V roce 2001 zapo ala Víska již desátý rok své obnovené
samostatné existence, která jí p inesla velké množství prom n
a v mnohém vylepšila život zdejších obyvatel. Tak jako v jiných letech
i v tomto jubilejním roce ovliv ovalo chod jednotlivých událostí výrazným
zp sobem po así. Z jeho hlediska po átek roku prob hl ve znamení
teplé a suché zimy, b hem které mrzlo v tšinou pouze v noci
a s výjimkou dekády na p elomu ledna a února prakticky nebyl sníh.
Zima na sebe výrazn ji upozornila až 22. února, kdy se b hem
odpoledních hodin p ehnala nad Vískou sn hová bou e s blýskáním
a h m ním a do dalšího dne napadlo p es 25 cm sn hu. To následn
vyvolalo dopravní kalamitu na Chot bo sku, na kterou opakovan
upozor ovaly rozhlasové stanice.
Jaro uplynulo spíše ve znamení chladn jšího a deštivého po así se
sn žením a mrazem nap íklad ješt b hem velikonoc (15. a 16. dubna).
Nejvýrazn jší událostí letních m síc

se stala povode

21.

ervence.

B hem ní se po týdnu trvajících deštích vylila ze svého koryta Doubrava
a voda se rozlila po rozsáhlých prostorách okolo eky a potoka. Pod
vodní hladinou se ocitla i ást silnice na Male , která byla proto jako
nepr jezdná uzav ena. Voda sahala až k prodejn

potravin a zatopila

n kolik sklepení. Situaci monitorovali hasi i p ipravení k p ípadné
evakuaci ohrožených domácností. Vodní hladina našt stí svého maxima
dosáhla již okolo páté hodiny ráno a b hem dne za ala opadávat.
Po deštivém ervenci následoval pom rn teplý slune ný srpen, kdy
v t etím týdnu teploty p esahovaly 30ºC. Poté nastoupilo naopak
nadpr m rn chladné a deštivé po así, které trvalo celé zá í a zna n
komplikovalo zem d lc m polní práce, takže v okolí Vísky na pozemcích
okolních družstev z stalo v tomto roce na polích zna né množství

nesklizeného obilí.

íjen byl naopak slune ný a zna n

maximální teploty opakovan

teplý, jeho

p esáhly 20º C. Zima se pak p ihlásila

o slovo prvním sn žením 10. listopadu a mrazem již o t i dny d íve.
Pevn vládla i celý prosinec, který meteorologové ozna ili za chladn jší
než dlouhodobý pr m r, což se projevilo mrazivým po asím s teplotami
až -12º C ve dne a zna ným množstvím sn hu po celý m síc v etn
váno ních svátk .
Desátý rok své samostatnosti ukon ila Víska s po tem 181 obyvatel.
Dne 18. listopadu se narodil Václav Paclík v . p. 57, zem eli celkem ty i
ob ané – dne 3. zá í paní Aloisie Filipová z . p. 40 ve v ku 70 let, ve
stejný den, 20. b ezna, pan Ladislav Beneš z . p. 34 a pan Jaroslav Filip
z . p. 40 a dne 23. ledna nás opustil ve v ku nedožitých 75 let majitel
místního pohostinství U Fajman pan Jaroslav Fajman. P edevším jeho
osobnost je t eba p ipomenout jako
zp sobem

zapsal

do

d ní

ve

lov ka, který se mimo ádným

Vísce

v posledních

desetiletích

a v mnohém ovlivnil její tvá nost a charakter. Významnou roli sehrál
zejména ve spolkovém život

obce, p edevším v místním Sokole, kde

cvi il ješt p ed 2. sv tovou válkou a po jejím skon ení se stal jedním
z hlavních organizátor

innosti sokol

a sportovního života ve Vísce

v bec. V místní TJ Sokol p sobil jako jeho dlouholetý p edseda
a cvi itel, v roce 1962 zde zakládal fotbalový oddíl a byl jedním z jeho
prvních hrá

. Stál také u zrodu výstavby sportovního h išt

klubovnou. I po skon ení své aktivní

s blízkou

innosti z stával organizátorem

a sponzorem místní t lovýchovy. Jeho osobnost m la mimo ádný
význam nejen pro Sokol, ale pro spole enský život ve Vísce v bec mimo
jiné proto, že hlavním centrem spole enského d ní u nás v posledních
desetiletích vždy bylo, bezpochyby i díky milé a p átelské osob svého
majitele, práv pohostinství U Fajman .

Nápl ve ejného života v obci ur ovala ponejvíce jednání obecního
zastupitelstva. To se b hem roku 2001 sešlo celkem dev tkrát, tém
vždy za plné ú asti zastupitel . K opakovan

projednávaným bod m

pat ily p edevším záležitosti týkající se financí obce. P íkladem m že být
snaha o zajišt ní dotací z akce Obnova venkova, která umož uje obcím
získat finan ní prost edky na r zné investi ní akce sloužící k jejich
zvelebení. K astým nám t m jednání pat il také nákup a prodej
pozemk které se, až na výjimky, prodávaly a vykupovaly za cenu 35 K /
m². Obecní zastupitelstvo se rozhodlo vykoupit soukromý pozemek
u levé strany cesty do He man

a získat tak prostor pro celkem p t

stavebních parcel na budoucí výstavbu rodinných domk , pro kterou
také nechalo zpracovat projektovou dokumentaci. Obecní zastupitelé
také schválili vstup Vísky do „Svazku obcí Podoubraví", jehož ustavující
sch ze prob hla 4. dubna 2001 v Libici nad Doubravou. Sdružení
navazuje na již n kolik let trvající úsp šnou spolupráci lenských obcí,
která se osv d ila nap íklad p i plynofikaci obce.
Obecní rozpo et byl v roce 2001 schválen jako deficitní. Celkový
deficit p edstavoval ke konci roku 2001 cca 92 tis. K , když p íjmy Vísky
dosahovaly 1 745 tis. K v etn 162 tis. K z hospodá ské innosti obce,
tj. p edevším z lesa, a výdaje
položkám na stran

výdaj

inily 1 837 tis. K . K nejvýznamn jším

pat ila splátka dluhu za plynofikaci, která

p edstavovala 215 tis. K , nákup pozemk

pro rodinné domky

a u místního vodojemu za celkem 174 tis. K , investi ní akce obce
v rámci Programu obnovy venkova ve výši p esahující 100 tis. K ,
výdaje na provoz mate ské školky, které
naopak významn

i

inily 86 tis. K . K p íjm m

p isp ly dotace z Programu obnovy venkova na t i

konkrétní akce ve výši 148 tis. K .
Zm ny nastaly v roce 2001 v oblasti samosprávy. Od 1. ledna
tohoto roku za ala definitivn p sobit správní reforma a došlo k zahájení

fungování kraj . Víska se s celým okresem Havlí k v Brod stala
sou ástí kraje jihlavského, který byl brzy p ejmenován na kraj Vyso ina.
Krajská samospráva zatím zdaleka nefunguje bezproblémov , teprve
postupn

p ebírá své kompetence a potýká se s nemalými potížemi,

p edevším s nedostatkem financí, které jsou státem uvol ovány ve velmi
nedostate né mí e. P ivt lení k Jihlav

a z ízení kraj

v bec nebylo

zatím p ijato s velkým nadšením a na Havlí kobrodsku stále probíhají
diskuse o p ipojení k Pardubicím, které se ale p es zna nou podporu
nejeví jako p íliš reálné. Správní reforma má nadále pokra ovat a to
zrušením okresních ú ad a p enesením jejich kompetencí na pov ené
m stské ú ady, v našem p ípad na chot bo ský.
V pohledu na ekonomické d ní se rok 2001 jeví jako pom rn
p íznivý. Pokra oval v n m r st hospodá ství i reálných mezd a životní
úrovn

obyvatel, což samoz ejm

nevynechalo ani místní obyvatele.

Ekonomiku státu výrazn nepoznamenala, na rozdíl od USA i západní
Evropy, ani nejtragi t jší událost roku 2001 – útok islámských terorist
na budovy Sv tového obchodního centra v New Yorku, v jehož troskách
po srážce s unesenými letadly zahynuly tisíce lidí, což vyvolalo velký
ohlas i v

eské republice.

Hospodá ský život ve Vísce probíhal bez výrazn jších zvrat .
Nejv tší zam stnavatel – Zem d lské družstvo Nová Ves - Víska –
prožil rok ve znamení pom rn rozsáhlých investi ních akcí. První z nich
p edstavovala výstavba nové výkrmny býk

v Nové Vsi a druhou

rekonstrukce stáje na odchov selat ve Vísce, která má být po átkem
plánovaného rozsáhlého p ebudování celého areálu, k n muž má dojít
v následujících letech.
Rekonstruk ní práce zde zapo aly b hem kv tna, trvaly do zá í
a probíhaly za plného provozu. Jejich hlavní a finan n

nejnáro n jší

ást p edstavovala vým na technologie. B hem ní byla ta dosavadní, již

26 let stará, která spo ívala v krmení pomocí krmivových voz
automaticky pln ných ze zásobník a ru ním vyhrnování hnoje z kotc ,
nahrazena novou technologií rakouské firmy Schauer. Ta je založena na
roštovém ustájení, p i kterém odpadá namáhavá ru ní práce s hnojem,
a na krmení navlh eným krmivem, které ídí po íta . Výhodou nové
technologie je úspora dvou zam stnanc , dále lepší a istší prost edí,
vyšší p ír stky a lepší zdravotní stav selat. Celá selatárna je nyní
obsluhována ze sousední porodny a st edisko chovu prasat tak má už
pouze 11 pracovník v etn vedoucího, údržbá e a no ního hlída e. Ke
zm n zde došlo od po átku roku také na pozici vedoucího, kde pana
B etislava

apka vyst ídal Ond ej

provozovny do asn

apek z . p. 14. Chod celé

b hem b ezna a dubna ovlivnila bezpe nostní

opat ení proti slintavce a kulhavce, jejíž epidemie vypukla ve Velké
Británii a hrozila rozší ením do dalších ástí Evropy.
Zatím co živo išná výroba místního družstva si vedla vcelku
úsp šn , rostlinná se, jako jindy v posledních letech, potýkala se
zna nými problémy. Komplikace vyvolalo do zna né míry deštivé po así.
Zp sobilo posunutí jarního setí, podpo ilo zna né rozší ení houbových
chorob a projevilo se i v nižších výnosech obilí a kuku ice. Na podzim
zase dlouhotrvající dešt

výrazn

zkomplikovaly a posunuly setí, orbu

a hnojení. P es propad rostlinné výroby skon ilo nakonec hospoda ení
družstva se ziskem, o který se zasloužily p edevším dobré výkupní ceny
vep ového masa.
Firma Lacman s. r.o. pokra ovala b hem roku 2001 v již d íve
zapo atých rekonstrukcích na budov

bývalého kravína. V ní byly

v tomto roce rozší ena kancelá ské prostory. Zárove

budova firmy

dostala nové obložení omítky s modrým zbarvením a novou

ervenou

st ešní krytinu ( jedná se o krytinu Lindap vyrobenou na bázi hliníku) ,
což výrazn vylepšilo vzhled provozovny firmy.

Provoz místní prodejny potravin nedoznal b hem roku výrazn jších
zm n, pohostinství U Fajman

p evzala po panu Jaroslavu Fajmanovi

jeho dcera paní Jaroslava K ivská z . p. 70, které ob as vypomáhají její
t i synové.
Stavební práce ve Vísce probíhaly na n kolika místech. Krom již
zmín né firmy Lacman dokon il stavbu rodinného domku pan Zden k
B ezina, novou fasádu dostal i d m . p. 57 rodiny Paclíkovy. Po dlouhé
dob zapo ala na území obce výstavba nového rybníka. Staví ho pan
Kutílek z Chot bo e pod hrází rybníka Spole ný na bývalé louce rodiny
Polnických a bude sloužit k chovu akvarijních organism . Další nádrže
tentokrát na chov pstruh

za al budovat pan Ji í Fikar z . p. 10

u Doubravy naproti bývalému mlýnu.
Z investi ních akcí financovaných obcí lze zmínit plynofikaci školky,
která usnadní její vytáp ní a pom že zlepšit ovzduší v obci, dále pak
zbudování

nového

oplocení

u místního

vodojemu

pro

zajišt ní

bezpe nosti výv ru vody a jeho ochranného pásma. Byla provedena
také výstavba kanalizace, rozvodu elekt iny a vody ke t em novým
stavebním parcelám, které se nacházejí na konci obce po obou stranách
silnice z Vísky na Pukšice za domem rodiny Paclíkovy. Obecní ú ad se
postaral i o vysazení dvou lip do mezer ve stromo adí podél silnice nad
fotbalovým h išt m.
Pom rn

bou livý byl školní rok 2000/2001 pro místní mate skou

školku, kterou navšt vovalo celkem 36 d tí, z toho 24 docházelo do
základní a 12 do logopedické t ídy. D ti z Vísky samoz ejm mezi nimi
p edstavují menšinu, v tšina dojíždí z Nové Vsi, 11 z nich z d tského
domova, ást dokonce až z Kloko ova, odkud jsou p iváženy autobusy.
Práv v komunikaci s vedením d tského domova a v poslední dob také
s n kterými rodi i z Nové Vsi vznikaly problémy, které se týkaly
p edevším

dojížd ní

pro

novoveské

d ti

ranním

autobusem

a vykonávání

dozoru

v n m.

Opakované

a vedením d tského domova ešila na základ

neshody

mezi

školkou

jeho stížnosti dokonce

Okresní školní inspekce, která ale neshledala v místní školce žádné
závažné chyby. Celá situace se nakonec vyost ila rozhodnutím obecního
zastupitelstva v Nové Vsi, které na nátlak n kterých rodi

rozhodlo

vybudovat si vlastní školku. Nejprve se dokonce jednalo o možnosti
vytvo it školku církevní,

ímskokatolická církev ale od této varianty

ustoupila. Obecní ú ad proto za al prosazovat odkoupení místní fary
a její p ebudování na obcí provozovanou školku s p edpokládanou
návšt vností 20 d tí.
Tato varianta je nyní stále ve h e, p estože by rozhodn byla zna n
finan n nákladná a o její opodstatn nosti lze s úsp chem pochybovat.
Novoveské d ti mají totiž zajišt no pom rn bezproblémové dojížd ní –
speciální autobus je ráno s doprovodem jedné z paní u itelek odveze
z Nové Vsi a odpoledne p ed t etí hodinou zp t. Vísecká školka je už
desetiletí zab hnutá, má velice dobré a moderní vybavení, a už se týká
za ízení budovy nebo hra ek a jiných pom cek pro d ti, které jsou pro
n

každoro n

dokupovány za prost edky získané od sponzor

a obecního ú adu. Velkou výhodou vísecké školky je existence
logopedické t ídy, která se v nuje d tem s poruchami e i a dle vyjád ení
paní editelky je jediná na okrese. Celkov rozhodn platí, že o d ti je
zde velmi dob e postaráno, což potvrdily i výsledky školní inspekce.
Pro Novou Ves by z ízení školky, která by se svoji kvalitou mohla
rovnat se školkou víseckou, znamenalo obrovské finan ní náklady. Ob
školky by navíc byly nenapln né a to v dob , kdy po et d tí stále klesá.
Ve vísecké školce by bohužel z ejm z stalo pouze okolo patnácti d tí.
To by znamenalo nejen zrušení jedné t ídy, propušt ní n kterých
zam stnanc , ale hlavn

p ímé ohrožení existence školky. Obecnímu

ú adu by totiž vinou nízkého po tu d tí rapidn

vzrostly náklady na

vydržování školky, a to do té míry, že by z ejm , s p ihlédnutím k tomu,
že jeho rozpo tové p íjmy jsou vzhledem k velikosti obce velmi
omezené, musel pravd podobn
záležitost

proto

zde

byla

uvažovat i o jejím uzav ení. Celá

hojn

diskutována

a opakovan

o ní

informovaly i regionální Noviny Vyso iny.
Mate ská školka ale samoz ejm

nežila pouze t mito problémy,

naopak její provoz probíhal jako jiné roky bez výrazn jších zvrat a ke
spokojenosti d tí i v tšiny rodi

. D ti navštívily n kolik divadelních

p edstavení, spolu s rodi i podnikly výlet do Žleb , paní u itelky pro n
p ipravily d tský karneval a spoustu dalších aktivit. Významným dnem
pro školku se stal 23. duben, kdy jí navštívil p edseda Senátu a senátor
našeho obvodu JUDr. Petr Pithart. Ten spolu s havlí kobrodským
knihkupectvím Vyso ina zorganizoval p ed Vánocemi 2000 na podn t
editelky školky paní Ludmily Málkové pen žní sbírku na nákup nových
hra ek. Sbírka i díky osobnímu daru senátora vynesla tém
a p edseda Pithart se pak osobn

23. 000 K

p ijel p esv d it, jak jsou d ti

s nakoupenými hra kami spokojené. Svou spokojenost s tím, co ve
školce uvid l, vyjád il i zápisem do školní kroniky. Informace o jeho
návšt v

se op t objevily v regionálním tisku. Naopak nep íjemnou

záležitost p edstavovaly v roce 2002 dva pokusy o vykradení školky,
našt stí oba neúsp šné.
Ke zm nám došlo b hem roku 2001 v oblasti zdravotní pé e
v Mal i, pod kterou naše obec spadá. Nejprve se týkaly zuba ské
ordinace, kde ukon ila svoji praxi MUDr. Jind iška Klepetková, která zde
ordinovala více než 10 let, a to z d vodu neprodloužení smlouvy
Všeobecnou zdravotní pojiš ovnou. Na její místo nastoupil nový zuba
MUDr. Josef Pullman z Chrudimi. V Mal i ordinuje pond lky, st edy
a pátky. Nemalá

ást zdejších obyvatel však po nep íliš dobrých

zkušenostech s p edcházející zuba kou navšt vuje zubní ordinace
v Chot bo i.
Problematická je v regionu i situace se zubní pohotovostí v dob
víkend

a svátk . D íve ji drželi vždy st ídav

jednotliví zuba i

v Chot bo i, nyní má pohotovost pouze jedna ordinace na území celého
okresu, p i emž jednotlivá místa se postupn

st ídají, takže se m že

stát, že obyvatel Vísky pojede s bolavým zubem až do 40 km vzdálené
Led e nad Sázavou.
Komplikovaná

byla

i situace

s obvodním

léka em.

MUDr.

Procházková, d íve Klepetková, od konce roku 2000 více než p lrok
neordinovala z d vodu dlouhodobých zdravotních problém . Její pacienti
byli nejprve p i azeni ke t em léka m v Chot bo i a od dubna pak mohli
docházet op t do Mal e, kde MUDr. Procházkovou zastupovala MUDr.
Janoušková z havlí kobrodské nemocnice. MUDr. Procházková se pak
znovu ujala svých pacient od ervence.
Kulturní život Vísky se tradi n omezoval pouze na innost místní
knihovny, nepo ítáme-li výjezdy za kulturními aktivitami, nej ast ji do
blízké Chot bo e. O poznání intenzivn jší a barvit jší byl spole enský
život zdejších obyvatel, p edevším aktivity místních spolk
které pokra ovaly ve své každoro ní
dobrovolných hasi

a sdružení,

innosti. Týkalo se to nap íklad

, kte í m li v roce 2001 43 len , z toho již 11 žen.

Pro ve ejnost uspo ádali místní hasi i jednak hasi ský ples v únoru
s bohatou tombolou, v které nechyb ly ceny jako selátko, v z plný
chlévského hnoje, nebo sekera se šedesátiletou zárukou, všem za
p edpokladu, že se nebude používat. Další akci, kterou obohatili
možnosti zdejšího spole enského vyžití, p edstavovaly v listopadu
po ádané

vep ové

hody

spojené

s tane ní

zábavou.

Naopak

k neúsp ch m místního sdružení pat í skute nost, že se ani mužské ani
ženské družstvo neú astnilo tradi ní okrskové sout že v požárním

útoku. D vod byl prozaický – lenové a lenky se ani jednou nesešli na
nezbytném tréninku, takže obec nem l po delší dob kdo reprezentovat,
což je zajisté škoda.
D ní v TJ Sokol Víska se soust edilo p edevším okolo fotbalu, který
tentokrát prožil velmi úsp šnou sezónu. Již v její podzimní
víse tí fotbalisté vyšvihli do

ásti se

ela t etí t ídy a Novinami Vyso iny byli

vyhodnoceni nejen jako nejproduktivn jší mužstvo své t ídy, ale také
jako mužstvo na jehož zápasy chodí nejvíce divák (Víska jich vykázala
celkem 580, zatímco n kolikanásobn lidnat jší Nová Ves pouze 370).
Toto umístn ní si pak „Víse áci" udrželi i b hem jarní sezóny a s jejím
ukon ením po zásluze postoupili do okresního p eboru. Následovala
bou livá oslava postupu, jejíž vrcholem byla tzv. jízda král , b hem které
lenové mužstva oble ení do speciálních postupových tri ek a kou ící
doutníky projeli na plošin tažené traktorem Vísku zdraveni p ihlížejícími.
O výsledcích místního fotbalu si mohli jeho fandové a zájemci p e íst
v této sezón

aktuální informace i na internetových stránkách místních

fotbalist , které krom

erstvých výsledk zápas obsahují i nap . malou

fotogalerii týmu.
Krom

úsp šné sezóny uspo ádali ješt

místní fotbalisté poslední

ervencový víkend 1. ro ník Memoriálu Jaroslava Fajmana, ve kterém se
st etlo celkem p t fotbalových družstev a Víska v n m skon ila na
druhém míst . Nevynechali ani již tradi ní výjezd do sp áteleného
n meckého Löhmenu, kde v rámci hostiteli po ádaného turnaje skon ili
jako druzí.
Mimo zde dlouhodob

oblíbeného fotbalu p isp la k možnostem

sportovního vyžití v naší oblasti v lét

tohoto roku otev ená cyklistická

stezka Podoubravím, která vede z Radostína u Velkého Dá ka podél
Doubravy p es Ždírec, Libici, Male , Je išno a B stvinu do Gol ova
Jeníkova.

Také

lenové rybá ského spolku nezaháleli a krom

tradi ních

aktivit, jakou je nap íklad tane ní zábava s typickou rybá skou tombolou,
uspo ádali i rybá skou sout ž o které dokonce vyšel lánek v celostátním
deníku Právo. Odehrála se na po átku

ervna, ú astnilo se jí 25

zájemc , kte í sout žili v chytání ryb u rybníka Spole ný. Pravidla byla
následující: chytalo se jednu hodinu

istého

asu, pak následovala

p lhodinová p estávka a poté znovu hodina chytání. Pak došlo
k vyhodnocení úlovk

a rozdílení cen, které lze ur it

ozna it za

atraktivní. Vít z sout že obdržel horské kolo, druhému v po adí p ipadl
telefon se záznamníkem a t etí získal sadu rybá ských prut .
O sportovní ale i spole enské vyžití se staral také Bago klub Víska.
Vrcholem jeho sportovních aktivit se už pon kolikáté stal poslední
ervnový týden po ádaný bago turnaj. Zú astnilo se ho tentokrát šest
družstev – dv

domácí, dále z Havlí kova Brodu, Prahy, Pardubic

a Jihlavy, tedy zastoupení opravdu reprezentativní.
K vítanému zpest ení spole enského života Vísky samoz ejm
pat ily

tane ní

zábavy.

Krom

již

zmín ného

hasi ského

bálu

a vep ových hod se zde uskute nila posvícenská zábava v režii Sokola,
o dv

p íležitosti k tanci se postarali také rybá i. Velký úsp ch m la

práv jimi organizovaná pou ová zábava, která se odehrála pro nep íze
po así tentokrát v sokolovn

a jejíž sou ástí se tak jako loni stalo

vystoupení striptérky. Ú ast byla z ejm i proto nadpr m rná a prodalo
se p es 90 vstupenek. Ješt

v tší úsp ch zaznamenal v únoru v režii

Bago klubu po ádaný 1. tradi ní country bál. Pardubická kapela Medv di
a bohatá tombola s více než padesáti cenami p ilákala p es 100
návšt vník z Vísky a okolí.
Z mén

tradi ních akci se v roce 2001 uskute nil nap íklad sraz

motorká , kterého se první

ervnovou sobotu zú astnilo p es 30

majitel motorek. Valná ást z nich byla až z Pardubic a ve er zde pro

n

a jejich p átele vystupovala jedna country a jedna metalová kapela.

Po delší odmlce se ve Vísce uskute nila také oslava Silvestra po ádaná
v pohostinství U Fajman , která zakon ila jeden z rok

s rozhodn

pom rn pestrými možnostmi spole enského vyžití. Obecní ú ad si pak
konec roku p ipomn l již po n kolikáté rozesláním PF p ání místním
ob an m, tentokrát s fotografií Doubravy a p áním všeho nejlepšího do
roku 2002.

