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Vážení spoluob ané,
dovolte, abych vám s nadcházejícími Váno ními svátky krom PF s motivem naší
krásné zasn žené obce, které naleznete ve své schránce, adresoval i toto již páté íslo Víseckých
list .
Jednání zastupitelstva a vedení obce
Zastupitelé Vísky jednali od posledního vydání našeho zpravodaje na konci ervna celkem 10x,
tedy ast ji, než je v tomto pololetí b žn v naší obci zvykem. astá zasedání s nabytou agendou byla
zp sobena, mimo jiné, dokon ováním prací na nástavb nad prodejnou potravin. Firma Kolouch
ukon ila stavbu celého projektu 28. listopadu a 4. prosince zde prob hla kolaudace. B hem ní byly
zjišt ny pouze dv menší závady, které jsme nechali ihned odstranit. Nyní jsou byty již zcela p ipraveny
pro nájemníky a budou p edány do konce roku.
Ohledn výb ru nájemník jsme po konzultacích zvolili následující postup. Již b hem srpna jsme
do Deníku Vyso iny, který ve své základní ásti vychází po celé republice, podali inzerát s nabídkou
pronájmu byt . Na inzerát se mi telefonicky ozvali desítky zájemc , písemnou žádost jich nakonec
podalo dev t. Podmínky p edložené obcí splnilo celkem 5 zájemc . Obec požadovala zejména to, aby
nájemce nevlastnil žádnou nemovitost a jeho p íjem nesm l p esahovat 18.000,- K m sí n , což
pat ilo k podmínkám Fondu rozvoje bydlení, který nám poskytl dotaci na výstavbu a jeho pravidla tudíž
pro nás byla závazná. Jako další podmínku jsme si stanovili, že nájemce se musí stát ob anem Vísky
ihned po p evzetí bytu. Cht li jsme tak p ilákat nové obyvatele do naší obce, protože výše našeho
rozpo tu a r zných dotací je závislá na po tu obyvatel, p i emž na každého zde trvale hlášeného
obyvatele obdržíme ro n od státu pevnou ástku. Naším zájmem tedy je, aby zde bylo trvale hlášeno
co nejvíce ob an . Rádi bychom na tomto míst znovu vyzvali ty obyvatele, kte í zde dosud nejsou
hlášeni k trvalému pobytu, ale dlouhodob ve Vísce bydlí a tudíž využívají i služeb, které obec všem
svým obyvatel m poskytuje, aby se zde také p ihlásili k trvalému pobytu. Pokud jsou trvale hlášení
jinde, finan ní prost edky na n , bohužel, získávají jiná m sta i obce. To je samoz ejm
k neprosp chu nás všech. ím v tší finan ní rozpo et bude Víska na své obyvatele mít, tím kvalitn jší
služby nám všem bude moci zajiš ovat. Je opravdu škoda, že zde dlouhodob trvale bydlí n kte í
ob ané, kte í mají trvalé bydlišt v jiných obcích a náš rozpo et tak ro n p ichází o nemalé ástky.
Po obdržení písemných žádostí zájemc o pronájem obecní zastupitelstvo zvolilo výb rovou
komisi ve složení P emysl apek, Josef Koš ál, Lud k Musílek. Ta m la posoudit jednotlivé žádosti,
p edevším to, zda jsou v souladu s výše zmín nými požadavky a vybrat z nich budoucí nájemce.
Výb rové ízení prob hlo 19. listopadu a komise doporu ila pronajmout dolní byt paní Marii Hapákové
z Vísky. Jeden z horních byt byl p id len panu Janu Spilkovi z Chrudimi s rodinou a druhý byt paní
Hladíkové s manželem. Víska tak podpisem nájemní smlouvy získá p t nových obyvatel. Ohledn
stanovení výše nájmu jsme limitováni podmínkami zmín ného Fondu rozvoje bydlení, tzn. že výše
1

nájemného musí spl ovat kritéria sociálního bydlení. ástka ale bude stanovena tak, aby pokryla
všechny splátky z úv ru od SOB, který jsme si vzali na ást výstavby.
Postavené byty si ob ané m li možnost prohlédnout v sobotu 6. prosince, kdy jsme pro všechny
zájemce p ipravili prohlídkové odpoledne s posezením a ob erstvením v podob kávy, aje a kolá ,
které napekly t i vít zky letošní sout že o nejlepší posvícenský kolá ve Vísce, za což jim tímto velmi
d kuji. Na prohlídce se vyst ídalo zhruba 60 zdejších obyvatel a akce m la velmi pozitivní ohlas. Rád
bych proto pod koval všem, kte í se ú astnili p i její organizaci, ale i úklidu celého objektu.
Kone né jednání o záv re ném vyú tování za celou stavbu probíhá v t chto dnech a budeme
Vás o n m informovat v následujícím ísle Víseckých list . A o kone né ástce ješt jednáme, cht l
bych p i této p íležitosti pod kovat brigádník m z ad TJ Sokol a hasi , kte í provedli zdarma práce p i
bourání vnit k a st echy staré prodejny a odvozu odpadu. Tato jejich pomoc ušet ila obci 300.000,- K
z rozpo tu stavby, které nám m ly být za tyto innosti ú továny. Odvezený odpad jsme využili pro
zpevn ní podloží u tréninkové zdi na tenisovém h išti. Nahradil jinak pom rn drahý a k této innosti
b žn používaný makadam. Krom jednání o celkové cen s firmou Kolouch, kde se snažíme co
nejvíce minimalizovat požadované ástky za provedené vícepráce, nás v následujících t ech m sících
eká ješt finan ní kontrola z Fondu rozvoje bydlení, který nám ud lil dotaci 1650.000,- K . Kontrola se
zam í na prov ení erpání financí a dodržení smluvních podmínek p i celé výstavb .
V souvislosti s dokon ením celého projektu bych cht l velmi pod kovat všem zastupitel m,
zejména t m, kte í se aktivn ú astnili n kolika kontrolních dní, které na stavb prob hly, a p i nichž
kontrolovali a p ipomínkovali celou výstavbu. Speciální pod kování bych rád adresoval panu Ladislavu
Kalvodovi, díky n muž jsme ušet ili nemalé finan ní prost edky p i realizaci inženýrských sítí. Zárove
d kuji stavební firm Kolouch za kvalitn provedené práce a Ji ímu Pavláskovi z Chot bo e za
stavební dozor, který byl v tomto p ípad dosti náro ný, protože p vodní projekt stavby byl, dle jeho
slov, zna n nekvalitní.
Stinnou stránku jinak úsp šného dokon ení stavby p edstavovala špatn podepsaná smlouva na
projektovou dokumentaci s firmou Plaster z Hlinska vybranou na sklonku p sobení minulého
zastupitelstva. Tato smlouva bohužel neuvedla p esn vy íslenou ástku, kterou jsme m li firm jako
obec uhradit. Pro nás nevýhodné zn ní smlouvy uvedlo poplatek 3,5 % z celkové ceny stavby, p i emž
ta nebyla stanovena. To bylo pro obec nevýhodné, protože finální cenu celého projektu jsme dop edu
p esn neznali. Celková ástka požadovaná firmou za projektovou dokumentaci nám p ipadala jako
zna n p emršt ná, a proto jsme zaplatili pouze ást, kterou jsme považovali za adekvátní odvedené
práci a obvyklou v podobných projektech. O zbylou ást jsme se rozhodli již v lo ském roce soudit.
Vinou špatn napsané a pro obec nevýhodn formulované smlouvy jsme bohužel soudní spor prohráli
a museli tak zaplatit firm i zbylou požadovanou fakturu a soudní výlohy v celkové ástce 140.706,-K .
P es tuto soudní prohru a p esto, že o celkové cen stavby ješt nyní vedeme s firmou Kolouch
tvrdá jednání, již nyní bezpe n víme, že celková ástka, kterou za stavbu zaplatíme, bude rozhodn
nižší než ta, s kterou po ítal p vodní projekt vybraný p ed posledními obecními volbami, od kterého
jsme pro nevýhodnost ustoupili. Celková cena bude nižší i p esto, že b hem stavby došlo ke zvýšení
DPH z 5 na 9 %, což také nemalým zp sobem navýšilo celkové náklady projektu.
Výstavba byt celkov p edstavovala pro obec jednu z nejv tších investic v její historii, ale jsem
p esv d en, že se nám vyplatí. Díky ní došlo k výraznému zhodnocení budovy vlastn né obcí a byty
jsou a vždy budou dobrou investicí do budoucna. Nehled na to, že obec získá nové ob any a s nimi i
již zmín né navýšení svého rozpo tu. Pro m osobn je dokon ení celé stavby obrovskou úlevou,
protože celá dostavba p edstavovala zvlášt v posledních m sících stovky hodin odpracovaného asu.
Myslím, že každý kdo, by t eba s pomocí firmy, stav l i rekonstruoval své bydlení, bude v d t, o em
zde hovo ím.
Další investi n náro nou akci pro zlepšení stavu obecního majetku p edstavovala vým na oken
v budov mate ské školy a obecního ú adu. Na ní jsme, jak jsem vás již informoval v minulém ísle,
získali dotaci ve výši 116.000,-K od kraje Vyso ina. Vým na prob hla v druhém pololetí srpna a
provedla ji firma PKS ze Ž áru nad Sázavou. Byla vybrána zastupitelstvem z celkem ty oslovených
firem. Nabídla finan n sice až druhou nejvýhodn jší cenu (oproti nejdražší byla ovšem levn jší o
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60.000,- K ), ale vzhledem k velmi dobré zkušenosti, které jsme s touto firmou získali p i instalaci oken
na objektu prodejny, zastupitelstvo tento výb r jednomysln schválilo. Jako zajímavost mohu uvést, že
editel firmy PKS pan Neubauer bral celou akci jako svého druhu „srde ní záležitost“, protože se v této
budov narodil jako syn n kdejší editelky zdejší mate ské školy paní Neubauerové a strávil zde ást
svého d tství, na kterou velmi rád vzpomíná. Celkové náklady investice p edstavovaly 304,564,-K .
Vým na oken nám p inese úsporu p i vytáp ní školy, jejíž jsme z izovatelem, a které nás
samoz ejm stojí p i stále rostoucí cen plynu nemalé finan ní prost edky. P i zvyšující se cen plynu
se nám investice pom rn rychle vrátí, p i emž úspory oproti lo skému roku jsou znatelné již nyní.
V p íštím roce bychom rádi navázali vým nou dve í a zateplením alespo ásti budovy, na což bychom
cht li op t získat dotaci od fondu Program obnovy venkova Vyso ina p ípadn z dalších zdroj .
V mate ské škole jsme dále provedli vymalování t íd. Cht l bych na tomto míst pod kovat
všem zam stnanc m školy, kte í vše pro malování p ipravili, následn provedli úklidové práce a, p es
velkou hekti nost celé akce a její na asování na konec prázdnin, úsp šn zahájili nový školní rok pro
své sv ence.
D ležitý bod agendy našeho zastupitelstva také dlouhodob p edstavoval územní plán
Vísky. Zastupitelstvo ho po dlouholeté p íprav vydalo 21. ervence. Jeho sepsání p edstavuje dnes již
nezbytnou podmínku pro rozvoj obce a díky n mu m žeme postupn realizovat naše další investi ní
zám ry. K nim pat í i výstavba rodinných domk , kterou bychom tu v budoucnu uvítali a již nyní o ní
jednám s n kterými potenciálními zájemci. Za práci na územním plánu bych rád pod koval Ludmile
Paclíkové, která za tvorbu plánu zodpovídala a pracovala na jeho dokon ení.
Za další významný po in a investici považuji provedenou rekonstrukci prostor bývalého
skladišt na uhlí v budov mate ské školy pro za ínající kroužek mladých hasi . B hem rekonstrukce,
která probíhala od letních m síc , se poda ilo pro naše mladé hasi e vybudovat klubovnu se sociálním
zázemím. Náklady na výstavbu jsme srazili na minimum díky brigádnické práci zdejších hasi , kte í
zde pracovali bez nároku na odm nu. Jmenovit bych vyzdvihl práci pana Miloše Marka, který mi
nejvíce pomáhal p i realizaci jednotlivých inností a zajiš oval odborné stavební práce. Dále d kuji
všem dalším brigádník m, zejména Zde ku B ezinovi, Petru B ízovi st. i ml. z Mal e, P emyslu
apkovi, Tomáši Dvo á kovi z Gol ova Jeníkova, Richardu Grundovi, Ji ímu Ho ínkovi, Aleši
Koš álovi, Martin Kraibichové, Pavlín Krej ové, Lucii K ivské, Tomáši K ivskému a Martin
K ová kové, Ji ímu Málkovi a Klá e Mudru kové a také Zde ku Moravcovi .
B hem podzimních m síc jsme úsp šn zvládli dokon ení prací na h išti u tréninkové zdi
na hraní tenisu, kde nás do budoucna ješt eká položení antukového povrchu a dod lání oplocení.
Zárove jsme nechali navést zeminu do prostoru mezi fotbalovým h išt m a potokem, kde bychom rádi
zbudovali v p íštím roce tréninkové h išt pro výcvik hasi
a jejich dorostu. Pro zavlažování h išt
jsme zakoupili zavlažovací aparaturu v cen 40.000,-K , na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši
16.000,- K od kraje Vyso ina z programu Sportovišt 2008..
K d ležitým po in m ur it pat ilo i to, že jsme podepsali smlouvy o pronájmu obecních
polí se ZD Nová Ves – Víska a ZD Male , který bohužel doposud obec nenárokovala. Poda ilo se mi
dojednat zp tné t íleté proplacení nájmu a ošet it tak pronájem t chto pozemk . Celkem jsme tak na
pronájmu získali od obou družstev ástku 32,262,-K .
Ohledn investic a správy financí bych zde rád vyzdvihl skute nost, že nám v t chto dnech
firma Aqua Chemie Praha s. r. o. zastoupená panem Petrem K ivským p vodem z Vísky p. 47.
nabídla sponzorský dar v hodnot 50.000,- K , za což jim velmi d kujeme. Zastupitelstvo schválilo
využití daru na zajišt ní rozhlasového ozvu ení obce v celkové hodnot 197.000,-K . Na provedení
zakázky jsme vypsali výb rové ízení a vít zn z n j vyšla nejlevn jší nabídka firmy Bartoš rozhlasy
(rozdíl oproti nejdražší inil 120.000,- K ). P i výstavb uplatníme dar, který se mi pošt stilo b hem
sch ze starost kraje Vyso ina vylosovat pro obec. Jedná se o p enosnou zvukovou aparaturu
v hodnot 35.000,-K . Zbudováním rozhlasové aparatury bychom cht li zlepšit celkovou informovanost
zdejších ob an a vhodn uplatnit dva zmín né dary.
Na záv r kapitoly o provozních záležitostech života obce bych cht l upozornit ob any na
to, že v prostorách obecní knihovny je pro všechny nov umíst n kontejner na uskladn ní použité
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elektroniky, tzv. e-box. Pro zlepšení možnosti t ídit odpad jsme zakoupili zvon na bílé sklo. Rád bych
v této souvislosti vyzval všechny zdejší obyvatele, aby d sledn t ídili komunální odpad. Nejen proto,
že ur it všichni chceme naše okolí co nej istší, ale také z d vod rostoucích náklad na jeho odvoz.
Ty nám nar stají prakticky každoro n a chci p ipomenout, že je jednou do roka rozpo ítáme na
jednotlivé osoby v obci a poté je musí každý z nás zaplatit. ím více budeme t ídit odpad, tím mén
potom všichni zaplatíme, protože vyt íd ný odpad se ode ítá z množství celkového odvezeného
materiálu. Na tomto míst bych rád podotkl, že v t íd ní odpadu hodnotím obec jako pom rn
úsp šnou. V sout ži kraje Vyso ina „T ídíme nejlépe“ jsme se v kategorii obec do 500 obyvatel umístili
v konkurenci 494 obcí na 110. míst . Jsem ale p esv d en, že mnozí z nás mají v této oblasti nemalé
rezervy.
Spole enský život v obci
V minulém ísle Víseckých list jsme vás informovali o návšt v senátora našeho
senátního obvodu Petra Pitharta ve Vísce a v tomto ísle mohu s pot šením referovat o další d ležité
návšt v Vísky. Dne 7. ervence do naší obce zavítali poprvé v její historii hejtmané kraje, a to
dokonce dva najednou. Jednalo se konkrétn o hejtmana kraje Vyso ina Miloše Vystr ila a hejtmana
Pardubického kraje Ivo Tomana. Oba tak uskute nili b hem cyklistického objížd ní hranic svých kraj .
Ve Vísce jsme je p ivítali v budov obecního ú adu a poskytli jim malé ob erstvení. Po krátké debat ,
p i které jsme si vym ovali názory, nap íklad na problematiku financování malých obcí, obdrželi oba
hejtmané vlaje ky Vísky, almanach místních hasi a poslední vydání Víseckých list . Osobn jsem
m l možnost oba hejtmany vyprovodit na kole k jejich další zastávce. P edevším hejtmanovi Vyso iny
se ve Vísce, dle jeho vlastních slov, velmi líbilo a dokonce mne vyzval, abychom se ú astnili sout že
„Vesnice roku kraje Vyso ina“, o emž do budoucna uvažujeme.
Z dalších událostí spole enského života bych velmi rád zd raznil zahájení innosti kroužku
mladých hasi . Kroužek se schází od za átku školního roku jednou za 14 dní v prostorách nov
vybudované klubovny pod vedením Pavlíny Krej ové, Martiny Kraibichové, Lucie K ivské, Kláry
Mudru kové a Marcely Leflerové, kterým za jejich aktivity jménem obce velmi d kuji. D ti se p i svých
setkáních v nují pestré škále aktivit, nap íklad aktivitám výtvarným, ale hlavn se u í innostem, které
jsou spojené s hasi ským výcvikem. Kroužek je od po átku hojn navšt vován nejenom místními, ale i
p espolními d tmi, a stal se tak zajímavým zpest ením možností trávení volného asu d tí v obci.
Myslím, že v tomto sm ru se ve Vísce v posledních dvou letech událo mnoho pozitivního, krom
zmín ného kroužku p ipomenu p sobení družstva mladých fotbalist , dobudování tenisového h išt ,
st ny pro hraní tenisu, pravidelné organizování d tských dní, zlepšení vybavení celkov mate ské
školy a další aktivity, a to vše již v polovin volebního období tohoto zastupitelstva. Pokud tyto
možnosti porovnáme s jinými obcemi podobné velikosti, myslím že opravdu málokterá z nich dokáže
pro d ti nabídnout tolik možností aktivního trávení volného asu. Jsem za to velmi rád a cht l bych
v tomto sm ru ješt tyto možnosti nadále vylepšovat, protože to byla pro m jedna s priorit, s kterou
jsem vstupoval do práce pro obec. Všichni víme, že práv v udržení rodin s d tmi spo ívá budoucnost
obce, a proto chceme v této oblasti d lat opravdu pokud možno maximum. Jenom s pomocí mladých
rodin bude mít obec dlouhodobou perspektivu rozvoje, ale i pln jší kasu v p ípad r stu po tu obyvatel
i p ilákání rodin nových. Máme v této souvislosti spoustu dalších plán a rád bych zde cht l velmi
pod kovat všem, kte í se na zlepšení podmínek pro místní d ti podílejí. Zárove uvítáme všechny
nám ty a p ipomínky, které se této oblasti týkají.
Ve vazb na tyto cíle prob hlo dne 4. íjna druhé vítání ob ánk v historii obce Víska.
Tentokrát jsme mezi nás p ivítali Vojt cha Bagara z .p. 7 (syn Petry Bagarové, roz. B ezinové),
Františka apka z .p.14 a Václava Kocábka z .p 66. (syn Šárky Moravcové). Cht l bych velmi
pod kovat všem u itelkám mate ské školy, které s d tmi p ipravily velmi p kný program pro tuto
slavnostní p íležitost. Velké pod kování také pat í Pet e Bagarové-B ezinové a jejímu manželovi, kte í
se vzdali finan ního daru 10.000,-K v novaného obcí p i narození dít te a poskytli ho na rozvoj
mládežnického fotbalu ve Vísce.
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K dalším d ležitým moment m spole enského života ve Vísce pat il „druhý ro ník“
organizované oslavy místního posvícení. Ta jako loni prob hla v budov sokolovny. V jejím rámci jsme
pro zájemce p ipravili módní p ehlídku pletené módy firmy Yvy z Pacova, p i níž bylo možno i zakoupit
p edvád né zboží. Ve srovnání s lo ským rokem zaznamenala akce velký zájem a vysokou
návšt vnost. Módní p ehlídce p edcházela op t sout ž o nejlepší posvícenský kolá . Výrobky zdejších
žen a jednoho muže – Tomáše K ivského z .p 70 – hodnotila odborná komise pod vedením Blanky
Zimákové, která vyu uje na Vysoké škole hotelové v Praze. V konkurenci 11 ú astník se na první
p í ce umístila paní Zde ka Davidová, na druhé paní Ivana Kubátová a na t etí paní Marie apková.
Vít zky obdržely dárkové balí ky a poukázku na nákup nápoj na ve erní tane ní zábav . Po sout ži a
módní p ehlídce se uskute nila beseda se zastupiteli obce, bohužel nep íliš navštívená. Celý program
pak završila ve erní tane ní zábava, op t v budov sokolovny, kde k tanci a poslechu hrála kapela
Styl. Organizování tane ního ve era prob hlo v režii místních hasi , je škoda, že návšt vnost byla
pom rn nízká. Rád bych op t velmi pod koval všem, kte í pomáhali s organizováním odpoledne i
ve era a také ú astník m sout že.
Ke spole enskému životu ve Vísce p isp la i mate ská škola. Paní u itelky spolu se svými
sv enci podílely nejen na úsp šném pr b hu vítání ob ánk , ale p ipravily p knou váno ní besídku
v dopoledních hodinách pro místní seniory a odpoledne pro rodi e d tí. Ob besídky m ly velmi
pozitivní ohlas mezi návšt vníky školy a jenom potvrdily dobrou pov st, které se naše škola
dlouhodob t ší i v našem okolí.
K zajímavostem i spíše možnostem spole enského života Vísky do budoucna pat í i to, že
se mi poda ilo navázat kontakt se starostou obce s názvem „Vísky“, která leží nedaleko Olomouce.
B hem našeho jednání jsme prodebatovávali možnost uspo ádat sraz obcí, které s námi sdílejí náš
název. Protože setkání „Vísek“ probíhají už na Slovensku, rádi bychom podobnou akci uspo ádali také,
v budoucnosti snad i ve spolupráci se slovenskými obcemi.
Sportovní d ní v obci
Sportovní léto ve Vísce za alo tradi ním Bago turnajem, který se zde uskute nil poslední
sobotu m síce ervna. Na jeho již 11. ro ník se sjelo osm tým . Jako první se v tomto klání umístilo
družstvo Laza i Pardubice, na druhé p í ce skon il místní Bago klub Víska, t etí pozici pak obsadil tým
Lekva z Jihlavy. Na po est turnaje nad obcí, stejn jako v lo ském roce, p elétly pro pobavení místních
i ú astník turnaje dva grippeny z áslavské letecké základny.
Letní innost TJ Sokol Víska se soust edila p edevším na zajišt ní návšt vy partnerského
oddílu fotbalist – n meckého SV 90 Lohmen. B hem posledního ervencového týdne k nám zavítalo
celkem 20 n meckých p átel, což je nejvyšší po et od roku 1989. Lohmenští fotbalisté zde strávili
celkem ty i dny. Protože byli po celou dobu ubytováni u mne doma a adu z nich se mi tak poda ilo
lépe poznat, mohu potvrdit, že jejich zájem o družbu s naším Sokolem je opravdu nemalý. První den
pobytu jsme je p ivítali grilováním v místním pohostinství U Fajman , další den pro n byla p ipravena
exkurze v pivovaru Bernard v Humpolci. Odpoledne pak hosté sehráli zápas s naším fotbalovým
mužstvem, kde domácí poprvé v historii na domácí p d prohráli, a to se skórem 1:4. Po zápase
následovala ve e e, op t v místním pohostinství, spojená s promítáním naší lo ské návšt vy
v N mecku. V sobotu 26. ervence se naši hosté ú astnili osmého ro níku Memoriálu Jaroslava
Fajmana. V n m v letošním roce zápolilo šest družstev a vav íny vít ze si odnesl domácí tým Víska 62,
druhé pak skon ilo sou astné mužstvo TJ Sokol Víska, t etí družstvo Viktoria Je išno. Po memoriálu
jsme se s n meckými p áteli rozlou ili posezením na myslivecké chat v Nové Vsi. Za organizaci
celého pobytu bych rád pod koval Radku K ivskému, který se již dlouhodob angažuje p i této
vzájemné vým n , a dále Aleši K ivskému, ale i dalším aktivn zapojeným ú astník m.
B hem podzimní fotbalové sezóny skon ilo družstvo místních dosp lých fotbalist jako 12.
se skóre 20:39. Výkony zdejšího týmu jsou bohužel asto nestabilní. Je to zp sobeno i nedostatkem
mladých hrá , kde se projevuje skute nost, že zde mnoho let bohužel nefungoval žákovský oddíl
fotbalu. Tým zdejších žák si naopak vedl velmi dob e a podzimní ást sezóny zakon il na krásném
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druhém míst po pouze jednom prohraném zápase za celou ást sezóny, p i emž skóre inilo 50:19.
K zaznamenání také pat í to, že jeho len Matouš Kraibich byl vybrán mezi nejlepší fotbalisty svého
ro níku do výb ru fotbalového okresu Havlí k v Brod a pat í tak mezi nejlepších 15 fotbalist ro níku
1997 na Havlí kobrodsku. Je to o to v tší úsp ch, že již loni naši malou obec v tomto výb ru pro ro ník
1996 úsp šn reprezentuje další len zdejších žák Radek Hýbl. Fotbalisté ur it potvrdí, že je velmi
neobvyklé, že by se takovýto úsp ch opakoval v tak malé obci a velké konkurenci mnoha tým
z celého bývalého okresu. Jako trenérovi žákovského týmu m tyto úsp chy d lají opravdu velkou
radost a chci proto na tomto míst pod kovat svým asistent m Dušanu Kraibichovi, Milanu
Sochotskému z e kovic a Milanu Jelínkovi z Chuchle.
lenové TJ Sokol také uspo ádali tane ní zábavu k ukon ení prázdnin pod širým nebem
na místním fotbalovém h išti, na kterém k tanci a poslechu hrála oblíbená kapela Trik. P es chladný
ve er dorazilo úctyhodných 160 ú astník , díky emuž se akce po finan ní stránce velmi vyda ila a
p isp la do pokladny místních sokol . Za úsp šnou organizaci zábavy pat í pod kování všem
po ádajícím len m Sokola a také Lucii Grundové a Klá e Mudru kové, které aktivn pomáhaly i p i
mnoha dalších p íležitostech.

Záv re né slovo
V záv ru tohoto vydání Víseckých list bych rád pod koval všem zastupitel m a zam stnanc m
obce za jejich celoro ní práci pro Vísku. Speciální dík chci adresovat hospodá ce obce paní Ivet
Grundové za zvládání rok od roku nar stající administrativní agendy, kterou správa obecních v cí
vyžaduje, dále své místostarostce a editelce mate ské školy paní Ludmile Málkové a obecnímu
zam stnanci Janu Ho ínkovi. Další pod kování pak pat í všem dalším obyvatel m Vísky, kte í se
v tomto roce podíleli jakýmkoli zp sobem na práci pro obec i innosti zdejších spolk . A protože máme
t sn p ed sebou Váno ní svátky, rád bych všem obyvatel m Vísky a tená m t chto list pop ál
p íjemné a pohodové prožití letošních Vánoc a do roku 2009 co nejvíce zdraví, št stí, radosti a
spokojenosti.
Ond ej apek
starosta
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