V roce 1996 vstoupila Víska do pátého roku své obnovené
samostatné existence. Ráz tohoto roku se v mnohých sm rech lišil od
ty ech let p edcházejících. Znateln

odlišný byl celoro ní pr b h

po así. Zatímco p edešlé ty i roky se svými mírnými zimami a horkými
a suchými léty pat ily podle údaj

meteorolog

k nejteplejším v tomto

století, rok 1996 lze naopak ozna it za dosti chladný. Vyzna oval se
neobvykle studenou a dlouhou zimou a chladným a deštivým létem.
Mrazivé po así z prosince p edcházejícího roku vydrželo až na n kolik
kratších oblev nejen celý leden a únor, ale v noci mrzlo i b hem b ezna
a na po átku dubna. Poslední zbytky sn hu se udržely až do 16. dubna.
Po následném prudkém oteplení a pom rn

teplém zbytku jara, p išlo

studené a vlhké léto. Jeho nejextrémn jší p íklad p edstavoval první
ervencový týden. Tehdy denní teploty vystoupily na pouhých 9º C a po
opakovaných deštích se ze svého koryta vylila Doubrava tak, že voda
dosahovala mezi mostem a mlýnem z obou stran k silnici na Male .
Pom rn

asto docházelo k bou kám doprovázeným silnými v try.

Nejsiln jší z nich v noci ze sedmého na osmého

ervence vyvrátil

dokonce n kolik ovocných a okrasných strom . Chladný a deštivý ráz si
pak po así udrželo celý zbytek léta i v zá í. Po relativn

teplém

a slune ném podzimu za ala po átkem prosince další tuhá zima.
Nejchladn jší ráz m la v poslední prosincové dekád , kdy denní teploty
v tšinou nevystoupily nad –10º C, no ní klesaly pod –20º C a v noci
z 29. na 30. prosince bylo nam eno dokonce –27º C.
B hem roku 1996 zaznamenala Víska pokles po tu obyvatel ze 183
na 174. Relativn

prudký úbytek zp sobilo p edevším odst hování se,

nebo pouze formální odhlášení pobytu u již d íve odst hovaných. V obci

došlo k úmrtí dvou ob an . V ervnu zem ela ve v ku 72 let paní Marie
Polnická z . p. 12, vísecká roda ka, která jako jedna z mála zem d lc
v oblasti nevstoupila p es vyvíjený nátlak do jednotného zem d lského
družstva a pracovala jako soukrom hospoda ící rolník po celé období
komunistického režimu. 29. listopadu zem el ve v ku nedožitých 53 let
ú adující místostarosta obce pan Jaroslav Musílek. Pat il k iniciátor m
našeho znovu osamostatn ní. V roce 1992 se stal
dob

lenem po dlouhé

op t prvního samostatného obecního zastupitelstva. To ho na

svém zahajujícím zasedání zvolilo místostarostou a v této funkci byl
potvrzen i po posledních komunálních volbách v roce 1994, v nichž
obdržel druhý nejvyšší po et hlas .
Narodila se Kristýna Hapáková v . p. 54, nebyl uzav en žádný
s atek, jedno manželství se rozvedlo.
Politický a ve ejný život ve Vísce byl v roce 1996 ovlivn n
parlamentními

a senátorskými

volbami.

Parlamentní

volby,

první

v samostatné

eské republice, prob hly ve dnech 31. kv tna a 1.

ervna. Volilo se v nich do poslanecké sn movny a ob ané si mohli
vybírat z osmnácti politických stran a hnutí kandidujících na území
bývalého

východo eského

kraje.

Samotným

volbám

samoz ejm

p edcházela p edvolební kampa , která p inesla ur ité zpolitizování
každodenního života i do Vísky, alespo

v rozhovorech místních

obyvatel.
Z kandidujících stran se u nás nejviditeln ji prezentovali krajn
pravicoví republikáni (SPR-RS ). Po celé obci visel zna ný po et jejich
plakát , kterými n kolik místních sympatizant

p elepovalo i nemnohé

plakáty jiných politických stan, takže s trochou nadsázky lze prohlásit, že
z každého druhého stromu sledoval obec p edseda republikán

dr.

Miroslav Sládek. Jeho portréty se stávaly opakovan , zpravidla po
sobotních rockových zábavách, ob tí místní mládeže, dávající tak asto

najevo

sv j

nesouhlas

s jím

zastupovanou

stranou

spojovanou

s extremismem. Byly ovšem vždy rychle nahrazeny dalšími. Patnáct dní
p ed

volbami

obec

dokonce

navštívil

republikánský

poslanec

z Havlí kova Brodu, který u autobusové zastávky debatoval s n kolika
místními p íznivci a zv davci.
Zbylé strany vylepovaly své materiály ve Vísce pouze sporadicky.
P i své propagaci volily spíše cestu jejich rozesílání do jednotlivých
domácností. Zájemci m li také možnost navštívit v blízkém okolí n kolik
mítink politických stran a jejich p edstavitel , nap íklad mítink p edsedy
vlády Klause a jeho ODS

i besedu lídra nejsiln jší opozi ní strany

sociální demokracie Zemana v Mal i.
Volební akt prob hl ve speciáln upravené jídeln mate ské školky.
Na jeho pr b h dohlížela šesti lenná komise složená ze zástupc
politických stran a zapisovatele. Vyzna oval se vysokou ú astí ob an ,
která dosáhla 94,5 % a výrazn

p evýšila nejen celostátní pr m r, ale

pat ila i k nejvyšším v rámci okresu. Takto vysoké hodnoty volební ú asti
se u nás po roce 1989 staly již tradicí a mohou sloužit jako doklad
vysokého zájmu o v ci ve ejné.
Vít zem voleb ve Vísce se stala celostátn

druhá sociální

demokracie s 28%, zatím co celorepublikový vít z - ODS se umístila na
2. míst se ztrátou 9% hlas proti celorepublikovému pr m ru. Zisk t etí
nejsiln jší strany – lidovc , tradi n úsp šn jších na venkov (17%) –
p edstavoval

dvojnásobek

zisku

celorepublikového.

Naopak

republikánská strana obdržela pouhých 5% hlas , tedy zhruba polovinu
celookresního pr m ru, což lze považovat i vzhledem k intenzivní
propagaci v obci za neúsp ch. Celkov
a opozi ní strany tém

zde pom r hlas

pro koali ní

p esn kopíroval celostátní výsledky.

Další volby, tentokrát do Senátu, se podstatn

lišily od voleb do

Poslanecké sn movny. Na rozdíl od nich se volilo v tšinovým systémem,

tedy každý voli vybíral pouze jednoho kandidáta. Senát jako instituce se
t mito volbami teprve ustavoval, nem l u nás tém

žádnou tradici a ve

spole nosti

o jeho

panovaly

P edvolební kampa
propaga ních

všeobecné

pochybnosti

se v obci uskute

materiál

do

užite nosti.

ovala p edevším rozesíláním

jednotlivých

domácností

a inzercí

v regionálním tisku. Ve srovnání s ervencovými volbami nevzbudila
p ílišný zájem.
Vlastní volby, p i nichž Víska pat ila do volebního obvodu Chrudim,
prob hly ve dvou kolech. První se uskute nilo ve dnech 15. – 16.
listopadu, op t v mate ské školce. Voli i v n m mohli vybírat z p ti
kandidát . Do druhého kola, které se odehrálo o týden pozd ji, postoupil
kandidát ODS Václav Josefy a kandidát lidové strany Petr Pithart,
v letech

1990

–

1992

p edseda

eské

vlády

eskoslovenské federace. Ten poté jednozna n

v rámci

tehdejší

zvít zil, když obdržel

76% ve Vísce a 61,7% v celém obvod . Na prvním zasedání Senátu byl
zvolen jeho p edsedou. Doufejme, že v tomto postavení bude pro náš
region p ínosem.
Volební ú ast byla, p edevším z výše uvedených d vod , výrazn
nižší. Dosahovala zde v obou kolech shodných 46,5%, což ovšem
o polovinu p evyšovalo celorepublikový pr m r a op t nás adilo k obcím
s nejvyšší volební ú astí v rámci chrudimského volebního obvodu.
Do konkrétního života obce se samoz ejm

mnohem více než

celostátní politické události promítá politika místní, tedy p edevším
zasedání obecního zastupitelstva. To se v letošním roce sešlo celkem
sedmkrát

za

pr m rné

osmdesátiprocentní

ú asti.

K nej ast ji

projednávaným bod m pat ily otázky obecního rozpo tu, žádosti
o dotace adresované obecnímu ú adu, prodej obecních pozemk
Zde ku B ezinovi z . p. 7 a Ladislavu Kalvodovi z . p. 46 a problém
odvozu odpadu. Na posledním zasedání zastupitelstva 10. prosince

prob hla volba místostarosty za zem elého Jaroslava Musílka.
zastupitelstva navrhli dva kandidáty B etislava

lenové

apka z . p. 73

a Ladislava Kalvodu z . p. 46. Ve ejným hlasováním byl poté pom rem
hlas

4:3 zvolen Ladislav Kalvoda. Novému místostarostovi je 40 let,

pracuje jako revizor elektro.
Místní rozpo et disponoval s p íjmy zhruba 710 000 K

a skon il

jako již tradi n p ebytkem. K nejv tším výdaj m rozpo tu pat ily dotace
na provoz mate ské školky, p ísp vky na autobusovou dopravu
provozovanou

SAD BUS Chrudim a výdaje na pé i o obecní les, kde

v tomto roce pokra ovala výsadba nových stromk a další obvyklé lesní
práce. V letošním roce neprob hly investi ní akce v tšího rozsahu,
obecní zastupitelstvo ovšem zahájilo p ípravná jednání k plynofikaci
obce. Tato jednání úzce koordinuje s obcemi sdruženými v regionálním
sdružení Podoubraví, na jehož práci se aktivn podílí. Z hospodá ského
života se u nás t ší nejv tší pozornosti zem d lství. Je to dáno tím, že
zde dosud v porovnání s ostatními odv tvími zajiš uje nejvíce pracovních
míst, ale i tím, že v tšina p edevším starších ob an

v n m pracovala

a má k n mu stále velice blízko. Letošní rok p inesl se svým chladným
a deštivým po asím pro zem d lce místního ZD Nová Ves-Víska nep íliš
p íznivé podmínky, což se odrazilo zvlášt

v rostlinné výrob . Dlouhá

zima oddálila jarní polní práce, deštivé a chladné léto se projevilo horší
sklizní sena. Pom rn

dob e nakonec dopadly oproti jiným rok m

opožd né ž ové práce a pr m rný výnos obilovin p ekro il 4,5 t
z hektaru.
Ro ní hospoda ení družstva skon ilo se ziskem 600 000 K , což lze
považovat vzhledem k celostátní dlouhodobé ztrátovosti zem d lství za
pom rn dobrý výsledek. Tradi n nejvíce prosperujícím provozem byl
vísecký rozmnožovací chov prasnic, který vykázal zisk tém

dva milióny

korun, což umožnilo krýt ztrátovost rostlinné výroby. Relativn

dobré

ekonomické výsledky dovolily pokra ovat v investi ní
ástku placenou za pronájem z p dy a vyplatit

innosti, zvýšit

len m poprvé i úroky

z majetkových podíl . Také pr m rná mzda zde vzrostla na tém

10

000 korun, ímž dokonce mírn p evýšila celostátní pr m r.
Významnou událost v život

družstva p edstavovala i volba jeho

nového místop edsedy, kterým se stal pan B etislav

apek z Vísky,

vedoucí místního rozmnožovacího chovu prasnic.
Druhým nejvýznamn jším podnikem, který na území naší obce
uskute

uje svou innost je v sou asnosti firma Lacman. V roce 1996

zam stnávala 30 pracovník , ovšem pouze jeden z nich pocházel
v Vísky. Její rychle rostoucí ro ní obrat dosáhl 100 milion korun, ímž
se spole nost za adila mezi významné podniky regionu. B hem roku
zapo ala intenzivní stavební
rozsáhlou
vybudovány

rekonstrukci
kancelá ské

innost, která zahrnovala p edevším

budovy

bývalého

a skladové

kravína,

prostory,

v n mž

a budování

byly

garáží.

Výstavbu doprovázela úprava okolních prostor, p i níž došlo i k zasypání
jedné poloviny p ilehlého rybníku Adéla.
Zjevn

prosperující firma plánuje pokra ování výstavby v dalších

letech. Protože však jejím sídlem z stává Chot bo , neplynou obci z její
innosti nadále fakticky žádné prost edky, naopak se objevily problémy
s neochotou platit obci vodné v p im ené výši. V roce 1996 majitel
spole nosti

tuto

skute nost

pon kud

kompenzoval

sponzorským

p ísp vkem v novaným místnímu fotbalovému družstvu a finan ním
darem pro mate skou školku ur eným na nákup hra ek.
Po et v obci žijících živnostník z stal prakticky nezm n n, pouze
paní Helena Moravcová z . p. 66 otev ela v sousední Mal i prodejnu
textilu, která tak p isp la k vítanému rozší ení nákupních možností
v bezprost edním okolí obce. Nabídka služeb se stále rozši uje i v blízké
Chot bo i.

Tržba zdejší prodejny Jednoty p esáhla 1 400 tis. K

a oproti

lo skému roku tak vzrostla o 17 % . Její rychlý r st m že sloužit jako
doklad mírn se rozši ující nabídky zboží, ale p edevším již n kolik let se
opakujícího nár stu životní úrovn

obyvatel – p edevším mezd

a v letošním volebním roce ve v tší mí e i d chod .
Prosperuje již tradi n

i jedno z hlavních center místního d ní

pohostinství u Fajman , které p itahuje nejenom místní ale i zvlášt
mládež z širokého okolí. Jeho majitel a provozovatel pan Jaroslav
Fajman oslavil v letošním roce za velkých ovací zdejších štamgast své
sedmdesáté narozeniny. Hospoda tak ka praskající ve švech v den této
oslavy byla proto nejen výrazem snahy najíst se a napít zdarma na ú et
hostitele a jubilanta zárove , ale p edevším projevem uznání širokého
okruhu p átel pohostinství.
Stavební
oživení. Krom

innost v obci zaznamenala oproti minulým rok m jisté
již zmín né firmy Lacman uskute

oval rozsáhlou

p estavbu rodinného domu pan Ji í Fikar z . p. 10 a pan Zden k B ezina
z . p. 7 zahájil práce na stavb nového rodinného domku.
V dopravní obslužnosti obce došlo b hem roku 1996 k podstatným
zm nám, a to velmi negativním. Provozovatel místní autobusové
dopravy

SAD Bus Chrudim se rozhodl zrušit všechny víkendové spoje,

což zd vodnil jejich dlouhodobou prod le ností z d vodu minimální
obsazenosti spoj . Víska tak zcela p išla o možnost autobusového
spojení o víkendu, což komplikuje výrazn

p edevším starším lidem

nap íklad ned lní návšt vy nemocnic, nebo student m ned lní p epravu
na internáty a koleje. Ukazuje se, že život bez auta bude ve zdejší obci
ím dál v tším problémem.
Nejvýznamn jší zm nu ve školství v roce 1996 p edstavovalo
zavedení povinné devítileté školní docházky. Ta znamená rozší ení
studia v prvním stupni základní školy, v našem p ípad ZŠ v Nové Vsi,

na p t let, což je rodi i spíše vítáno, protože se d tem o rok oddálí
komplikovan jší dojížd ní na druhý stupe
Podobn

do Mal e

i Chot bo e.

zavedení povinných devátých t íd o rok posune asto složité

rozhodování o tom, kde má dít po ukon ení základní školy pokra ovat
ve studiu.
R zné typy škol navšt vovalo ve školním roce 1996/1997 celkem 44
d tí a student z Vísky. Do první t ídy p ešly z mate ské školy ty i d ti,
t i studenti zakon ili maturitou své st edoškolské vzd lání, na vysokých
školách studovali ty i studenti z obce.
Mate skou školu navšt vovalo v záv ru školního roku 1995/1996 28
d tí. Po prázdninách jejich po et zna n poklesl, ale do konce roku se
postupn

zvyšoval. Po et u itelek a pracovnic z stal po celý rok

nezm n n. Z d vodu obav o nenapln ní povinného minimálního po tu
d tí stanoveného pro provoz takovýchto za ízení zákonem (p edstavuje
16 d tí) požádala škola školský ú ad v Havlí kov

Brod

o výjimku ze

zákona, která by ji povolila fungování i p i nižším po tu d tí. Výjimka byla
školským ú adem odsouhlasena, ale protože po et d tí nakonec
p ekro il vyžadované minimum, nemusela být uplatn na.
Kultura v obci je již tradi n

reprezentována místní lidovou

knihovnou. Ta letos doznala nejvýznamn jší zm ny za posledních tém
20 let. Jejím faktickým iniciátorem se stala vísecká mládež, která
požádala starostu obce pana B ezinu o uvoln ní prostor pro z ízení
mládežnické klubovny. Její zástupci p išli s návrhem p emístit knihovnu
z budovy Sokolovny do jedné z místností obecního ú adu v budov
mate ské školky a v uvoln ných prostorách vybudovat klubovnu, která
zde bývala ješt

v sedmdesátých letech. Starosta obce pan B ezina

vyslovil s p est hováním souhlas a podpo ila ho i knihovnice paní Ing.
apková. Staré prostory totiž již dlouho knihovn nevyhovovaly, místnost
byla chladná a vlhká, v zim

se velice špatn

vytáp la, v posledních

letech se z d vodu nefunk ního elektrického zá i e muselo od vytáp ní
upustit úpln . Také p ístup do knihovny p es pr jezd, kde místní Sokol
skladuje pytle s vápnem a asto stává traktor rozhodn nešlo ozna it za
odpovídající a jen

lov k s mimo ádnou dávkou fantazie by v t chto

podmínkách hledal místní knihovnu.
Novým místem p j ování knih se stala místnost pr chozí do
kancelá e obecního ú adu. Vlastní p est hování uskute nila mládež
s paní

apkovou p edposlední týden v ervenci a knihovna za ala po

reorganizování od konce srpna znovu plnit svou funkci. Obecní ú ad
zajistil p ebudování polic, po ízení nov jšího stolu a odd lení

ásti

místnosti s knihami záv sem od prostor nutných pro pr chod do své
kancelá e. Nutno poznamenat, že p est hování knihovn

výrazn

prosp lo. Knihy se nyní nacházejí v mnohem civilizovan jším prost edí
než d íve, v isté, prostorné a hlavn

po celé zimní období dob e

vytáp né místnosti. Také celkové umíst ní má reprezentativn jší
charakter a více odpovídá funkci, kterou by knihovna m la plnit.
Doufejme, že nové prost edí p isp je ke zvýšení po tu výp j ek
a tená , který rozhodn nelze ozna it za vysoký.
Pom rn

intenzivní

innost vyvíjely v tomto roce místní zájmové

spolky – TJ Sokol Víska, sbor dobrovolných hasi
Také zábava v obci byla jako tradi n

a rybá ský spolek.

již každý rok p edevším

doménou místní mládeže a spolk . Za její vyvrcholení lze krom
víkendových fotbalových utkání v sezón
V roce 1996 prob hla krom

pokládat tane ní zábavy.

pou ové a posvícenské ješt

tane ní

zábava velikono ní a rybá ský spolek uspo ádal u p íležitosti lou ení
s letními prázdninami country bál ve svých prostorách u rybníka
Spole ný. Nechyb lo ani hromadné silvestrovské lou ení se starým
rokem a vítání roku nového organizované v Sokolovn . Novým a pro
místní mládež velice vítaným momentem je již zmín né získání vlastní

klubovny, kterou si místní junio i budují a upravují za prost edky
vyd lané na spole ných brigádách v obci.

Místní zvyky a oby eje
Stavba a kácení máje
Jednou ze starých a p ed nedávnem obnovených místních tradic,
která se t ší velké pozornosti zdejších obyvatel, je stavba a kácení máje,
neboli májky. Celý proces za íná v noci z 30. dubna na 1. kv tna, kdy
místní mládež p inese z lesa obvykle zhruba 15 m dlouhý smrkový
kmen. Ten se zbaví k ry a p ibližn ve dvou t etinách délky se na n j
pov sí v nec ze smrkových v tví zdobený r znobarevnými fáborky.
Vršek takto vzniklé májky vytvá í asi do vzdálenosti 1,5 metru od špi ky
ponechané smrkové v tve op t ozdobené fáborky.
P ipravenou májku odnesou po p lnoci místní mladíci ze stavení,
kde se p ipravuje, k hasi ské zbrojnici. Tam se za p ihlížení publika
složeného hlavn z mladých lidí a t ch, co se práv vrací z pohostinství
U Fajman (v letošním roce zhruba 40 ú astník ) májka pomocí provaz
vzty í a pak upevní v zemi.
Tím ovšem proces stav ní nekon í, protože májka se musí až do
úsvitu hlídat, aby nebyla skácena p ípadnými vet elci se sousedních
vesnic. To by znamenalo jednak potupu pro ty, co ji stav li a jednak by
nebylo v den jejího kácení co kácet a mládež by ztratila další p íležitost
k bujarému veselí. V hlídání samoz ejm

pomáhá naražený sud piva

a další zásoby alkoholu, a proto si nejeden z místních junior

st žuje

zbytek následujícího dne na bolení hlavy a nechutenství a ob ané bydlící
poblíž hasi ské zbrojnice naopak na nep íjemn hlu nou noc.
Místní májka se svým zp sobem stává prestižní záležitostí pro celou
obec. Z okolních vesnic se staví pouze v Nové Vsi a výška a vzhled naší
a novoveské jsou vždy pe liv porovnávány. Tato p kná tradice mající

p vod až v prav kých oby ejích pohanských Slovan a n kdy rozší ená
i o pr vod v maskách se konala ješt p ed 2. sv tovou válkou ve velké
ásti okolních vesnic. Ovšem b hem období komunistického režimu
s tím, jak se m nil charakter vesnic, upadal jejich spole enský život,
mládež odcházela a lidé se víc uzavírali do svých rodin ke svým
televizor m, braly za své i tyto p vodní lidové oby eje, nap íklad
maškary. Také u nás se obecní májka dlouho nestav la a tato tradice
byla obnovena až p ed lety v roce 1989 a je spolu s dalšími innostmi
projevem aktivizace místní mládeže.
Krom

obecní májky se zde ob as staví májky soukromé

vzty ované zpravidla v roce p ed svatbou mladíky, kte í projeví vážný
zájem o n kterou z místních sle en. Tento zvyk se u nás udržoval
i b hem posledních ty iceti let. Naposledy byla takováto májka vzty ena
u Kubát v roce 1995.

