Jubilejní rok 2000 – poslední v kon ícím druhém tisíciletí a proto
op edený mnoha pov stmi a o ekáváními, nap íklad obavami z kolapsu
po íta ových sítí na po átku roku, za al ve Vísce malou silvestrovskou
oslavou n kolika nadšenc ve zdejší sokolovn . Mnohem velkolep ji se
slavilo v blízké Chot bo i, kde místní podnikatelé uspo ádali mohutný
oh ostroj dob e viditelný i z naší obce.
Ráz tohoto p elomového roku udávalo samoz ejm do zna né míry
po así, které ho zapsalo do pov domí nejen meteorolog jako nejteplejší
od po átku pravidelného m ení teplot v pražském Klementinu, tj. od
roku 1775, ale také jako rok s mimo ádn suchým jarem.
Za átek roku tomuto hodnocení nenapovídal. Leden m l typicky
zimní ráz, tém

celý m síc mrzlo a díky dostatku sn hu panovaly dobré

podmínky pro lyžování a další zimní sporty. Devatenáctého ledna zima
pomysln vrcholila sn hovou kalamitou, která zde zp sobila neobvykle
špatnou

pr jezdnost

silnic.

V mnoha

oblastech

eskomoravské

vrchoviny vyhlásily ú ady kalamitní situaci, zna né množství obcí bylo
úpln

od íznuto od okolního sv ta. Velký vítr a velké množství sn hu

zp sobily, že autobusy p es obec jezdily s velkým zpožd ním, nebo
v bec. Kalamitní situace trvala

ty i dny. Naopak únor zimní ráz

postrádal a meteorologové ho ozna ili za nadpr m rn teplý s teplotami
o ty i stupn Celsia v tší než dlouhodobý normál. V podobném duchu
prob hl i b ezen, který ve svém druhém týdnu p inesl povode , p i níž se
Doubrava vylila z b eh a dosahovala až k prodejn potravin.
Po zim

p išlo nadpr m rn

teplé jaro, kdy se nap íklad na

velikonoce (24. dubna) vyšplhal teplom r až na 25º C. Výrazn

teplé

po así doprovázelo mimo ádné sucho. Trvalo od konce dubna do
ervna, b hem n hož teploty p esahovaly 30ºC ve stínu. Krom

neobvykle vysokých teplot si vysloužilo ozna ení jednoho z nejsušších
jar v posledních desetiletích. Kombinace horka a sucha zp sobila
zna né škody zem d lc m, postiženy byly p edevším porosty máku,
ja in, kuku ice a pícnin. Vše také mnohem d íve kvetlo.O dva až t i týdny
d íve než obvykle dozrály nap íklad t ešn
p edstihem za aly i žn . Letní po así

nebo jahody, se stejným

ervna pak vyst ídal chladný

a deštivý ervenec s ur itým vylepšením po así v srpnu. Poté následoval
netradi n dlouhý a dosti teplý podzim a zima se sn hem a mrazem se
poprvé dostavila až p ed váno ními svátky.
Po et obyvatel obce v roce 2000 ve srovnání s rokem p edchozím
stoupl o dv

osoby a dosáhl ísla 187. Zem ela paní Marie Musílková

z . p. 5 ve v ku nedožitých 76 let. Po n kolika letech vzrost po et
narozených d tí – narodili se celkem t i – Filip

apek z . p. 14, Jakub

Slana z . p. 10 a Lucie Kraibichová z . p. 71. Byly uzav eny dva
s atky: mezi Miroslavem Tu kem a Janou Vrb ckou, oba z . p. 63
a mezi Markétou Kubátovou z Vísky

. p. 71 a Romanem Faltejskem

z Horní ermné na Ústeckoorlicku.
Z hlediska politického a ve ejného života ve Vísce p edstavovaly
jednu z nejvýznamn jších událostí volby do Senátu a zastupitelstva nov
vytvo ených kraj , v našem p ípad jihlavského. Do n j má naše obec
spolu s celým havlí kobrodským okresem pat it od 1. 1. 2001, kdy by
m la za ít fungovat nová správní struktura státu s krajskými ú ady
a volenými krajskými zastupitelstvy.
Volby prob hly ve dvou kolech. První se uskute nilo v ned li 12.
listopadu a volilo se v n m do krajského zastupitelstva a v prvním kole
do Senátu. Druhé kolo senátních voleb prob hlo o týden pozd ji. Ve
volbách do krajského zastupitelstva si ob ané mohli vybírat z dvanácti
kandidátek – jedenáct pat ilo politickým stranám, jedna Sdružení
nezávislých kandidát . Ve volbách do druhé komory Parlamentu se

v chrudimském obvodu, jehož je Víska sou ástí, utkalo šest zájemc
o senátorské k eslo.
Volebnímu aktu p edcházela samoz ejm p edvolební kampa . Ta
se u nás soust edila p edevším na volby senátní a probíhala prakticky již
od konce léta. Stalo se tak díky zajímavému souboji t í nejvýrazn jších
osobností ze šesti kandidát

– stávajícího senátora našeho obvodu

a prvního p edsedy Senátu Petra Pitharta, který kandidoval za lidovou
stranu v rámci

ty koalice, vlivného

lena ODS Petra Št pánka

a Miroslava Šloufa – šéfa poradc sou asného sociáln demokratického
premiéra Zemana. Zápas t chto kandidát stál po celou dobu kampan
v centru

pozornosti

celostátních

médií

a stal

se

pravd podobn

nejsledovan jším kláním v rámci senátních voleb, p edevším díky
kontroverzní osobnosti Miroslava Šloufa, který má za sebou minulost
komunistického

aparát íka

a byl

tiskem

obvi ován

prosazování

totalitních praktik v politice.
Ve Vísce se z t chto kandidát zviditelnil p edevším Miroslav Šlouf,
který obec se svým volebním štábem již v zá í osobn

navštívil. P ed

jeho návšt vou obdržely domácnosti v obci písemnou pozvánku na
setkání s kandidátem a Víska byla „vyzdobena" p edvolebními plakáty
sociálních demokrat

a pana Šloufa osobn . Devatenáctého zá í

odpoledne dorazil sám kandidát se svým ty lenným volebním týmem.
Poté, co jejich automobil s ampliónem objel vesnici, aby hlasit upozornil
na neobvyklou návšt vu, zaparkoval celý štáb u autobusové

ekárny,

kde jeho lenové rozložili slune ník a p ipravili propaga ní materiály. Šéf
premiérových poradc pak setrval v obci zhruba t i tvrt hodiny, z toho
p l hodiny ekal až se dostaví první zájemce o kontakt. Po p l hodin
skute n

p išli

ty i místní ob ané. Pan Šlouf s nimi zab edl v asi

tvrthodinový rozhovor b hem kterého rozdával letá ky s programem,
kde krom

pracovních p íležitostí pro všechny a dotací prakticky na

všechno sliboval mimo jiné i zv

v lesích. Po krátké diskusi, p i níž

nikoho nep esv d il, pan kandidát Vísku opustil a celé zajímavé
zpest ení p edvolební kampan tím skon ilo.
Vlastní volby se ve Vísce jako obvykle vyzna ovaly pom rn
vysokou ú astí. Celkem zde v prvním kole p išlo k urnám 52 % voli

,

což více než o 18 % p esahuje celostátní pr m r. O týden pozd ji zde
pak volilo 31 % voli
vít zn

. Z voleb do krajského zastupitelstva vyšla ve Vísce

ty koalice se ziskem 34 % (celostátn

druhá s 23 %, v kraji

první s 25 %). Na druhém míst se s patnácti procenty umístila sociální
demokracie (celostátn

tvrtá, v kraji pátá), na t etím míst

procenty pak Sdružení nezávislých kandidát

(celostátn

se trnácti
páté, v kraji

tvrté). Stejný po et hlas jako nezávislí získali v obci komunisté (v kraji
druzí, celostátn

t etí) a pouze sedm procent hlas

získala celostátn

první ODS (24 %). Na základ výsledk t chto voleb pak byla v Jihlav
sestavena krajská rada, kde v tšinu k esel získala

ty koalice. Do

funkce hejtmana kraje byl za toto seskupení zvolen lidovec František
Dohnal.
V prvním kole voleb senátních v obci jednozna n

zvít zil Petr

Pithart se ziskem 56 % hlas , na druhém míst skon il Miroslav Šlouf
(12 %) a na t etím Petr Št pánek (10 %), který ovšem jako druhý
v okrsku postoupil do druhého kola, jež prob hlo o týden pozd ji. V n m
pak Petr Pithart posílil svoji pozici v rámci obce na 84 % hlas .
S podobn

jednozna nou p evahou zvít zil i v celém obvod

a obhájil

tak své senátorské k eslo na dalších šest let. Brzy po volbách byl po
dvouleté p estávce znovu zvolen do funkce p edsedy Senátu.
Obecní zastupitelstvo se v roce 2000 sešlo celkem dev tkrát tém
vždy za plné ú asti zastupitel . K nej ast ji projednávaným otázkám
pat ilo hospoda ení obce, záležitosti týkající se mate ské školky a na
po átku roku i plynofikace. Na prvním zasedání byl odsouhlasen prodej

práv zprovozn ného plynovodu Východo eským plynárnám za ástku 4
200 000 korun, kterou obdrželo Sdružení obcí pro plynofikaci podh í
Železných hor, které celou plynofikaci zajiš ovalo. Na srpnovém
zasedání schválilo zastupitelstvo také mimo jiné dokument požadující
za len ní bývalého chot bo ského okresu do Pardubického kraje.
Zmín ný požadavek p i len ní k Pardubicím souvisí s tím, že
p íslušnost k nov vytvá enému jihlavskému kraji není v obci a na celém
Havlí kobrodsku vnímána jednozna n

a velmi siln

hlasy

nebo

po

p ipojení

celého

okresu,

alespo

se zde ozývají
Chot bo ska,

k pardubickému kraji. Výrazem tohoto volání bylo i podepisování petice
s tímto požadavkem, které zde probíhalo v rámci podzimních voleb
a s níž ve Vísce vyjád ila souhlas v tšina t ch, kte í p išli odevzdat sv j
hlas. Pro p íslušnost k pardubickému kraji mluví jednak skute nost, že
Chot bo sko bylo jeho sou ástí do roku 1960, p irozená spádovost
regionu pod Pardubicko, ale i lepší dopravní spojení do Pardubic,
p edevším co se tý e železni ní dopravy.
Rozpo et obce disponoval v roce 2000 s p íjmy ve výši 1 142 000
K , výdaje dosáhly 972 000 korun. K nejvýrazn jším výdajovým
položkám pat ila platba za plynofikaci na ú et Sdružení obcí pro
plynofikaci podh í Železných hor, výdaje na mate skou školku a na pé i
o vzhled obce.
Z hospodá ského hlediska pat il rok 2000 ke spíše p íznivým.
Ekonomika státu se za ala vzpamatovávat z p edcházející krize, obnovil
se hospodá ský r st a za ala klesat i nezam stnanost, což se projevilo
i ve Vísce.
Také stále z ejm

nejsledovan jší podnik v obci – Zem d lské

družstvo Nová Ves-Víska prožil z hlediska svého hospoda ení pom rn
úsp šný rok a to i p es panující špatné klimatické podmínky, p edevším
již zmín né sucho v pr b hu jarních m síc . Dobré hospodá ské

výsledky

zap í inil

p edevším

r st

výkupních

cen

u v tšiny

zem d lských produkt . Díky tomu hospoda ení družstva výrazn
negativn

neovlivnil suchem zp sobený pokles výnosu obilovin, který

p edstavoval pouze 3,83 t/ha (pr m r od roku 1992 je 4,14 t/ha). Naopak
o 60 ha vzrostla plocha, na které se obiloviny p stovaly a to zejména
u pšenice. D vodem pro toto rozší ení byla snaha o lepší zajišt ní
pot ebného množství krmiva pro živo išnou výrobu. Mírn nadpr m rné
hodnoty dosáhl výnos dlouhodob ziskové epky (2,74 t/ha) a sklidilo se
i dostate né množství kuku ice a pícnin.
Dobré výsledky zaznamenala i živo išná výroba. Z investi ních akcí
p edstavovala nejv tší položku výstavba výkrmny býk

v Nové Vsi,

probíhaly také p ípravy plánované rozsáhlé rekonstrukce odchovny
prasat ve Vísce, která se má uskute nit v následujících letech.
Firma Lacman s. r. o. provád la v tomto roce rekonstrukce
skladových prostor uvnit budovy bývalého kravína. Postarala se také
o zviditeln ní Vísky na televizní obrazovce – dne 17. srpna prob hla totiž
v dlouhodob

nejsledovan jším televizním po adu v zemi v Televizních

novinách televize Nova reportáž o finan ních problémech podnikatel ,
od kterých firmy nakoupí zboží, nezaplatí ho a poté se rozpustí. Firma
Lacman, o které reportáž pojednávala, získala údajn

touto cestu

pohledávky ve výši 2,5 miliónu korun. Reportáž byla natá ena ve Vísce
a dokreslovaly

ji

záb ry

ze

skladovacích

prostor

firmy

s jejími

pracovníky.
Místní prodejna potravin se musela nejen v tomto roce v rostoucí
mí e potýkat se zvyšující se konkurencí obchodních et zc , z nichž
nap íklad Penny Market otev el b hem léta velkoprodejnu v Chot bo i.
Pro stále více obyvatel regionu se tak nákup v za ízeních tohoto typu
stává vzhledem k nižším cenám a v tší nabídce

ím dál tím více

atraktivn jší a je využíván p edevším t mi, kdo pracují v Chot bo i nebo

mají k dispozici sv j automobil, což dnes p edstavuje už valnou

ást

obyvatel obce. Tento trend platí ovšem obecn pro v tšinu oblastí státu
a rostoucí výstavba prodejen velkých obchodních et zc

tak vyvolává

nevoli menších prodejc , kte í se asto cítí jejich konkurencí ohroženi.
Z investi ních akcí v obci je nutné zmínit p edevším již dlouho
netrp liv o ekávané spušt ní plynu, které prob hlo 19. ledna, kdy tak
byla kone n úsp šn završena nejv tší investice posledního desetiletí
ve Vísce. Obyvatelé obce tímto získali možnost pohodln jšího
a ekologi t jšího vytáp ní domácností. Jeho nevýhodou je ovšem cena,
která již dnes zna n

p evyšuje náklady na vytáp ní uhlím a do

budoucna má pom rn

výrazn

stoupat v souvislosti s plánovanou

deregulací cen zemního plynu, takže rozdíl bude ješt výrazn jší. Proto
si nakonec ást domácností v obci nechala pouze vybudovat p ípojku
a možnost vytáp t zemním plynem zatím nevyužívá.
Dalším výrazným po inem bylo pro ezání lipového stromo adí podél
silnice nad fotbalovým h išt m, které se provád lo b hem b ezna. Jako
chvályhodnou investici lze také bezesporu hodnotit vyhotovení pohled
Vísky

ve

dvou

provedeních,

v pohostinství

které

U Fajman ,

jsou

v sou asnosti

v místní

v prodeji
prodejn .

Mate ská školka prožila školní rok 1999/2000 bez výrazn jších
prom n.Po et d tí, které ji navšt vovaly, kolísal od 27 zapsaných v zá í
až po 36 v ervnu, z toho 25 navšt vovalo t ídu základní a 11
logopedickou. Paní u itelky zajistily b hem školního roku pro své
sv ence pestrý program, z n hož lze uvést nap íklad výlet do Prahy,
ú ast na n kolika divadelních p edstaveních, návšt vu Klubu Junior
v Chot bo i

i

pozorování

chovu

domácích

zví at

v místním

zem d lském družstvu a u soukromých hospodá .
K pozitivnímu posunu došlo v oblasti zdravotnictví v spádové
Chot bo i, kde 1.

ervna zahájilo

innost nové St edisko rychlé

zdravotnické pomoci. Centrum je provozováno v nov

postavené

budov , kam byla p enesena i innost Léka ské služby první pomoci.
St edisko má k dispozici sanitní v z s kompletním vybavením a jeho
zprovozn ní znamená rozší ení a zkvalitn ní zdravotnických služeb
v regionu.
Kulturnímu vyžití ve Vísce, tak jako v jiných venkovských obcích,
bohužel v sou asnosti nezdrav

jednozna n

dominuje televize. Do ní

Víska pronikla v roce 2000 dokonce opakovan . Poprvé to bylo v již
popisované

souvislosti

s firmou

Lacman,

podruhé

se

tak

d lo

opakovan , ale anonymn , b hem olympijských her v zá í, kdy na
celoplošných kanálech pravideln

b žela reklama na pivo Radegast,

kterou v obci natá el televizní štáb na konci srpna. Reklamní šot zabíral
b žce b žícího s pohárem piva po silnici od K íže k zatá kám u rybníku
Spole ný, v pozadí s panoramatem Železných hor.
Významnou událost zaznamenala také místní knihovna. V polovin
srpna ji navštívila nejvyšší p edstavitelka havlí kobrodského okresu –
p ednostka okresního ú adu paní Ing. Jaroslava P ibylová s editelkou
okresní knihovny PhDr. Ivanou Štrossovou. Ob

si prohlédly nejen

místní knihovnu, ale také mate skou školku a pochvaln se vyjád ily na
adresu obou institucí.
Tón spole enskému životu v obci udávaly jako obvykle místní spolky
a sdružení. Ve své každoro ní innosti pokra ovali fotbalisté víseckého
Sokola. Poda ilo se jim zvít zit ve v tšin

zápas

sezóny, kterou

zakon ili na t etím míst t etí t ídy, velmi t sn za dvojicí postupující do
okresního p eboru. Nicmén

jejich velký cíl – návrat do okresního

p eboru zatím nebyl napln n. Zpest ením hojn navšt vovaného a živ
sledovaného fotbalového života ve Vísce se letos stal první ro ník
turnaje v kopané zorganizovaného pod názvem Podoubraví cup, který se
u nás uskute nil poslední víkend v ervenci za ú asti ty mužstev a ze

kterého jako vít z vyšel tým místních fotbalist . Zm nu v této sezón
doznalo i zdejší h išt , kde byly b hem dubna postaveny kryté lavi ky
pro trenéra a st ídající hrá e.
Jinou kapitolku v innosti místního Sokola, která také rozhodn
zaslouží zmínku, p edstavoval po in ty jeho lenek, které se rozhodly
spolu s p ti dalšími ženami z Nové Vsi a Klouzov nacvi it skladbu pro
XIII. všesokolský slet. Ten prob hl ve dnech 1. – 2. ervence v Praze na
Strahov

a zmín né

lenky absolvovaly v jeho rámci všechna t i

vystoupení, z nichž odpolední bylo také p enášeno televizí. Malá TJ
Sokol Víska se tak op t mohla pochlubit dodržením velmi p kné tradice
– její lenové se totiž ú astnili všech slet a spartakiád, které se konaly
v posledním více než p lstoletí. Žijící pam tníci a lenové místního
Sokola totiž cvi ili také na XII. XI. a X. všesokolském slet v letech 1994,
1948 a 1938. Cvi enky, na jejichž pobyt v Praze p isp la i obec
a pohostinství U Fajman , p ijely z Prahy nadšené a t ší se na další slet.
innost místního Bago klubu, který stále po ádá své pravidelné
ned lní fotbálky, již tradi n

vrcholila turnajem na konci

ervna.

Tentokráte se ho ú astnilo rekordních osm družstev – dv místní, dv
z Pardubic a dále družstva z Jihlavy, Havlí kova Brodu, družstvo hasi
z Prahy a fotbalisté ze sp áteleného n meckého Löhmenu. Fotbalové
klání uzav el spole n

trávený ve er se seletem opékaným na rožni,

sudy piva a družnou zábavou.
V tradi ním duchu prožilo jubilejní rok 2000 také místní Sdružení
dobrovolných hasi

, ke kterému se b hem roku hlásilo 41 len , z toho

10 žen, což v tak malé vsi jako je Víska není po et zrovna zanedbatelný.
Jeho lenové provedli v obci preventivní prohlídky komín , podíleli se
i na pé i o vzhled obce. Tradi ní okrskové sout že hasi
ú astnila tentokrát dv družstva muž – starší a mladší.

se za Vísku

Ke spole enskému životu Vísky výrazn p ispíval i rybá ský spolek.
Ten, krom

svých obvyklých aktivit, jako nap íklad výlov rybníka

Spole ný, uspo ádal na místní pom ry pom rn

hojn

navštívenou

tane ní zábavu u p íležitosti vísecké pouti. Konala se u rybníka
Spole ný, kde bylo vybudováno speciální pódium, rozší en po et lavi ek,
k tanci sloužil tane ní parket a vše zdobily kmeny b ízek. Pomyslný
vrchol celé akce p edstavovala „kulturní" vložka v podob

ve Vísce

premiérového vystoupení striptérky, která pro mnohé z více než 150
návšt vník p edstavovala vítané zpest ení víseckého léta a byla z ejm
hlavním d vodem nadpr m rn vysoké návšt vnosti.
Krom

této netradi ní pou ové tane ní zábavy prob hl v obci

i maškarní ples po ádaný v únoru místními hasi i, b eznová sokolská
tane ní zábava s country skupinou Medv di z Pardubic, tane ní zábavy
posvícenská a mikulášská. Z mén

obvyklých akcí lze uvést nap íklad

rozsahem, nikoli však hlu ností, mén výrazný sraz motorká , který zde
po ádala místní mládež u rybníka Spole ný na konci srpna. Shrneme-li
to vše dohromady, rozhodn

platí, že na nedostatek p íležitostí

k odreagování se si místní ob ané vzhledem k velikosti obce opravdu
nemohli na sklonku tisíciletí st žovat.

