Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravd podobného vypálení
Rouzen , jejíž likvidace se podle pov stí stala impulsem k založení
Vísky, za al nep íliš studeným lednem s minimálním množstvím sn hu.
Pravé zimní po así s mrazy a sn hovou pokrývkou se dostavilo až na
konci tohoto m síce a trvalo k velké radosti místních d tí a b žka

až

do p elomu února a b ezna. Jarní m síce byly pom rn teplé a zpo átku
i relativn suché a již na konci dubna se teplota ve Vísce vyšplhala na
tropických 25º C, následkem ehož vše pon kud d íve než obvykle rašilo
a kvetlo.
Po rychlém jaru p išel deštivý a spíše chladný

erven a po átek

ervence. Jeho nejvýrazn jším momentem se stal 6. den tohoto m síce,
kdy se nad Vískou p ehnalo krupobití, které v podobném rozsahu
nezasáhlo obec již n kolik let. Kroupy padaly o velikosti až 5 cm a na
zemi ležely ješt dv hodiny po dopadu. Výsledkem p l hodiny trvající
hrátky po así byly zna né škody v podob

potlu ených zahrádek,

n kolika rozbitých oken a skleník , strženého elektrického vedení
a zna ného poškození zem d lské produkce.
Léto od poloviny ervence probíhalo ve znamení teplého a suchého
po así, které vydrželo i b hem neobvykle teplého zá í, kdy se teploty
b žn

pohybovaly okolo 25º C, tedy n kolik stup

nad dlouhodobým

pr m rem. K výrazn jšímu ochlazení došlo až druhý íjnový týden, ale
i zbytek podzimu lze ozna it za pom rn suchý. První mrazík se objevil
v noci na 13. íjna, první sníh pak napadl už ze 14. na 15. listopadu.
Stálá i když slabá sn hová pokrývka se ve Vísce držela od Mikuláše
prakticky až do konce roku, takže Vánoce prob hly op t na sn hu.
Pravd podobn

nejvýrazn jší

z oblasti p írodních jev

a nejvíce

o ekávanou

událost

v tomto roce p edstavovalo zatm ní Slunce,

jeden z nejkrásn jších úkaz , které lze podle odborník

spat it na

obloze. Zatm ní prob hlo dne 11. srpna a na našem území bylo pouze
áste né.

Postupné

zakrývání

Slunce

M sícem

a vrcholilo v 12,54, kdy byl slune ní kotou
vytvo ilo šero a citeln

za alo

v 11,21

zakryt z 94 %, takže se

se ochladilo. Celý p írodní úkaz, pro jehož

sledování jsme v obci hlavn v dob vyvrcholení m li našt stí, na rozdíl
nap íklad od Prahy, jasné po así, skon il ve 14,04. Za zmínku stojí
i skute nost, že poslední zatm ní tohoto rozsahu se u nás uskute nilo
p ed 112 lety a další podobné se podle p edpov dí astronom o ekává
až v roce 2175.
Po et obyvatel Vísky dosáhl ke konci roku 1999 ísla 185. Obec
zaznamenala úmrtí jednoho spoluob ana – dne 6. února zem el pan
Josef Kalvoda z . p. 33. Nenarodilo se žádné dít , uskute nila se jedna
svatba – oženil se Ond ej

apek z . p. 73.

Politický a ve ejný život ve Vísce ovliv ovala nejvíce zasedání
obecního

zastupitelstva,

které

se

v tomto

roce

sešlo

celkem

jedenáctkrát. K nej ast ji projednávaným bod m pat ily záležitosti
týkající

se

plynofikace

obce

a jejího

financování

a prodej

akcií

spole ností Východo eská plynárenská a. s. a Východo eská energetika
a. s. .
K d ležitým otázkám, které bezprost edn

ovlivní budoucí vývoj

obce a které se v tomto roce také ocitly na po adu jednání obecního
zastupitelstva, pat ilo také projednávání územního plánu Vísky. Pro obec
ho zpracovávala havlí kobrodská firma Drupos – projekt v. s. o. Firmou
vypracovaná a obci p edaná studie by m la sloužit p edevším jako
podklad pro ízení výstavby ve Vísce. Jejím cílem také bylo posoudit její
pot eby v dopln ní technické a ob anské vybavenosti, zlepšování
místního životního a p írodního prost edí a vytypovat plochy pro
p ípadné novostavby, vše na minimáln

deset let dop edu. Výsledná

podoba plánu obsahuje krom

pom rn

zevrubné charakteristiky

sou asného stavu obce t i podrobné mapy, na kterých jsou vymezeny
plochy pro stavbu celkem trnácti rodinných domk , nejvíce – osm –
z nich na severozápadním okraji Vísky u cesty do He man a zakresleny
jsou zde i plochy dalších investi ních akcí.
Autor studie navrhl na inkriminované období celkem jedenáct
investi ních akcí v celkové hodnot zhruba deseti milión korun a to bez
již probíhající plynofikace. Finan n

nejnáro n jší akci p edstavuje

dobudování kanalizace a s ní spojená výstavba ko enové
odpadních vod, z dalších návrh

lze uvést rekonstrukci vodovodních

ad , rekonstrukci cesty do He man
výstavbu

rekrea ního

rybníka

istírny

i ur it

s plochou

pot ebnou a populární
pro

slun ní

a malým

parkovišt m, který by m l stát v zatá kách u silnice z Vísky k hájovn
u Pukšic. Všechny plánované akce by ur it

výrazn

p isp ly ke

zkvalitn ní a zatraktivn ní života v obci, otázkou v dalších letech ovšem
bude, zda si je nebohatý místní rozpo et bude moci dovolit financovat.
Obecní rozpo et vykázal v roce 1999 p íjmy 2 054 290 K a jeho
výdaje dosáhly 1 715 880 K . Výrazný nár st p íjm
roku

zp sobil

p edevším

již

zmín ný

prodej

oproti lo skému
akcí

spole ností

Východo eská plynárenská a Východo eská energetika, které Víska
získala od státu na po átku devadesátých let v první fázi jejich
privatizace, kdy byla ur itá
bezplatn

ást akcií t chto spole ností na obce

p evád na. Prost edky získané tímto prodejem dosáhly 529

900 K a budou využívány p edevším pro plynofikaci obce.
Další v tší mimo ádný p íjem p edstavovalo vybírání poplatk

na

ve ejné p ípojky p i plynofikaci. Na stran výdaj tvo ilo nejv tší položku
financování prací spojených s zmi ovanou plynofikací, na jejichž úhradu
obec v tomto roce vynaložila zhruba t i tvrt miliónu korun.

Hospodá ský život celého státu a do jisté míry i Vísky poznamenala
v roce 1999 panující hospodá ská krize, která se vedle poklesu r zných
ekonomických ukazatel projevovala hlavn r stem nezam stnanosti, ke
kterému dochází i v naší obci.
Nejd ležit jší zam stnavatel ve Vísce Zem d lské družstvo Nová
Ves-Víska

p edevším

v první

polovin

roku

zápolil

s problémy

vyvolanými poklesem výkupních cen za svoji produkci hlavn

u mléka

a vep ového masa a opožd nými platbami odb ratel , které vyústily
v druhotnou platební neschopnost ve výši n kolika milión korun. Vedení
družstva se snažilo na kritickou situaci reagovat snahou o maximální
snížení náklad , což ale neposta ovalo, takže na konci kv tna bylo
nuceno p istoupit k plošnému snížení mezd o 20 %. Snížené mzdy se
vyplácely dva m síce, poté mírné zlepšení situace umožnilo návrat
k p vodní výši plat

a nevyplacený rozdíl uhradilo družstvo svým

zam stnanc m na konci roku.
Z konkrétních provozoven zaznamenala jako obvykle nejv tší ztrátu
rostlinná výroba, kde výnosy obilovin a epky byly podle slov p edsedy
družstva snad nejnižší v jeho historii. Tuto skute nost zp sobilo hlavn
již zmín né krupobití z po átku ervence, ale z dalších faktor se na nich
podepsalo i šet ení na hnojivech a ochranných prost edcích. Problémy
se nevyhnuly ani živo išné výrob , nap íklad vísecký chov prasat se
v první polovin

roku potýkal se ztrátou zp sobenou poklesem

výkupních cen pod úrove náklad a teprve ve druhém pololetí se da ilo
tuto ztrátu vyrovnávat. P es výše uvedené nep íznivé skute nosti
skon ilo hospoda ení družstva s rekordním ziskem p esahujícím dva
milióny korun, který byl krom

áste ného zlepšení situace v druhé

polovin roku z v tší ásti výsledkem rozpoušt ní finan ních rezerv.
Významnou roli v život družstva sehrála i pravideln jednou za ty i
roky konaná volba jeho p edstavenstva, p edsedy a místop edsedy.

P edsedou družstva zvolili ú astníci

lenské sch ze na další

ty leté

funk ní období ing. Karla Hromicu z Chot bo e, místop edsedou
Romana Sadílka z Vísky . p. 67.
Další podnik na území obce – firma Lacman nevyvíjela v tomto roce
žádné výrazn jší aktivity alespo

na poli stavební

innosti. Výjimku

p edstavovala rekonstrukce st echy hlavního objektu firmy. Rok 1999
také p inesl nár st po tu živnostník p sobících v obci o pana Jaroslava
Kalvodu z . p. 41, který podniká v oboru stavebních prací.
Také p sobení místní prodejny potravin probíhalo bez v tších zm n,
oblíbené pohostinství U Fajman

v tomto roce rozší ilo otevírací dobu

i o st edy, takže otev eno zde mají celkem p t dní v týdnu.
Co se tý e investi ních akcí, prob hl ve Vísce rok 1999 p edevším
ve znamení již delší dobu p ipravované plynofikace obce. Hlavním
d vodem této nejvýrazn jší a také finan n

nejnáro n jší stavby

posledního p inejmenším desetiletí byl ekologický a p itom prakticky
bezpracný a velmi komfortní zp sob vytáp ní, což bude výhodné
zejména pro starší ob any Vísky, kterých zde rok od roku p ibývá.
Ur itou nevýhodou vytáp ní zemním plynem, které se již n kolik let
praktikuje nap íklad v Chot bo i, ale i dalších sídlech regionu, je
pom rn vysoká po izovací cena pro jednotlivé domácnosti, ale i vyšší
náklady na vytáp ní ve srovnání s uhlím, které zde až do letošního roku
p evládalo.
Realizace celé rozsáhlé akce zapo ala v kv tnu a provád la ji
v konkursu vybraná firma M.E.P. s. r. o. Praha. Pro její uskute n ní
vzniklo speciáln

vytvo ené „Sdružení obcí pro plynofikaci podh í

Železných hor", ve kterém se spojilo 7 obcí regionu Podoubraví.
Plynovod,

jehož

provozovatelem

je

spole nost

Východo eská

plynárenská, vede z Chot bo e ve dvou v tvích, p i emž první sm uje
na Libici, Bezd kov a Sloupno, druhá pak p es Novou Ves, Vísku, Male

na

e kovice a Je išno. Délka hlavního rozvad

e na území naší obce

iní 1170 m, délka rozvod v obci pak 2280 m.
Celkové náklady plynofikace pro Vísku jsou p edb žn odhadovány
na zhruba 4 100 000 K . Celá akce za ala být uskute

ována i díky

slíbené pom rn

ministerstva

velkorysé podpo e státu, konkrétn

životního prost edí. To slíbilo p id lit na projekt dotaci z Fondu životního
prost edí ve výši 37,8 % náklad
p j ku na 30 % náklad

a zárove

obci umožnilo vzít si od

s pouze t íprocentním úrokem a dobou

splatnosti 5 let, kde je úrokový rozdíl hrazen ze státních prost edk . Jako
nezbytná zástava pro p j ku posloužil obecní les, jehož 30,81 ha bylo
ocen no na tém

šest a p l miliónu korun.

Obecní zastupitelstvo se za ú elem financování celé akce rozhodlo
vybírat od domácností, které požádaly o vybudování plynové p ípojky,
p ísp vek na plynofikaci ve výši 3 000 K pro trvale bydlící v obci a 5 000
K pro chalupá e. Jednotlivé plynofikované domácnosti si také musely
zajistit vykopání p ípojky od rozvod podél komunikací ke svým dom m
a instalování plynom r nej ast ji v p íst ešcích na uzáv r plynu, které
se hromadn objednávaly p es obecní ú ad.
Výkopové práce ve Vísce byly zahájeny na po átku zá í a provád la
je firma Dvo ák z Havlí kova Brodu. Stavebníci postupovali od Nové Vsi
a p edevším zpo átku nasadili pom rn

rychlé tempo, takže vlastní

výkopové práce a s nimi spojené úpravy mohly být ukon eny b hem
prvního listopadového týdne. Ve stejný týden za alo tlakování potrubí
vzduchem.
Z dalších investic realizovaných obcí stojí za zmínku oprava
silni ního mostu p es Novoveský potok, kde bylo omítnuto zábradlí a pod
mostem vybudovány betonové chodní ky pro zpevn ní.
Stavební innost v obci provád li tak jako v minulém roce Zden k
B ezina z . p. 7, Roman Grund z . p. 13, Ludmila Paclíková z . p. 57

a Ji í Janatka z . p. 53. Autobusové spojení obce s okolím z stalo na
stejné úrovni jako v lo ském roce.
Mate ská škola ve Vísce ve školním roce 1998/99 po roce op t
obm nila své personální obsazení. S po átkem školního roku zde
nastoupila nová u itelka – paní Ivana Vampolová z Chot bo e, v lednu
se pak po et u itelek rozrostl na t i o paní Milenu Tirmantingerovou
z Leškovic. Všechny t i u itelky s paní editelkou a dalším personálem
pe ovaly o celkem 34 d tí. K úsp ch m mate ské školky v tomto
školním roce pat ilo p edevším otev ení logopedické t ídy, kde se d ti
pod vedením paní u itelky Heleny Moravcové u í správné výslovnosti.
Z aktivit po ádaných školkou pro d ti a rodi e lze uvést nap íklad výlet
do loutká ského muzea v Chrudimi i návšt vu divadelních p edstavení.
Prohlubuje se také spolupráce mate ské školky s d tským domovem
v Nové Vsi, jehož zástupci se na akcích školky pravideln

ú astní

a naopak.
Významnou událost v oblasti školství pro nejmladší školáky a jejich
rodi e ve Vísce by mohlo do budoucna p edstavovat vypsání konkursu
na místo editele základní školy v Nové Vsi, kterou v tšina nejmladších
školák z obce navšt vuje od první do páté t ídy. Novou editelkou se
zde stala Mgr. Ilona Marková, která vyst ídala dosavadního editele Mgr.
Jaroslava Vítka. Nutno podotknout, že za éry jeho editelování, která
trvala od roku 1992, úrove a pov st novoveské školy dosti upadly, což
je všeobecn

p ipisováno práv

osobnosti bývalého

editele, který

vyu oval nejstarší ro níky školy. Projevem této skute nosti bylo
zaostávání úrovn znalostí žák pátých t íd z novoveské základní školy
za znalostmi jejich vrstevník
p echodu na druhý stupe

a p edevším následné problémy p i

školy a už v Mal i i v Chot bo i. Situace

vyvolávala nesouhlas a kritiku rodi

a na špatnou p ipravenost d tí

z novoveské školy poukazovali i u itelé druhého stupn

zmín ných

základních

škol.

Doufejme,

že

s odchodem

zmín ného

editele

a nástupem nové paní editelky se situace na novoveské základní škole,
která se i díky výše uvedenému potýká s nedostatkem d tí a z toho
plynoucí hrozbou zrušení, zm ní k lepšímu.
V oblasti zdravotnictví došlo v letošním roce k rekonstrukci prostor
zdravotního d tského st ediska v Mal i, na kterou symbolicky p isp la
i naše obec.
Významného úsp chu dosáhla v roce 1999 místní ve ejná knihovna.
V rámci Týdne knihoven v Havlí kov

Brod

byla spolu s dalšími

patnácti knihovnami okresu vyhodnocena nov

vzniklým ocen ním

„Knihovna roku". P i ud lování ocen ní rozhodovala podle slov editelky
Okresní knihovny p edevším osobnost knihovníka, aktivity knihovny a její
za len ní do života v obci. Zmín ná ocen ní se p edávala p i slavnostní
ceremonii 19.

íjna ve Staré radnici v Havlí kov

Brod

za ú asti

senátora JUDr. Petra Pitharta a nám stka editele Národní knihovny
v Praze. Za Vísku se jí krom

ocen né knihovnice paní ing. Marie

apkové zú astnil i starosta obce pan Pavel B ezina.
Ve své každoro ní innosti pokra ovaly v naší obci i místní spolky
a sdružení. Tón p sobení TJ Sokol Víska udávali samoz ejm fotbalisté.
Jejich družstvo po lo ském sestupu do III. t ídy nabralo znovu na
výkonnosti, poda ilo se mu zvít zit ve v tšin zápas a sezónu 1998/99
tak zakon ilo na p kném druhém míst své skupiny. Obrození víseckého
fotbalu je z velké

ásti zásluhou nového trenéra, kterým se stal pan

Pavel Musílek z Chot bo e, který pochází z naší obce. Jeho nástup tak
ukon il zdejším fotbalist m t i roky trvající období bez hlavního trenéra.
Za zmínku stojí i skute nost, že jeho kvality ocenil i aktiv fotbalových
funkcioná

okresního fotbalového svazu, který mu na po átku roku

ud lil estný titul „Fotbalová osobnost roku 1998". Nadále se scházelo
i družstvo žák , které v p eboru skupiny C skon ilo na 9. míst z deseti.

V úzké vazb na fotbalisty Sokola vyvíjel svoji innost i Bago klub
Víska. U p íležitosti tradi ní nyní již každoro ní návšt vy fotbalist
z n meckého Löhmenu uspo ádal 25. ervna turnaj v bagu, kterého se
zú astnilo celkem šest družstev – krom dvou víseckých a n meckého
to bylo nap íklad družstvo z Jihlavy i Pardubic. Osazenstvo vít zného
družstva Víska A pak své vít zství oslavilo exhibi ní „jízdou král ", která
spo ívala v tom, že se vít zové shromáždili na valníku a ten potom ve
ve erních hodinách projížd l tažený traktorem za jásotu veselících se
fotbalist Vískou.
Sdružení dobrovolných hasi

p inesl rok 1999 p edevším volbu

nového starosty, za zem elého Jaroslava Sedlá ka. Stal se jím na
lednové valné hromad

jednohlasn

zvolený dosavadní velitel sboru

a len obecního zastupitelstva pan Antonín Kubát. Místní hasi i
samoz ejm

také pokra ovali ve své každoro ní práci na údržb

ve ejných prostranství okolo potoka a prodejny potravin. Jejich dv
družstva – mužské a ženské – se zú astnila okrskové sout že v Je išn
a ú ast víseckých nechyb la ani na srpnovém VII. letním setkání hasi
v Chot bo i.
Také lenové rybá ského svazu bilancovali a plánovali na výro ní
sch zi konané na konci ledna. Jejich aktivity se týkaly samoz ejm
p edevším údržby jimi spravovaných rybník , ale nechyb lo ani
organizování tane ních zábav, ur ených samoz ejm

nejen pro

leny

spolku.
Spole enský život ve Vísce se ani v tomto roce neobešel bez
tane ních zábav. Ty se uskute nily celkem t i – velikono ní, pou ová
a tane ní zábava uspo ádaná u p íležitosti zmín ného turnaje v bagu,
která se t šila nejv tší návšt v a slavila asi nev tší úsp ch. Tan ilo se
také p i po ádání vep ových hod , které zde prob hly v prosinci v režii
místních hasi

. Krom

dalších událostí jako tradi ního pálení

arod jnic, stav ní a kácení májky nechyb ly ani recesistické akce mezi
n ž lze za adit krom

již uvedené „jízdy král " nap íklad i lampiónový

pr vod uspo ádaný místní mládeží 8. kv tna ve er na trase k ižovatka
silnic na Novou Ves a na Pukšice – pohostinství U Fajman , kde v tšina
jeho ú astník akci symbolicky zakon ila.

