO ČZS. V současné době vznikl ve spolupráci
s DSO plán rozvoje sportu v obci, ještě však zbývá jeho revize a schválení. Obec se
pravidelně účastnila soutěže Vesnice roku, kde v letošním roce dosáhla největšího úspěchu
Obecní knihovna a účastní se celorepublikového kola soutěže Knihovna roku 2018.

Je to velmi stručné ohlédnutí se za posledními čtyřmi léty. Dalo by se napsat mnohem více,
ale byla by to pěkná řádka textu a papíru. Protože chodíte na veřejné schůze do sálu KZO ,
myslím, že by nemělo smysl podrobně popisovat jednotlivé roky.
Nutné oblasti k řešení v krátké budoucnosti:
 Dokončení Změny č.1. územního plánu,
 Dokončení majetkoprávních vztahů a připojení nové studny pitné vody,
 Dořešení majetkoprávních vztahů s ČR a realizaci projektu Revitalizace veřejné
zeleně s dotační podporou až 85%,
 Dokončit nový strategický rozvojový dokument obce a plán rozvoje sportu (dva
důležité dokumenty pro čerpání dotací a finanční podpory),
 Po dokončení změny ÚP dokončit projekt ČOV (povolení k vypouštění odpadních
vod je omezené),
 Na základě změny ÚP a již hotové studie připravit projekt nové výstavby v obci.
Pár slov na konec a trocha zamyšlení
Když mi kolegové starostové vyprávěli, že některé věci vyřizují více jak čtyři roky,
připadalo mi to až nepřiměřené. Netrvalo dlouho a záhy jsem to sám okusil a čekal, až
někdo jiný udělá ten další, tolik potřebný krok. Čas neúprosně běží a Vám nezbývá než
čekat na vyjádření úřadů a institucí, naučíte se řešit administrativní překážky. A tak toho
zůstává spousta nedokončeného, v plynulém běhu a přiznávám, že na můj vkus moc
dlouho. Bohužel to jsou věci, které neovlivníme.
Budoucnost obce vidím pozitivně, podařilo se zastavit depresi trvalého úbytku obyvatel,
obec začíná využívat moderní technologie a je nakročeno ke změně vzhledu obce z pohledu
zeleně a modernizace staveb a infrastruktury, důležité je, že jsme se naučili čerpat dotace a
získávat podporu z nadřízených institucí. Důležité je, aby obec v tomto dynamickém trendu
pokračovala a měla dostatek sil na překonávání nečekaných překážek a postupovala
v započatém směru – obec přátelská k občanům.
Závěrem chci poděkovat zastupitelům obce a jejich rodinám, zájmovým spolkům,
organizacím obce a občanům za činnost, úsilí a čas věnovaný obci a jejímu rozvoji. Velmi
si tohoto přístupu vážím a uvědomuji si, že to není samozřejmost.
Vážení občané, osobně bych Vám chtěl poděkovat za podporu a inspiraci při správě obce.
Srdečně Vás zvu ke komunálním volbám konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 a těším se
na brzké shledání s Vámi.
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