Druhý rok nového tisíciletí lze rozhodn ozna it za bohatý na d ležité
události p edevším v m ítku celostátním, jejichž dosah byl nemalý i v naší
obci. Jednalo se p edevším o rok super volební, b hem kterého prob hly
volby parlamentní, obecní i senátní a jejich výsledky se asto o ekávaly se
zna ným nap tím. Nejvýznamn jší událostí roku se nakonec stala
záležitost naprosto ne ekaná – katastrofická povode , která v t etím
srpnovém týdnu zatopila západní, jižní, st ední a severní

echy. Na svém

kont zanechala 13 ob tí na lidských životech a škody v odhadované výši
60 – 90 miliard korun. Nejpostižen jším regionem se stala Praha, jejíž
vodou zaplavené snímky oblétly prakticky celý sv t. Na šokující záb ry
zaplavených obcí reagovali, tak jako p ed p ti lety, místní ob ané pen žní
sbírkou, p i níž se vybralo p es 8000 K . Obecní ú ad k nim p ipojil ástku
25,000 K a tyto prost edky byly odeslány na pomoc postiženým.
Po así, které zmín nou tragedii zp sobilo, nejevilo na po átku roku
žádné náznaky chystané pohromy. Za átek ledna prob hl z hlediska
milovník

zimních sport

a scenérií naprosto ukázkov

po asím a velkým množstvím sn hu, tedy ideáln

s mrazivým

pro veškeré zimní

radovánky. Zm na p išla na konci druhé lednové dekády, kdy p išlo naopak
nadpr m rné teplo, v pražském Klementinu padlo do konce ledna šest
teplotních rekord a teploty ve Vísce vystoupaly až k 16ti stup

m Celsia.

Nadpr m rné teploty trvaly i v únoru, již v polovin m síce kvetly sn ženky
a bledule, v t etím únorovém týdnu se ru i ka teplom ru vyšplhala až na
17º C ve stínu. Dvanáctého února poprvé v roce pohrozila voda – po
odpoledním dešti a znovu pak o den pozd ji vystoupila ze svého koryta
eka Doubrava a voda postupn dosáhla až k domku rodiny Ho ínkovy . p.

31, ale pom rn rychle ustoupila zp t. Dvacátého osmého téhož m síce si
znovu ekla o slovo zima v podob sn hové bou e, jednalo se ovšem pouze
o výjimku z nadpr m rn teplého po así, které p etrvávalo až do poloviny
b ezna.
Naopak klasicky jarní m síc duben poznamenaly no ní mrazíky až – 7º
C, které negativn

ovlivnily již rozbujelou vegetaci. Kv tnové po así už

zase p ipomínalo léto, p edevším v t etím týdnu m síce, kdy teploty
vystoupily až na 28º C. Stejn

se vyvíjel i erven poznamenaný vlnou

tropických veder ve dnech 15. až 20. ervna s teplotním rekordem 36º C ve
stínu. Problémy p inesla i velká bou ka 22. ervna, po níž z staly v obci
nejen polámané stromy, ale i poškozené st echy.
Letní m síce prob hly už bez tropických veder a ve znamení
nadpr m rných srážek. Ty vrcholily již zmín nými povodn mi, které se
dotkly také naší obce. V úterý 13. srpna zde výrazn

vystoupila po

dlouhotrvajících deštích voda z Doubravy. Kulminovala ve stejný den ve er,
kdy dosahovala až k obchodu, který byl obklopen vodou ze t í stran. Pod
vodní hladinou se tak ocitly p ilehlé zahrádky a rodina Ho ínkova dokonce
opustila sv j d m
hladin

. p. 31, který také obstoupila voda a p i stoupající

hrozilo dokonce jeho zatopení. O situaci na Doubravce ve Vísce

a v Mal i dokonce ve své reportáži informovala celostátní televize Prima.
Podzim roku 2002 lze charakterizovat jako p evážn chladný a deštivý,
což vyvolávalo zna né komplikace pro zem d lské práce. První p ízemní
mrazík se dostavil již v druhém zá ijovém týdnu, poprvé sn žilo 13. íjna,
i když pouze ve form poprašku. Výrazn jší sn žení p išlo až 9. listopadu
a hned vyvolalo na Havlí kobrodsku dopravní kalamitu. Zima se definitivn
ujala vlády t sn
s kone nou

p ed Mikulášem, ale jen v podob

platností

dostavil

v polovin

holomraz . Sníh se

prosince

i když

pouze

s p ticentimetrovou pokrývkou, která vydržela i p es váno ní svátky až do
konce roku.
Po et obyvatel zaznamenal ve srovnání s p edchozím rokem pokles
o p t osob a dosáhl tak k 31. prosinci 2002

ísla 176. Na poklesu se

podílelo jedno úmrtí – dne 25. b ezna zem ela paní V ra Klepetková z . p.
2, zbylé p ípady p edstavovaly odst hování,

i zm nu trvalého pobytu

u t í lenné rodiny Tu kovy z . p. 63, která zde již delší dobu nebydlela.
B hem celého roku se ve Vísce nenarodilo žádné dít . Prob hla jedna
svatba – Jitka

apková z . p. 73 si brala Pavla Klepetku z

e kovic,

novomanželé ve Vísce bydlet nebudou.
Nejd ležit jší událostí politického a ve ejného života p edstavovaly
parlamentní a p edevším obecní volby. Parlamentní, pro život obce
samoz ejm mnohem mén významné, se uskute nily ve dnech 14. – 15.
ervna. P edcházela jim p edvolební kampa , která zde m la podobu
p edevším

rozesíláním

leták

a jiných

p edvolebních

materiál

do

domácností a vyv šením n kolika plakát . Ú ast p i volebním aktu dosáhla
ve Vísce 76,4 % (107 ze 140 voli

), což jako tradi n podstatn p evýšilo

ú ast celostátní, která p edstavovala pouze 58 %. V obou p ípadech se
jednalo o pokles ve srovnání s p edchozími volbami do Poslanecké
sn movny v roce 1998, kdy zde ú ast p esáhla 89 % (celostátn 74 %), což
vyjad ovalo p edevším zklamání i místních voli
stran. Vít zem se u nás stejn

z p sobení politických

jako na celostátní úrovni stala sociální

demokracie s 35,5 % (celorepublikov 30,2 %), druhé místo zde se ziskem
21,5 % obsadila Koalice stran US – DEU a KDU –
celostátních výsledk

SL, která dle

skon ila se 14 % až tvrtá za ODS a KS M. T etí

komunisté se ve Vísce t šili menší podpo e než na celorepublikové úrovni
(18,5 % : 14,0 %) a tvrtá skon ila s 10,3 % celostátn druhá ODS (24,5

%), která ve Vísce tradi n siln zaostává za celorepublikovými výsledky.
Dvojnásobná byla u místních voli

také podpora Sdružení nezávislých (5,6

%, celostátn 2,8 %) a Strany zelených (4,7 %). Celkov m žeme odchylky
od celostátních výsledk
u pravicové

ODS,

ozna it za pom rn

která

zde

získala

zna né, nejvýrazn jší jsou
pouze

celorepublikového výsledku, což odráží její tradi n

40

%

ze

svého

menší podporu ve

venkovských oblastech. Naopak nejvíce a to o polovinu více než celostátní
pr m r získala po volbách se rozpadnuvší Koalice, což zase z ejm
ovlivnily tradi n

dobré výsledky lidovc , ale i menších pravicových stran

v naší obci.
V tší význam pro život místních obyvatel však m ly volby do místního
zastupitelstva. Ty prob hly ve dnech 1. a 2. listopadu, ale p ípravy na n se
odehrávaly již dlouho dop edu. Pat ila k nim i ve ejná sch ze místních
ob an , která prob hla 14. srpna v Pohostinství U Fajman , kde se za
ú asti

zhruba

t iceti

místních

obyvatel

projednávala

kandidátka

komunálních voleb. Z jednání nakonec vzešlo 16 kandidát

vesm s

navržených místními spolky, p edevším sokoly a hasi i, a také ženami.
Výsledkem tedy byla jedna kandidátka na sedm míst v zastupitelstvu, která
obsahovala jména šestnácti osob, z toho tém

polovinu – sedm kandidát

– tvo ily ženy, možnost výb ru tedy byla opravdu široká, alespo dle po tu.
Na pr b h voleb pak dohlížela ty lenná volební komise ve složení:
Mgr. Miloslav Van k – p edseda, ing. Marie

apková a ing. František

Šimon – lenové a Josef Málek – zapisovatel. Voleb se zú astnilo celkem
89,1 % oprávn ných voli

(123 ze 138), což byl více než dvojnásobek

celostátní ú asti, která dosáhla pouhých 44,4 %. Vysoká volební ú ast,
kterou m žeme právem ozna it za ukázkovou, sv d í o velkém zájmu
o v ci ve ejné v obci a je faktorem opravdu vysoce pozitivním.

Volební klání pak p ineslo následující po adí úsp šných kandidát :
Ond ej

apek (95 hlas , tj. 77,2 % z odevzdaných), Ludmila Paclíková (87

hlas , tj. 70,7 %), Ladislav Kalvoda (75 hlas , tj. 61 %), Josef Koš ál (68
hlas , tj. 55,3%), Helena Moravcová (68 hlas , tj. 55,3%), Ludmila Málková
(62 hlas , tj. 50,4) a Ji í David (51 hlas , tj. 41,5 %). Pr m rný v k všech
len nového zastupitelstva je 40,14 rok , což p edstavuje o více než p t
let mén

než

iní celostátní pr m r a také zastoupení žen je podstatn

vyšší – 43 % oproti celorepublikovým 23 %. Zm na tak nastala i oproti
p edcházejícímu zastupitelstvu, kde pr m rných v k inil 45,7 rok a žena
tam byla pouze jedna. Ze sou asných sedmi len zastupitelstva p sobili
v dosavadním zastupitelstvu pouze t i

lenové a obm na zastupitel

tak

byla nejradikáln jší od osamostatn ní obce.
Nové zastupitelstvo se poprvé sešlo na sch zi dne 13. listopadu.
Hlavní náplní první sch ze se stalo složení volebního slibu zastupiteli,
jmenování finan ní a revizní komise a volba starosty a místostarosty obce.
Hlasování o funkci starosty bylo tajné a vít zn z n ho vyšla Ing. Ludmila
Paclíková z . p. 57, která získala celkem p t hlas ze sedmi a stala se tak
první ženou v ele obce v její dosavadní historii. Nové starostce je 38 let,
vystudovala

Vysokou

školu

zem d lskou,

profesí

je

podnikatelka,

v sou asnosti na mate ské dovolené. Je vdaná, má t i d ti.
Další volba se týkala postu místostarosty. V hlasování figurovala
celkem ty i jména a vít zem se po obdržení ty ech hlas ze sedmi stal
Ond ej

apek z . p. 14. Novému místostarostovi je 27 let, pracuje jako

zootechnik místního zem d lského družstva, respektive vedoucí místní
odchovny prasat. Je ženatý, má jedno dít .
Nov

utvo ené obecní zastupitelstvo také pod kovalo za práci pro

obec dosavadnímu starostovi Pavlu B ezinovi, který byl starostou Vísky po

t i volební období, tedy nep etržit

od osamostatn ní obce a v nyn jších

obecních volbách se rozhodl již nekandidovat. Jeho zna né zásluhy
o fungování Vísky v uplynulých jedenácti letech naší samostatnosti, které
vyžadovaly velké úsilí i pracovní nasazení, ocenili zastupitelé p edáním
daru a kytice.
Soub žn

s volbami

do

místního

zastupitelstva

zde

tak

jako

v ostatních obcích Chot bo ska prob hla anketa o p íslušnosti ke kraji,
respektive o tom, zda máme z stat sou ástí kraje Vyso ina, i se p ipojit ke
Pardubickému kraji. Anketa byla vyvolána nespokojeností

ásti obyvatel

okresu Havlí k v Brod s lo ským p ipojením okresu k nov

vytvo enému

kraji Vyso ina. Ob

možnosti byly místními obyvateli široce diskutovány,

p íslušnost ke kraji se stala astým tématem rozhovor , probíraly se výhody
a nevýhody p ípadného p ipojení k Pardubicím. Pro mluvily asto d vody
historické (do roku 1990 jsme byly sou ástí Východo eského kraje, od roku
1850 jsme vždy byli sou ástí stejného kraje jako Pardubice, naopak vazby
na Jihlavu jsou minimální) podle mnohých i v tší spádovost pod Pardubice
a lepší spojení s nimi – p ímý vlak z Chot bo e bez p esedání, pom rn
dobré autobusové spojení.
Proti hovo ila p edevším skute nost, že bychom se po p ipojení
k Pardubickému kraji p ešli pod okres Chrudim a i když budou p íští rok
okresní ú ady zrušeny, museli bychom dojížd t do Chrudimi za spoustou
institucí – okresní soud, katastrální ú ad, okresní správa sociálního
zabezpe ení, VZP a mnohými dalšími, které budou nadále fungovat na
okresní úrovni. Vzhledem k problematickému spojení s Chrudimí a mnohem
v tšími vazbami na Havlí k v Brod, ale i tradici, byla tato p edstava pro
v tšinu dosti problematická. D lení preferencí pak procházelo nap í obcí.

V p edve er ankety se pak na obyvatele obrátili formou dopisu i hejtmané
obou kraj , kte í se pokoušeli lobovat za sv j kraj.
Výsledky ankety pak ukázaly mírný p evis zastánc Pardubic ve Vísce,
když se pro n

vyslovilo 55 % ú astník

ankety (60 hlas ), naopak pro

Vyso inu jich hlasovalo zbylých 46 % (50 hlas ). V celém regionu skon ila
anketa s opa ným výsledkem – tedy vít zstvím Vyso iny, ale s rozdílnými
pom ry. Zatímco v Chot bo i se pro ni vyslovili více než dv

t etiny

hlasujících, v sousední Mal i zvít zila pouze o jeden hlas, podobn vít zná
byla i ve v tšin

obcí. Výsledek ankety tak vyzn l jednozna n

pro

Vyso inu a hranice kraje se proto v nejbližší budoucnosti m nit nebudou.
Obecní zastupitelé se v roce 2002 sešli na svých zasedáních celkem
jedenáctkrát, z toho osmkrát ješt
projednávané agend

se

ve starém složení. K nej ast ji

adily otázky týkající se financí a obecního

rozpo tu. Zastupitelstvo nap íklad odsouhlasilo nákup pozemku pro cestu
za Fikarovými, kde staví sv j rodinný domek rodina Šteklova, rozhodlo se
požádat o dotaci na vým nu vodovodního adu a išt ní požárního rybní ku
u Málk , schválilo z izovací listiny mate ské školy, která se od 1. ledna
2003 stala p ísp vkovou organizací obce. Z bod agendy, který m l v tší
ohlas ve ve ejném mín ní obce, lze uvést problematiku prov ení kvality
vody místního vodovodu. K ní musela obec p istoupit poté, co Okresní
hygienická stanice obdržela anonymní dopis, který upozor oval na údajnou
závadnost pitné vody ve Vísce. Proto bylo následn

provedeno kontrolní

šet ení, které zjistilo, že voda je pitná, pouze není vhodná pro kojence pro
zvýšený obsah dusi nan . Obec po ítá se zabudováním za ízení pro
snižování jejich hodnoty.
Rozpo et Vísky vykázal b hem roku 2002 p íjmy celkem 1. 512. 813
K ,

zatímco

výdaje

p edstavovaly

1.

637574

K .

Nejv tší

výdaj

p edstavovala splátka za plynofikaci ve výši 308000 K , další položky tvo ily
p edevším investice – 120. 000 K
školky a vodojemu, 110000 K

stálo provedení oplocení mate ské

výstavba vodovodu k nov

rodinným domk m u silnice na Hájenku, 64000 K

budovaným

investovala obec do

nákupu již zmín né cesty za Fikarovými. K vysokým položkám pat ily
i výdaje na provoz mate ské školy.
Hospodá ský život v obci probíhal b hem roku bez v tších výkyv .
Zna n

problematické období si prožil nejv tší zam stnavatel v obci –

Zem d lské družstvo Nová Ves - Víska. S problémy se potýkala jako
obvykle rostlinná výroba. Vzhledem k pozdnímu zasetí ozimé pšenice došlo
k jejímu vymrznutí a celkem 110 hektar muselo být na ja e zaoráno. Velmi
nízké výnosy poskytla epka (1,7 t/ha), u které navíc došlo k poklesu
výkupní ceny, což spole n zasáhlo ekonomiku družstva, protože výnosy
z prodeje

epky p edstavovaly vždy významnou p íjmovou položku

a sloužily ke splácení úv r , na což se nyní musely hledat jiné zdroje.
Úsp šn jší byly výnosy obilovin (nap íklad u ozimého je mene 4,28 t/ha,
celkový pr m rný výnos obilovin inil 4,79 t/ha).
Velkým problémem družstva, ale i celého eského zem d lství se stal
pokles výkupních cen u zem d lských produkt , který ale nedoprovázel
pokles cen vstup

– ty naopak dokonce stoupaly. Nejcitliv ji sestup

výkupních cen zasáhl živo išnou výrobu, na které je hospoda ení družstva
nejvíce závislé, a to p edevším vísecký chov prasat, který se tak poprvé od
vytvo ení družstva ocitl ve ztrát . Výkupní ceny vep ového masa mu
poklesly ve srovnání s p edchozím rokem až o 15 K /kg a po v tšinu roku
se pohybovaly pod úrovní výrobních náklad , tj. pod 30 K na kilogram.
Celková finan ní situace družstva byla proto velmi napjatá a podnik se

dokonce ocitl v platební neschopnosti, což korespondovalo s celkov
tíživou situací celého eského zem d lství.
Z hlediska souhrnných údaj družstvo obhospoda ovalo celkem 936 ha
zem d lské p dy, z toho 838 ha p edstavovala p da orná. Na 609 ha se
p stovaly obiloviny, 110 ha bylo oseto epkou a zbytek p edstavovaly
pícniny. Místní rozmnožovací chov prasat vykazoval pr m rný stav okolo
1850 kus

prasat, z toho pr m rn

160 prasni ek. Po et len

družstva

dosahoval ísla 162, z toho 59 jich bylo v d chodovém v ku. Pr m rný plat
v družstvu dosáhl v tomto roce výše 13. 100 K m sí n , což bylo o 400 K
mén než v minulém roce.
Další z podnik p sobících v obci – firma Lacman s. r. o. nedoznala
b hem roku výrazných zm n, podobn

beze zm n prob hlo p sobení

místní prodejny potravin. Naopak Pohostinství U Fajman za alo od kv tna
svým návšt vník m nabízet v letních m sících jakousi malou zahrádku –
posezení u stolku p ed vchodem do budovy a rozší ilo sv j sortiment
o prodej mražených výrobk

(zmrzliny, nanuky apod. ). K sortimentu pro

své zákazníky za adilo také utopence a korbá e.
Stavební práce ve Vísce zaznamenaly po letech ur itého útlumu rychlý
nár st. Týkal se p edevším stavby rodinných domk , které za aly v obci
vznikat hned t i, všechny na kraji obce u silnice na Hájenku za domem
rodiny Paclíkovy. Jako první za al stav t na po átku jara Jaroslav Kalvoda
mladší z . p. 41, na po átku ervence se k n mu p idal Ond ej

apek z .

p. 14 a o n co pozd ji rodina Šteklova z .p. 16. Do konce roku m ly
všechny domky hotovou hrubou stavbu a provedené zast ešení. Stavební
úpravy na svém rodinném domku provád l i Roman Grund ( . p. 13), který
nahradil starý štít svého domu za nový s lodžií. Na po átku roku byl také na
katastru obce definitivn dokon en a napušt n již p edchozí rok budovaný

rybník pana Kutílka z Chot bo e. Nachází pod hrází Spole ného, se kterým
ho spojuje strouha. Majitel plánuje v brzké dob výstavbu dalšího rybní ku
v sousedství. Po delší dob

zde prob hla kolaudace a to novostavby

Zde ka B eziny z . p. 77.
Z investi ních akcí v obci p edstavovalo nejvýznamn jší po in již
zmín né oplocení mate ské školky a vodojemu z d vodu lepší ochrany
zásobníku pitné vody pro Vísku. Zárove byl prodloužen vodovod a po ízen
sloup ve ejného osv tlení k novostavbám rodinných domk . V prosinci také
prob hlo išt ní místního potoka, které zde provád ly Lesy Hradec Králové.
Potok byl ve své regulované ásti, tj. od mostku u domku rodiny Málkovy
sm rem k ústí do eky vybagrován, aby byly odstran ny naplavené nánosy.
Autobusové spojení z stalo b hem roku bez podstatných zm n, došlo
pouze ke zm n

názvu provozovatele, který se z

SAD AUTOBUSY CZ

Chrudim zm nil na CONNEX Východní echy a. s.
Zm ny se v roce 2002 nevyhnuly v našem regionu zdravotnictví.
MUDr. Zde ka Procházková, která již více než deset let ordinovala
v sousední Mal i a pod kterou jako obvodní léka ku spadala v tšina
obyvatel Vísky, zde ukon ila k 1. dubnu svoji praxi. D vodem byly neshody
se zastupitelstvem Mal e, které ji vytýkalo nedostate n dlouhou ordina ní
dobu a vyjad ovalo svoji nespokojenost i stížností u okresního zdravotního
rady. S obyvateli Vísky se paní doktorka rozlou ila p ed svým odchodem
osobním dopisem. Nov vzniklou situaci ešil b hem dubna zástup MUDr.
Marcely

Janouškové

z Horních

Lhotek,

která

ordinovala

pouze

v odpoledních hodinách a na po átku kv tna nastoupila, doufejme, že již
definitivn , MUDr. Petra Gajdošová. Nová paní doktorka ordinuje v pond lí,
st edu a pátek dopoledne od 8 do 12 hodin a v úterý odpoledne od 13 do
17 hodin.

V oblasti školství nedošlo v tomto roce k podstatným zm nám.
Mate ská škola prožila úsp šný rok, ve kterém pro d ti p ipravila úctyhodné
množství aktivit. B hem školního roku 2001/2002 tak d ti mohly celkem
p tkrát navštívit oblíbená divadelní p edstavení, z toho ty ikrát v Chot bo i
a jednou p ímo ve Vísce. Paní u itelky pro n a jejich rodi e dále p ipravily
zájezd na lední revue do Prahy, výlet do Aquaparku Babylon v Liberci,
návšt vu váno ní výstavy ve skanzenu Veselý kopec, nebo drakiádu
spojenou s opékáním špeká k ve školce. D ti mohly b hem školního roku
navšt vovat plavecký výcvik v Chrudimi, nejstarší z nich se byly dvakrát
podívat na výuku v Nové Vsi, kam sv enci mate ské školy zavítaly i na
pou ové atrakce, den otev ených dve í v d tském domov , cirkusové
p edstavení v budov

základní školy, nebo pop át v obci p kné Vánoce.

K již tradi n organizovaným akcím pat ilo nap íklad váno ní posezení pro
starší ob any, na které si d ti p ipravily pásmo íkanek, písni ek a tane k ,
ale i dárk
a blízké

pro své prarodi e. Nechyb la ani váno ní besídka pro rodi e
s podobným

programem,

ervnové

rozlou ení

s budoucími

školáky, nebo oblíbený karneval organizovaný i pro rodi e a starší d ti
spojený se sout žemi ve zp vu a r zných dovednostech. Zkrátka aktivit pro
své sv ence, ale i rodi e a další zájemce p ipravila škola opravdu velmi
solidní množství, ímž samoz ejm

také mimo jiné p isp la k možnostem

kulturního vyžití ve Vísce, a to nejen pro p edškoláky.
Z hlediska chodu školy došlo na po átku školního roku ke zm n
v u itelském sboru, kde paní u itelku Ivanu Rejlovou, která odešla na
mate skou dovolenou, zastoupila Irena Jandová z Chot bo e. Ke stejnému
datu za ala škola vysílat k dovozu d tí z Nové Vsi jako dozor svoji školnici
paní Jarmilu Motlovou, ímž se snad, doufejme, vy eší asté p ipomínky
rodi

z Nové

Vsi

ohledn

dojížd ní

d tí.

Pozitivní

zm nu

také

p edstavoval p echod na plynové vytáp ní. Ohledn

po tu d tí, b hem

školního roku 2001/2002 bylo ve školce zapsáno celkem 35 d tí, z toho 12
jich navšt vovalo logopedickou t ídu.
Co se tý e možností kulturního vyžití, nedošlo v obci a okolí k žádným
podstatným zm nám. Pouze místní knihovna p ešla definitivn pod obecní
ú ad, který se stal jejím z izovatelem, což s sebou p ineslo i povinnost platit
knihovníka. Zajímavou akcí v našem sousedství se stala zá ijová oslava
Mal e, která si p ipomn la 725 let od první písemné zmínky o obci. Oslavy,
které lze ozna it za pom rn

velkolepé, se uskute nily b hem t etího

zá ijového víkendu. V místní škole prob hla výstava fotografií z historie
obce a fotografií a materiál

vztahujících se k CHKO Železné hory,

v hasi ské zbrojnici se promítaly filmy o historii obce a hasi ského sboru,
po mnoha letech byl otev en zámek s pracovnami Františka Palackého
a Františka Ladislava Riegra. V zámku se uskute nil i koncert vážné hudby,
v místním evangelickém kostele prob hla ekumenická bohoslužba op t
spojená s koncertem, nechyb lo ani vystoupení mažoretek a stánky
lidových emesel. Celou akci doprovázel i sraz male ských rodák , takže
nov

otev ená hospoda v budov

(mimochodem

Male

posledních

bývalého kina praskala ve švech
n kolik

let

postrádala

fungující

pohostinství, takže ást jejích štamgast vyrážela za lahodným mokem do
Vísky, která se jako jediná ze sousedních obcí m že chlubit již mnoho
desetiletí trvající nep etržitou existencí tradi ní hosp dky). Male ské oslavy
byly hojn

navšt vovány i našimi obyvateli a znamenaly tak zajímavé

jednorázové zpest ení kulturní nabídky.
Zajímavé možnosti tentokrát spjaté p ímo s naší obcí se v tomto roce
objevily na poli obrazové prezentace Vísky. B hem jarních m síc

bylo

možné v obci zakoupit CD s názvem Fotogalerie Víska 2002, jehož

autorem je pan Miloslav Van k z . p. 55, který vyu uje informatiku na
St ední ekonomické škole Chot bo a zárove se v nuje fotografování. CD
obsahuje zajímavý výb r fotografií, které jsou seskupeny v sekcích. Jedná
se o sekce: Lidé se záb ry z velikono ní pomlázky ve Vísce, dále Domy,
Domy dle

ísel popisných, P íroda se snímky z okolí obce, Léto, které

p edstavuje prezentaci obce v letním období a poslední sekce má název
Pohledy a obsahuje ukázky starých i nových pohled

Vísky i obrázky

z materiál o Nové Vsi i CHKO Železné hory.
Prodej CD rozší ila možnost nákupu fotoalba zvaného Fotogalerie
Víska 2002. To obsahuje snímky všech dom ve Vísce s uvedením ísla
popisného a jména majitele. CD i fotoalbum tak p edstavují velmi zajímavý
dokument

o sou asné

tvá nosti

obce

a ur it

jako

takový

budou

v budoucnu hodn oce ovány.
Vý et po in

v této oblasti ale uvedenými nabídkami zdaleka

neskon il. Na obecním ú ad

si v tomto roce mohli obyvatelé a p íznivci

Vísky objednat i zatavené letecké snímky obce ve dvou provedeních, které
vyhotovila firma THC z Karlových Var . Symbolické završení prezentací
Vísky, se kterými se letos opravdu tak íkajíc roztrhl pytel, p edstavovala na
konci roku nabídka kalendá e na rok 2003 s tematikou naší obce a okolí.
Jeho autorem byl op t pan Van k a jeho chvályhodný po in p edstavoval
velmi zda ilou možnost jak pot šit p kným váno ním dárkem t eba vísecké
rodáky, které

as zavál za hranice obce a kte í ob as s nostalgií

vzpomenou na v ni rodné hroudy.
Tón spole enskému životu ve Vísce udávaly místní spolky a sdružení.
Aktivní innost vyvíjelo sdružení dobrovolných hasi

, p estože na jejich

valné hromad konané 19. ledna zazn lo na adresu len sdružení hodn
kritických slov o malé návšt vnosti brigád a o neú asti na hasi ských

sout žích. Valná hromada odhlasovala mimo jiné zm nu velitele, kterým se
stal Jaroslav B ezina mladší z . p. 69. Sdružení b hem roku uspo ádalo
pom rn

hojn

navštívený ples, na který osobn

zvali jeho

lenové

v jednotlivých domácnostech. Další uskute n nou spole enskou akci
p edstavovala zá ijová posvícenská tane ní zábava. Po ro ní odmlce se
družstvo muž

i mladších d v at zú astnilo okrskové hasi ské sout že

v Uhelné P íbrami. Zatímco muži skon ili až desátí, dívky obsadily velmi
p kné postupové t etí místo a okresní sout ž je minula jenom proto, že
kolidovala se svatbou jedné z lenek družstva. Naopak na srpnový první
ro ník sout žního klání O pohár starosty SDH Nová Ves nebylo pro malý
zájem místních
Sdružení ur it

len

žádné družstvo vysláno. K pozitiv m

innosti

pat il uskute n ný sb r starého železa, který byl vedle

p ísp vk obce hlavním zdrojem financování innosti, nebo brigády na úklid
obce.
Také TJ Sokol vyvíjel pom rn
pozornost budilo ur it

všestrannou

innost. Nejv tší

p sobení místních fotbalist . U jejich mužstva

skon il s koncem sezóny 2001-02 trenér Pavel Musílek, který družstvo
znovu p ivedl do okresního p eboru a nahradili ho Václav Hospodka
a Roman Sadílek z Nové Vsi. Sezónu 2001-02 zakon il tým na 11. míst
trnáctimístného okresního p eboru, v podzimní ásti byli Víse tí až t ináctí
tj. p edposlední. Okresní p ebor v tomto roce také definitivn
kraj Vyso ina. Ješt
zmínku,

jejich

p ešel pod

jedna v c v souvislosti s místními fotbalisty stojí za

dosavadní

hrá

reprezentoval barvy Vísky ješt

Tomáš

Škaryd

z Chot bo e,

který

v minulé sezón , se po letošních

komunálních volbách stal starostou Chot bo e.
S fotbalem ve Vísce je bohužel spjatá tragická událost – smrtelný
kolaps na místním h išti. Odehrál se v ned li 7. dubna v pr b hu zápasu

mezi Vískou a Starým Ranskem. V jeho druhé polovin

poslal trenér

hostujícího Ranska do hry teprve jednadvacetiletého hrá e Ond eje
Valacha, který se po n kolika minutách hry zhroutil. Na h išt

ihned

p isp chala zdravotní sestra, která sledovala zápas jako p ítelkyn jednoho
z našich hrá

. Zahájila oživování, to ale nevedlo k úsp chu. P ivolaná

záchranka dorazila z osm kilometr
a její léka ka pak ješt

vzdálené Chot bo e až za 25 minut

p l hodiny pokra ovala v oživování, ovšem op t

marn , takže výsledkem bylo pouze konstatování smrti mladého fotbalisty.
Za její p í inu byla ozna ena srde ní p íhoda.
Ovšem samoz ejm

nejen fotbalem žil b hem roku místní Sokol.

Pokra ovalo pravidelné cvi ení d tí, které zde dlouhodob vede pan Josef
Málek a scházelo se i p t místních cvi enek, které vystupovaly na
Všesokolském sletu 2000. Ty nacvi ili b hem roku novou skladbu, se
kterou vystoupily na župním sokolském sletu v Liberci a Pardubicích, odkud
obec

obdržela

d kovný

dopis

pardubického

sokola

adresovaný

novoveskému sokolu, pod jehož hlavi kou ženy nacvi ují. Sokolové se inili
i na tane ním parketu, p íkladem m že být jimi zorganizovaná velikono ní
tane ní zábava.
Pokra ovala i innost populárního Bago klubu. „Bagisti“ své pravidelné
víkendové tréninkové fotbálky sm ovali mimo jiné k tomu, aby usp li
v turnajovém klání, které zde jako obvykle po ádali poslední
víkend a kde krom

soupe ících tým

ervnový

nemohly chyb t nejoblíben jší

a nejvyhledávan jší „ lenové“ takovýchto akcí – pivní sud a grilované
prasátko. Do širšího pov domí se zapsali i vyda eným Country bálem, který
po ádali v Pohostinství U Fajman . Na bál se jim poda ilo p ilákat p es 100
návšt vník v etn mnoha z okolních vesnic, což je nepochybn úsp ch.
Ur it se na n m podílela pardubická kapela Medv di, možná i atraktivní

tombola vyhlašovaná ve 22 hodin 22 minut, jejíž pomyslným vrcholem bylo
p edání „ku átka“, tj. šestikilového živého kohouta. Zajímavou akcí bylo
i bagistické lou ení s létem, které se odehrálo 31. srpna tentokrát na dvo e
oblíbené místní hosp dky a kde nostalgii nad odcházejícím létem pomáhal
zahán t opékaný pašík prokládaný lahodným pivním mokem.
Nezahálel ani rybá ský spolek, který jako obvykle nevynechal tradi ní
výlov Spole ného spojený s prodejem kapr a svoji trochou do pomyslného
mlýna tane ních rej

ve Vísce p isp l uspo ádáním pou ové zábavy

s nezbytnou rybá skou tombolou.
Krom
tradi ní

spolk

se

inila i vísecká mládež, která nap íklad p ipravila

arod jnice a hlavn

stav ní májky. Májka se tentokrát objevila

v obci dvakrát – krom tradi ní jehli naté obecní ješt mén tradi ní z b ízy
u domku rodiny

apkovy, kte í vdávali dceru.

Zajímavou soukromou akci p edstavoval v zá í organizovaný sraz
jedné z nejv tších místních rodin – rodiny Papoušk , ze které pochází
sou asná starostka. Do místního pov domí se zapsal tím, že p i jeho
p íležitosti byl do Vísky p ivezen, z ejm

poprvé v historii, klasický

nafukovací balón, který se po dobu konání akce vznášel nad místním
h išt m p ipoutaný ke dv ma automobil m, což budilo senzaci p edevším
u menších d tí, ale na své si p išli i dosp lí.
Na záv r lze ur it

konstatovat, že zajímavých akcí tu ur it

nebylo

zrovna málo a že rok 2002 pat il k tem bohatým nejen na volební klání
a události s nimi spojenými, ale i t eba na možnosti spole enského vyžití
a dobrého pobavení se, což ur it k životu pat í.

