Rok 1997 se, a nikoli pouze co se tý e po así, zapsal do pov domí
nejen zdejších ob an , ale i celého státu p edevším katastrofálními
ervencovými záplavami na území východních

ech a Moravy, které se

v menší mí e nevyhnuly ani naší obci.
Dramatickým
pom rn

povodním

p edcházel

z hlediska

meteorolog

poklidný p lrok. Za al pravou ladovskou zimou s mrazivým

po asím a solidním množstvím sn hu, který p inesl p kné podmínky pro
lyžování, což potvrzovalo i velké množství b žka ských stop okolo obce.
Po átek roku p ivítala i po delší dob

kompaktn

zamrzlá eka, kterou

pak místní d ti sjížd ly na bruslích od Libice až po Je išno. Klasickou
zimu trvající celý leden, vyst ídal mírn jší únor, nadpr m rn

teplý

p edevším ve své druhé polovin . Po n m nastoupilo v pr m ru spíše
chladné jaro, v n mž výjimku p edstavoval t etí kv tnový týden, kdy se
teploty vyšplhaly až ke 28º C, a stejn teplý p elom první a druhé dekády
jinak chladného a deštivého ervna.
Skute ný šok p ineslo po así až po zahájení
vedra z po átku prvního

ervence. Tropická

ervencového týdne vyst ídaly na jeho konci

prudké p ívalové dešt , které vyvolaly povodn do té doby nevídaných
rozm r

ozna ované meteorology za stoletou a na n kterých místech

dokonce tisíciletou vodu. Povodn za aly ve východních

echách a poté

se p esunuly na Moravu, kde kulminovaly. Celkem jimi byla postižena
1/3 území republiky, o život p išlo 50 obyvatel, voda napáchala škody ve
výši 60 miliard korun.
Ve Vísce za aly p ívalové dešt v pátek 4. ervence silnou bou kou
a trvaly nep etržit celé 4 dny. B hem ned le se vylila z b eh Doubrava
a voda rychle stoupala celé pond lí. Stejn

tak se rozvodnil ve své

nejspodn jší

ásti i místní potok a oba zdroje tak vytvo ily rozsáhlou

vodní plochu, která zaplavila všechny níže položené louky u eky.
V dob

své nejv tší kulminace dosahovala hladina až ke vchodu

pohostinství U Fajman , místní prodejna potravin byla krom

úzkého

koridoru u vchodových dve í celá obklopena vodou, pod vodní hladinou
se ocitla ást silnice na Male za mostem p es eku, zatopeny byly i ob
dolní lávky p es potok a také v tšina zahrad v této oblasti.
Nejdramati t ji

vyhlížela

situace

u rodinného

domku

rodiny

Ho ínkovy ( . p. 31). Ten v pond lí voda obklopila ze všech stran
a odpoledne dosahovala již bezprost edn ke vstupním dve ím. Protože
hrozilo další stoupání eky, rodina se rozhodla pro evakuaci a s pomocí
místních hasi

odvezla traktorem nejcenn jší ást svého za ízení do

místní sokolovny, kde také strávila noc z pond lí na úterý. Našt stí pro
všechny bydlící v blízkosti eky p estalo v pond lí ve er pršet, hladina
vody se poté ustálila a další den za ala klesat a postupn se vracet do
í ního

koryta.

intenzivních deš

Znovu

zn j

ovšem

vystoupila

v dalším

období

ve dnech 17. až 19. téhož m síce, kdy op t zalila

okolní louky. P es rychlý vzestup, který p inutil rodinu Ho ínkovu op t se
p ipravovat na st hování, nedosáhla hladina úrovn z po átku ervence
a pom rn rychle se vrátila k normálnímu stavu.
Povode

se samoz ejm

všichni starostliv

ocitla v centru d ní v obci, kde snad

sledovali nejen stoupání Doubravy, ale také

dramatické události v zatopených oblastech státu. Katastrofické události
vyvolaly v celé republice obrovskou vlnu solidarity s postiženými. Slouží
ke cti místních obyvatel, že se nevyhnula ani naší obci.
erveného k íže paní ing. Marie

lenka

apková zde zorganizovala pen žní

sbírku na pomoc postiženým pro novoveskou pobo ku této organizace.
Peníze se vybíraly v prodejn potravin a celkový výt žek sbírky p esáhl

8 000 korun. Mnozí ob ané podpo ili zaplavené oblasti i dalšími
zp soby, nap íklad koupí povod ových dluhopis .
Po skon ení povodní se po así do zna né míry uklidnilo, i když
zbytek

ervence byl deštivý a dosti chladný. Pravé teplé a naopak

zna n

suché léto p išlo až v srpnu a vydrželo i v tšinu zá í. Poté

následoval chladn jší, ale relativn slune ný podzim, který se protáhl až
do prosince. I b hem n j se skute né zimní po así s mrazem a sn hem
vyskytovalo jen velmi z ídka a Vánoce na blát

tak zakon ily rok, na

jehož záplavy se ješt dlouho bude vzpomínat.
Po delší dob

došlo ve Vísce k výrazn jšímu nár stu po tu

obyvatel, který se zvýšil oproti minulému roku o 10 na 184. V obci
zem eli t i ob ané – dne 5. kv tna ve v ku 85 let pan František Pešek
z . p. 35, dne 23. ervence ve v ku 69 let pan Miroslav Piska z . p.
15 a dne 20. listopadu pan Jaroslav Musílek z . p. 5, který se dožil
pouhých 49 let. Dne 28. listopadu se narodil Matouš Kraibich v .p. 71.
Na rozdíl od vzrušené atmosféry na celostátní politické scén
probíhal ve ejný život v obci bez výrazných ot es a zvrat . Místní d ní
ovliv ovala samoz ejm

jednání obecního zastupitelstva. Jeho lenové

uspo ádali v roce 1997 celkem osm sch zí.
Vedle tradi ních nám t
hospoda ení obce

k jednání jako jsou otázky finan ního

i záležitosti mate ské školky, pat il k nej ast ji

projednávaným bod m problém místní prodejny potravin. Majitel této
prodejny – spot ební družstvo Jednota se rozhodl tuto provozovnu
z d vodu malých tržeb a její malé rentability uzav ít. B hem ervna, kdy
v obci dokonce kolovaly pov sti o prodeji budovy neznámému zájemci,
zahájil starosta Vísky pan Pavel B ezina jednání s vedením Jednoty,
které

následovn

nabídlo

obci

prodejnu

k odkoupení.

Obecní

zastupitelstvo poté svolalo ve ejnou sch zi, na níž p edalo ob an m

tento nám t k posouzení. Zú astn ní (30 ú astník ) hlasováním
jednozna n podpo ili myšlenku zakoupit budovu do vlastnictví obce.
Následným jednáním s vedením spot ebního družstva byla poté
dohodnuta cena 650 000 K , tedy o 50 000 mén , než zn l p vodní
požadavek Jednoty.

ástka m la být dle uzav ené dohody zaplacena ve

dvou splátkách – 350 000 K

v roce 1997 a zbylá

ást v roce

následujícím.
Na zmín né ve ejné sch zi se zú astn ní seznámili i se

ty mi

možnými variantami plánované plynofikace Vísky a starosta obce také
objasnil okolnosti dalšího závažného problému. Tím je restitu ní spor
o budovu zdejší „Židovny", o jejíž restituci požádala jako potomek
bývalých majitel

paní Gila Ilan rozená Markéta Králová, žijící

v sou asnosti v Izraeli. Její zájmy zastupuje pražská advokátní kancelá ,
spor se zatím vede nejen o restitu ní nárok, ale jasný není ani sou asný
právní držitel celého objektu, kterým m že být stát, ale také TJ Sokol i
obec.
Místní

rozpo et

skon il

v tomto

roce

poprvé

od

obnovení

samostatnosti obce schodkem. Vykázal p íjmy ve výši 939 570 K
a výdaje v kone né výši 1 067 770 K . Deficit zp sobil jednak pokles
rozpo tových p íjm , ale p edevším uhrazení první splátky za místní
prodejnu potravin. Na financování nákupu prodejny se použily p ebytky
hospoda ení z minulých let.
Z hospodá ského hlediska nepat il rok 1997 k let m p íznivým
zejména z celostátního hlediska, kde došlo k m nové krizi spojené se
znehodnocením koruny, ale problémy se objevily i na místní úrovni. Bylo
tomu tak p edevším v zem d lství, které se stále potýká s rychle
rostoucími

náklady

a spíše

stagnujícími

cenami

prodávaných

zem d lských produkt (jejich ceny vzrostly od roku 1989 1,4 x, zatím co
ceny vstup 3,1 x).

Místní Zem d lské družstvo Nová Ves-Víska zápolilo s problémy
p edevším ve ztrátové rostlinné výrob . V ní došlo ke snížení výnos
obilovin i epky olejky, jejíž ást musela být dokonce zaorána vzhledem
k nevhodné technologii setí. V letošním roce také družstvo ukon ilo
p stování kmínu, které ve v tším m ítku s pom rn

velkými úsp chy

provozovalo více než dvacet let a to dokonce i na export, nap íklad do
Nizozemí. Setí kmínu bylo ukon eno z d vodu jeho špatné prodejnosti
a uvoln ná plocha se osela obilovinami a jetelovinami pro pot eby místní
živo išné výroby.
Naopak

živo išná

výroba

p edstavovala

úsp šn jší

ást

hospoda ení družstva. Týkalo se to jednak chovu skotu v Nové Vsi, do
n jž plynuly v minulých letech miliónové investice, ale i chovu prasat ve
Vísce, který z stal nejv tším dodavatelem financí pro celý podnik, i když
jeho zisk je závislý na kolísání nákupních cen vep ového masa. Celkov
skon ilo hospoda ení družstva s mírným ziskem 87 000 K .
Další podnik na území obce – firma Lacman v letošním roce omezila
svoji velkorysou stavební

innost z roku p edcházejícího, což je dáno

poklesem jejího zisku, který je vyvolán hlavn

rostoucí konkurencí na

trhu se spojovacím materiálem, s nímž firma obchoduje.
K nejvýrazn jší zm n za poslední období došlo ve Vísce v sektoru
služeb. Spot ební družstvo Jednota, které zde v p edcházejících
desetiletích provozovalo prodejnu potravin, se rozhodlo, jak už bylo výše
uvedeno, svoji zdejší provozovnu zrušit spolu s dvaceti dalšími na území
našeho okresu.

innost prodejny v režii Jednoty byla ukon ena k 27.

zá í, kdy odešla do d chodu paní prodava ka Marie Pavlíková, která se
o provoz prodejny starala nep etržit

od roku 1975. Na pronájem

prodejny vypsal obecní ú ad výb rové ízení, do kterého se p ihlásila
pouze paní Helena Moravcová, podnikatelka, u itelka v místní mate ské
školce a lenka obecního zastupitelstva.

innost prodejny již v rukou nového nájemce byla obnovena po
pouze týdenní p estávce 6. íjna. V roli prodava e se zde st ídá zmín ná
paní Moravcová se svým manželem Zde kem Moravcem. Otevírací
doba je ve všední den od 6,30 do 10,00 hodin dopoledne, od 15,00 do
17,00 hodin odpoledne a v sobotu pak od 7,00 do 10,00 hodin. Posunutí
odpolední otevírací doby p edstavuje zm nu k lepšímu, protože
umož uje nákup t m, co se v odpoledních hodinách vrací ze
zam stnání.
K provozu nového obchodu lze konstatovat, že zdejší ob ané jsou
s jeho

po áte ní

inností

v p evážné

mí e

spokojeni.

Sortiment

nabízeného zboží je postupn dopl ován, z velké ásti ho lze ozna it za
pest ejší než v dobách Jednoty, a to zejména v oblasti pe iva, uzenin,
drogerie a textilu, také ceny jsou vesm s nižší než d íve. Prodejna má
proto také více zákazník , mezi n ž se vrátili i ti, kte í d íve nakupovali
spíše v obchodech v okolí. Doufejme, že spokojenost s popsanou
zm nou vydrží nakupujícím ve Vísce i do dalších let.
Ve své innosti samoz ejm pokra ovalo i pohostinství U Fajman .
Ke zlepšení služeb v bezprost edním okolí Vísky p isp lo i otev ení
benzínové pumpy v Mal i u Klimše, kde zárove od ervna každodenn
funguje jako její sou ást i malý obch dek se sortimentem obvyklým
u benzínových erpadel.
Nejv tší investi ní akci na území Vísky v roce 1997 p edstavovala
stavba nového silni ního mostu p es eku Doubravu. Stavební práce
financované ze státních prost edk

a provád né firmou Dosta byly

zahájeny na p elomu kv tna a ervna a od 7. ervna byl most uzav en
pro veškerý provoz. Jediné spojení s Mal í obstarávala provizorní lávka
pro p ší a cyklisty, zbylá doprava musela být odklon na na Bezlejov.
Zpo átku slibn

pokra ující stavbu výrazn

narušila povode

na

za átku ervence, která strhla nov budovanou konstrukci již sklenutého

mostu, odnesla ást stavebního materiálu, takže po opadnutí vody bylo
nutné za ít prakticky znovu, což samoz ejm

oddálilo dokon ení

výstavby. Celou stavbu, která p inesla zna né dopravní komplikace
nap íklad v zásobování místní prodejny, firma dokon ila v první polovin
íjna a dne 19. íjna došlo k oficiálnímu p edání mostu k plnému provozu.
Rekonstrukce mostu, kterou zakon ila neoficiální oslava stavitel
a místních štamgast v pohostinství U Fajman , p inesla rozší ení jeho
vozovky, zkvalitn ní povrchu a lze poznamenat, že byla už opravdu
zapot ebí.
Z investi ních

akcí

realizovaných

obcí

p edstavovalo

nejvýznamn jší po in vyasfaltování cesty vedoucí od mate ské školky ke
Kalvod m

. p. 41. Za zmínku stojí také oprava památníku padlých

a k ížku v par íku u školky. U památníku padlých bylo provedeno
vy išt ní, konzervace o obnova nápis u k ížku, který p ipomíná vále né
st etnutí Rakouska a Pruska, celková renovace již zna n poškozeného
objektu.
Stavební innost ve Vísce byla ve srovnání s p edcházejícím rokem
nižší, ve výstavb rodinného domku pokra oval pan Zden k B ezina z .
p. 7.
Dopravní obslužnost obce do asn narušila zmín ná stavba mostu,
která zkomplikovala spojení s Mal í. K v tším problém m došlo
zpo átku p edevším v autobusové doprav , kde první týden po uzavírce
vypukl zna ný chaos, když autobusy dojížd ly do obce pouze ve sm ru
do Chot bo e, ale cestující v obráceném sm ru již

idi i vesm s

vysazovali v Nové Vsi u odbo ky na Bezlejov. Zhruba po týdnu se však
situace áste n stabilizovala.
V letošním roce také vyvrcholila v lo ském roce zapo atá vlna
telefonizace obce. Telefonní p ípojku obdrželi všichni žadatelé a telefon
tak má již nadpolovi ní v tšina domácností ve Vísce, což je

n kolikanásobný nár st ve srovnání se stavem panujícím zde ješt p ed
dv ma lety.
Nejvýrazn jší událostí v oblasti školství se v tomto roce stala
jednodenní stávka u itel , která v našem okrese prob hla 20. února.
Místní mate ská školka se jí neú astnila, ale vstoupily do ní základní
školy v Nové Vsi, Mal i i Chot bo i a také v tšina t íd chot bo ského
gymnázia, tedy prakticky všechna za ízení, která školou povinné d ti
z Vísky navšt vují. Školy na plánovanou akci p edem upozornily rodi e
dopisy.
K významné zm n

došlo také v místní mate ské školce. Okresní

školský ú ad zde vypsal p ed letními prázdninami pravidelný konkurs na
místo jejího editele. Do konkursu se p ihlásily celkem ty i ú astnice
v etn stávající editelky paní Jaroslavy Sta kové, která na tomto postu
p sobila od po átku osmdesátých let. O jeho výsledcích rozhodovala
komise, na jejíž práci se podílel i zástupce obce.
Vít zn

vyšla z konkursu družiná ka a u itelka základní školy

v Mal i paní Ludmila Málková z Vísky
p sobila jako vyu ující. Do funkce

. p. 63, která ve školce d íve
editelky nastoupila s po átkem

nového školního roku. Ke stejnému datu z vísecké školky odešla paní
u itelka Sta ková, za jejíž éry doznalo celé za ízení výrazných zm n
k lepšímu, a

už rozsáhlými úpravami vnit ku budovy,

i zlepšením

materiálního vybavení a celkových podmínek pro d ti, které sem
docházejí.
Krom vým ny editelky a také kucha ky žila mate ská školka svým
b žným životem. Na po átku školního roku 1996/97 zde bylo zapsáno
26 d tí, osm z nich ke konci školního roku docházku ukon ilo. Z r zných
aktivit školkou po ádaných lze vzpomenout nap íklad výlet rodi
do skanzenu Veselý kopec

s d tmi

i váno ní besídku za ú asti sponzor .

K úprav

okolí školky p isp la výstavba chodníku p ed hlavním

vchodem, kterou financovala obec.
Kulturní d ní ve Vísce se v podstat omezovalo na innost místní
knihovny a zájemci o kulturu se proto museli obracet do blízké
Chot bo e, která krom

kina a koncert

vážné

nap íklad ochotnické p edstavení student

i jiné hudby nabídla

místního gymnázia, ve

kterém si zahrál i jeden z víseckých gymnazist .
O poznání barvit jší podobu m l spole enský život v obci, o který se
staraly p edevším zdejší spolky. Velmi aktivní byl tentokrát p edevším
místní Sbor dobrovolných hasi

, který v tomto roce oslavil již

devadesáté výro í svého založení. Oslavy této události vyvrcholily 7.
ervence. V tento den se uskute nila slavnostní sch ze hasi ského
spolku v sokolovn , b hem níž za ú asti zástupc

okresního výboru

hasi ské organizace prob hlo p edávání vyznamenání a estných
uznání zasloužilým

len m sboru a také p ijímání nových

ukon ení sch ze prob hl slavnostní pochod hasi

len . Po

v uniformách od

požární zbrojnice k pomníku padlých, kde jejich zástupci položili v nec.
Slavnostní den pak zakon ila ve erní tane ní zábava.
Nejzáslužn jším inem tohoto roku na p d

hasi ského sboru se

ale jist stalo založení ženského hasi ského družstva, v jehož rámci šest
nov

p ijatých

lenek spole n

ú astnilo i okrskové sout že hasi

natrénovalo sestavu a s ní se pak
. Víska se tak v tomto roce za adila

mezi nemnohé obce v okolí, které se mohou vykázat vlastním hasi ským
družstvem žen, což bezesporu p edstavuje ten nejlepší zp sob, jak si
p ipomenout kulaté výro í založení sboru.
Ve stínu místních hasi

nez stala ani TJ Sokol Víska, v níž se d ní

jako obvykle soust edilo ponejvíce okolo fotbalu. V n m p inesla jarní
ást sezóny výrazný propad mužstva A z osmého na
okresního

p eboru

a jen

náhoda

rozhodla

o tom,

trnácté místo
že

mužstvo

nesestoupilo o kategorii níže. V podobném duchu prob hla i podzimní
ást nové sezóny, kterou Víska A zakon ila jako patnáctá, tedy poslední.
B mužstvo uzav elo fotbalovou sezónu 1996/97 na šestém míst z deseti
ve IV. t íd

skupiny B. Velkou nevýhodu p edevším pro budoucnost

víseckého

fotbalu

také

p edstavovala

neexistence

žákovského

a dorosteneckého mužstva.
Z dalších aktivit zaslouží pozornost zejména pokra ující p átelské
kontakty s fotbalisty z n meckého Löhmenu, kam

lenové místního

Sokola podnikli úsp šný zájezd za ú asti dvaceti osob. Návšt va
vyvolala dobrý ohlas na n mecké stran a jako jeho d kaz m že sloužit
i lánek v tam jším regionálním tisku, který vyšel pod titulkem „P átelé
byli na návšt v ".
Nezahálel ani místní rybá ský spolek, který vedle každoro ních
brigád

a výlov

zorganizoval

nap íklad

i sout ž

místních

o nejv tší úlovek. Ve své innosti pokra oval i pom rn

rybá

po etný Bago

klub Víska.
Spole enský život v obci vrcholil samoz ejm tane ními zábavami,
kterých prob hlo v tomto roce celkem p t, z nichž nejvíce byla
navštívena

výše

zmín ná

výro ní

hasi ská

a také

posvícenská

uspo ádaná rybá ským spolkem. Tane ní ve ery organizovala ve vlastní
režii i vísecká mládež a jejich výt žek použila na zakoupení vybavení
své místní klubovny.

