Rok 2004 p edstavoval v d jinách našeho státu jeden z nejv tších
mezník

po pádu komunismu, jehož p elomovou událostí se stalo od

sametové revoluce se zna nými o ekáváními vyhlížené p ipojení

eské

republiky k Evropské unii odhlasované ob any v lo ském referendu.
Slavnostní vstup prob hl k 1. ervnu spolu s dalšími devíti státy a náš
stát jím definitivn zakotvil v té vysp lejší a stabiln jší ásti evropského
kontinentu. Doufejme, že p istoupení splní zna né nad je vkládané do
n j velkou ástí naší ve ejnosti a že naše republika zaznamená alespo
takový rozvoj, ke kterému unie dopomohla jiným kdysi mén rozvinutým
stát m jako nap íklad Irsku.

lenství by mohlo p inést svá pozitiva i naší

obci a jejímu okolí, protože unijní rozpo et dlouhodob
zna né

prost edky

na

rozvoj

zem d lství,

vynakládá

venkova,

dopravní

infrastruktury, životního prost edí a dalších oblastí, které by mohli
napomoci zkvalitn ní života i našich obyvatel. Snad nás o tom další roky
p esv d í,

protože

mezi

zdejšími

usedlíky

zaznívalo

i

nemálo

skeptických hlas k této události.
P elomový rok 2004 zapo al svoji existenci ukázkovým zimním
po asím. Pravá ladovská zima s dostatkem sn hu a pat i nými mrazy,
kterou zapo al poslední den p edcházejícího roku, p inesla ideální
podmínky pro zimní sporty se zamrzlými rybníky a áste n

i ekou a

dostatkem sn hu na lyžování. Zamrznutí eky umožnily velké no ní
mrazy, které vrcholily na T i krále (6. ledna), kdy teplota v obci poklesla u
potoka až na –25°C. Bohužel na po átku druhé dekády ledna dorazila
obleva a sníh a mráz se vrátil až v posledních deseti dnech ledna a to se
stejným teplotním rekordem nam eným 24. ledna. Již po átek února byl
ovšem nadpr m rn

teplý,

v pražském Klementinu padly t i teplotní

rekordy a ve Vísce teplota již 5. února vystoupala na rekordních 16°C ve

stínu a 21°C na slunci. Konec m síce se ale zhoupnul op t k návratu
zimy a ješt do poloviny b ezna trvaly no ní a áste n i denní mrazy a
sn hová pokrývka dosahovala 30 cm. Naopak v p lce m síce dorazilo
nezvykle rychlé oteplení a už 18. b ezna vyšplhala rtu teplom ru na
20°C ve stínu a Klementinum zaznamenalo t i teplotní rekordy za sebou.
Po zna n
první senose

rozkolísané zimn

dorazilo spíše chladné jaro, proto i

i dozrávání t ešní za alo o n co pozd ji než obvykle.

Teplotn podpr m rný a srážkov naopak nadpr m rný byl i celý erven
a po átek ervence, kdy se Medard ujal vlády nad zdejším po asím. Na
léto nezvykle nízké teploty vrcholily 10.-17. ervence, kdy se v n kterých
dnech maximální výška ru i ky teplom ru zastavovala pouze na 14°C a
opravdové letní klima dorazilo až v poslední t etin

m síce. Chladné

po así p ineslo i zhruba dvoutýdenní opožd ní za átku žní. Naopak ve
znamení klasického léta s teplotami nad 25°C prob hl srpen a také
po átek zá í, kdy ješt

7. tohoto m síce ukazovaly zdejší

teplom ry

26°C. I když první mrazík –2°C se objevil již o 7 dní pozd ji, celkov
nadpr m rné teploty p esahující 20°C trvaly až do po átku poslední
dekády zá í. Krásné babí léto p etrvávalo i b hem íjna s teplotami až
18°C a ješt 2. listopadu jsme rtu ový sloupec teplom ru mohli spat it na
17°C. Další pr b h listopadu již zaznamenal ochlazení, 19. listopad
p inesl poprvé sn hový poprašek, více sn hu ale dorazilo až na konci
m síce. Prosinec lze ozna it za nadpr m rn

teplý, Vánoce prob hly

bez sn hu, teplota na Št drý den vystoupala na 8°C a nejnižší
prosincová teplota p edstavovala pouhých –5°C nam ených 17. den
m síce.
Po et obyvatel Vísky od lo ského roku po p edchozím vzestupu
op t poklesl a to ze 182 na 178. B hem roku zem eli dva obyvatelé naší
obce – 10. kv tna ve v ku 73 let pan Ladislav Záklasník z p. 3 a 30.

listopadu paní Ludmila Moravcová z p. 66 ve v ku nedožitých 82 let.
Dva obyvatelé se odst hovali, jeden již déle ve Vísce nebydlící zde
odhlásil své trvalé bydlišt . Naopak narodila se Karolína Šteklová v p.
16, jejíž rodina se b hem roku p est hovala do novostavby v p. 79, Jan
B ezina v p. 77, který ovšem zatím není v obci trvale hlášen a Aleš
K ivský v p. 70 také s trvalým bydlišt m mimo obec. Ve Vísce prob hly
t i svatby – v ervnu u chalupá ské rodiny Zlatníkovi z p. 1, kte í vdávali
svoji dceru Petru za Ladislava Nickermayera z Kloko ova, v ervenci
s atek Tomáše K ivského z Vísky p. 70 a Lucie Št pánkové a v 16.
íjna svatba Jaroslava Kalvody z p. 41 a Zuzany Dymá kové
z Chot bo e, p i emž oba novomanželé budou bydlet ve Vísce
v novostavb budované p i silnici do Pukšic ( . p. 80).
V letošním roce již také bylo možné studovat kompletní výsledky
s ítání lidu, dom a byt z roku 2001, prvního v kterém Víska po mnoha
desetiletích figurovala jako samostatná obec. Z hlediska obyvatelstva
Víska b hem s ítání vykázala 185 obyvatel, z toho 90 žen a 95 muž a
proti poslednímu s ítání z roku 1991 zaznamenala pokles o 14 osob.
Všichni obyvatelé m li ob anství
naprosto p evažovala

eské republiky, z hlediska národnosti

eská u 183 obyvatel, jeden vykázal národnost

slovenskou, jeden netypickou kategorii ostatní. Poprvé od roku 1950 byly
pro obec zjišt ny údaje o náboženství. V ící zde tvo ili 44,3% obyvatel
(82 osob), což mírn

p evyšuje celostátní pr m r. Dominovali lenové

ímskokatolické církve, ke které se hlásilo 34,6 % ú astník

s ítání (64

osob, procento zhruba odpovídá celostátním hodnotám), 9,7 % (18
osob) vyplnilo p íslušnost k
n kolikanásobn

p evyšuje

eskobratrské církvi evangelické, což
její

procentuelní

podíl

získaný

celorepublikov . P íslušnost k jiným církvím nebyla vykázána, 69 osob
( 37, 3 %) uvedlo, že je bez vyznání, u 34 respondent (18 %) s ítání
náboženské vyznání nezjistilo. Pr m rný v k obyvatel Vísky dosáhl 36,9

let, pouze t i místní usedlíci pat ili do kategorie rozvedení, což je údaj
hluboce pod celostátním pr m rem. Z hlediska vzd lání spadalo 12
osob – tj. 8 % do kategorie vysokoškolské vzd lání (celostátn zhruba
12 %), 30 % místních starších 15 let m lo pouze základní a neukon ené
vzd lání, zhruba 35 % náleželo do kolonky vyu ení a st ední odborné
bez maturity, úplné st ední s maturitou vykázalo 23 % a vyšší odborné a
nástavbové 3 %. Z hlediska ekonomické aktivity nejvíce obyvatel
pracovalo v pr myslu 31,5 % (28 osob, v minulém s ítání 29 %). Prudký
pokles tém

na polovinu zaznamenal v minulém soupisu ješt

dominující sektor zem d lství a lesnictví, kde bylo zam stnáno 27 %
pracujících (tj. 24 osob), zatímco ješt p ed deseti lety to bylo 48 % (42
osob). Stavebnictví vykázalo 6 osob ( 6,7 %, dvakrát více než v roce
1991) a služby zbylých 37 %. Mimo obec vyjížd lo denn pracovat 40
osob, z toho dva do vzdálenosti 60 a více minut, a za studiem 29 žák a
student . Nezam stnaných bylo 10, tj. 5,4 %, tedy údaj pod celostátním
pr m rem.
Zajímavé jsou i údaje vypovídající o bydlení. Víska vykázala 71
dom , z toho 47 trvale obydlených, z 24 neobydlených 20 figurovalo jako
rekrea ní bydlení a ty i jako nezp sobilé k obývání. Z hlediska vytáp ní
11 domácností používalo uhlí, dev t d evo, p t elekt inu a 27 plyn, což je
posun oproti naprosté dominanci uhlí p ed deseti lety, který jist
znamená i zlepšení místního ovzduší. Pr m rná obytná plocha na byt
m la hodnotu 64,8 metr , na osobu pak 18,2 metr . Z hlediska vybavení
z 52 vykázaných bytových domácností m lo 32 jeden a sedm dva a více
osobních automobil , 26 pevnou telefonní linku, pouze dev t domácností
telefon pevný i mobilní a jedna pouze mobilní. Osobní po íta
s p ipojením na internet vlastnilo sedm domácností, osobní po íta bez
p ipojení na internet ty i domácnosti. Jako vlastníci rekrea ního objektu
vystupovalo šest domácností.

Celorepublikové d ní se v obci bezprost edn

asi nejvíce promítlo

po ádáním dvojích voleb. První p edstavovaly volby do Evropského
parlamentu. Ty prob hly v našem stát poprvé a to ve dnech 11. a 12.
ervna, u nás na tradi ním míst v budov

mate ské školy a na jejich

platnost dohlížela ty lenná volební komise. Ze 144 zapsaných voli
se jich ú astnilo pouze 60, tj. 42 %. Jako obvykle tento údaj p ekro il
celostátní pr m r, který dosáhl pouze 28 %, ale ob nízká ísla ukazují
dosud malý zájem o záležitosti Evropské unie v našem stát . Zna né
odlišnosti vykázaly i volební výsledky. Zatímco celostátn vyhrála ODS s
30 %, druzí skon ili komunisté s 20 %, t etí Sdružení nezávislých
kandidát

– Evropští demokraté(11 %),

tvrtí lidovci (10%) a pátá

sociální demokracie (9%), ve Vísce se na první p í ce ocitli komunisté. Ti
získali 25 %, tj. 15 hlas , tedy p esn

stejný po et voli

, jako

v posledních parlamentních volbách, což je ale p i velmi malé volební
ú asti katapultovalo na první místo místních volebních preferencí. Na
druhém míst

skon ilo Sdružení nezávislých kandidát

– Evropští

demokraté se silnými 20 %, lepší než celostátní pr m r vykázali také
t etí lidovci s 13 %.

tvrté místo shodn

obsadily dv

strany –

celorepublikový vít z ODS s 10 %, která zde tradi n dosahuje slabých
výsledk

a se stejným podílem celostátn

naprosto neúsp šná strana

venkova, které ale k doty ným 10 % sta ilo pouhých 6 hlas . Sociální
demokraté získaly op t spolu s celostátn
neznámou Unií liberálních demokrat

naprosto nevýznamnou a

pouze po

ty ech hlasech, což

p edstavovalo necelých 7 %. To výrazn kontrastuje s 35,5 %, které zde
tato hlavní vládní strana obdržela p i posledních parlamentních volbách.
Mnohem

v tší dosah pro bezprost ední život obce a hlavn

zdejšího regionu m ly další volby a to krajské, které se konaly ve dnech
5. a 6. listopadu. P inesly o n co vyšší ú ast – 51,8 %, tj. 73 ze 141

zapsaných voli

, která op t p evýšila o 22 % ú ast celostátní a o 20 %

ú ast v kraji Vyso ina. Ob ané mohli vybírat z celkem 12 kandidátek,
bohužel na žádné z nich nefiguroval žádný vísecký ob an. Na prvním
míst

zde

naprosto

jednozna n

skon ila

sociální

demokracie

s mimo ádn úsp šnými 49 % (39 hlas ), což je zde nejlepší výsledek
jedné strany od voleb roku 1990. D vodem je bezesporu fakt, že na její
kandidátce

figuroval

chot bo ský

starosta

Tomáš

Škaryd,

který

donedávna hrál ve víseckém fotbalovém týmu a jehož žena z Vísky
pochází a tudíž je zde široce znám. Na druhém míst se ocitli s 20,5 % a
svým obvyklým stabilním voli ským kádrem 15 hlas
byla strana lidová s 12 % a tvrtá celostátn

komunisté, t etí

zvít zivší ODS. Ta zde

získala pouze necelých 7 % hlas . O pátou p í ku se s 4 % d lilo
Sdružení nezávislých kandidát

a spojenectví strany zelených a Unie

svobody. Pokud bychom tyto výsledky porovnali s celostátními údaji a
údaji pro kraj Vyso ina, op t se objeví podstatné rozdíly. Markantní jsou
v p ípad celorepublikového vít ze ODS, která na úrovni státu získala 36
% a zvít zila i v kraji s 29 %, tedy s 4x v tším po tem než ve Vísce.
Celostátn i celokrajsky druzí komunisté (20 a 21 %) p esn odpovídali
místnímu zisku. T etí sociální demokracie celorepublikov

obdržela

pouze 14 % hlas , tedy mén než t etinu vísecké kvóty, naopak výsledky
lidovc

odpovídaly celostátním 11 %, ale zaostávaly za 20 % na

Vyso in , kde ješt bodovalo Sdružení nezávislých kandidát se 7 % (v
celém stát pouze 3 %).
Výsledky krajských voleb se promítly i do zm ny složení krajské
samosprávy v našem kraji. Vládnoucí koalici zde vytvo ila t i seskupení –
vít zní ob anští demokraté spolu s lidovci a Sdružením nezávislých
kandidát . Ti si rozd lili místa v rad
v etn

postu hejtmana,

kraje –

ty i získala ODS a to

ty i KDU- SL a jedno Sdružení nezávislých

kandidát . Na pozici hejtmana vyst ídal lidovce Františka Dohnala

ob anský demokrat Miloš Vystr il a

lenové všech zmín ných stran

obsadili i posty t í nám stk .
Oboje zmín né volby však bezprost edn

d ní v obci samoz ejm

neovliv ovaly, to se odehrávalo tak jako vždy p edevším v režii obecního
zastupitelstva. Obecní zastupitelé se b hem roku sešli celkem desetkrát
v tšinou za plné ú asti. K opakovan

projednávaným bod m pat ily

p edevším záležitosti rozpo tu obce, jehož výše se b hem roku asto
m nila, dále projednávání investi ních akcí zejména rekonstrukce
ve ejného osv tlení, vodovodního ádu, komunikací a tvorba nového
územního plánu.

lenové zastupitelstva schválili nákup traktoru od TJ

Sokol Víska, který bude sloužit pro zimní prohrnování obecních
komunikací, kterým byl pov en pan Ladislav Motl z p. 67. Rozhodli o
po ízení nového územního plánu obce a pov ili starostku jednáním o
jeho provedení s pardubickou firmou Atelier AURUM s. r.o. V neposlední
ad

také jmenovali povod ovou komisi pod vedením starostky obce.

Završení dlouhodobého rozhodování p edstavoval nákup a následná
instalace vodom r v obci, která zde prob hla od ervna do konce roku.
O podrobnostech byli ob ané informováni na ve ejné sch zi 21. kv tna
v sokolovn . Zastupitelstvo nov stanovilo sazby za odvoz odpadu na
280 K na osobu a v p ípad zde trvale nebydlících vlastník nemovitosti
400 K .
Starostka obce ing. Ludmila Paclíková také za obec pokra ovala
v aktivitách sdružení Podoubraví. Tento svazek obcí jednal v tomto roce
nap íklad o projektu úpravy toku Doubravy, jejíž koryto bylo v minulosti
poškozeno necitlivými zásahy. Sdružení proto odsouhlasilo p ípravu
studie o revitalizaci eky. V rámci ní se uvažuje o pot eb zm nit n které
ásti horního toku

eky v oblasti Ždírce a Sobi ova nap íklad

vybudováním záchytných rybník , ozelen ním b eh

i v n kterých

místech návratem do p vodního koryta, aby se zabránilo opakovanému

vylévání eky ve spodn jších ástech toku, což každoro n

postihuje

práv naši obec.
Výše rozpo tu doznala b hem roku n kolika zm n. Vlastní
rozpo tové p íjmy obce p edstavovaly 1 235 600 K , v etn dotací však
dosáhly 4 866 100 K . Z hlediska dotací byl tento rok mimo ádn št drý,
krom

každoro ní neinvesti ní

ástky p ijaté od kraje na mate skou

školku, respektive p edevším na platy jejích zam stnanc , získala
v letošním roce obec ješt

mimo ádnou dotaci ministerstva financí na

rekonstrukci ve ejného osv tlení ve velmi solidní výši 1 800 000 K a
dále krajskou dotaci na komunikace a rekonstrukci mostk ve výši 120
000 K , ale i nap íklad dotaci na aktivní politiku zam stnanosti v hodnot
17 000 K , která umožnila zam stnat jako obecního zam stnance Jana
Ho ínka. Celkové výdaje naopak dosáhly 5 312 000 K a rozpo et obce
tak skon il deficitem ve výši p esahující 440 000 korun. K nejv tším
položkám v kolonce výdaj

pat ila p edevším rekonstrukce ve ejného

osv tlení, jejíž cena se vyšplhala na 2 205 400 K , dále nap íklad oprava
cest a mostk , výdaje na mate skou školku a také dotace pro TJ Sokol
na nákup materiál na rekonstrukci toalet a sprch v sokolovn ve výši 78
748 K . Dlouhodobý hmotný majetek obce vykazoval ke konci roku
hodnotu p esahující 16 milión

korun, z toho více než polovinu tvo ila

hodnota pozemk .
Ekonomická situace státu se od vstupu do Evropské unie za ala
rychleji zlepšovat a r st hospodá ství nabíral obrátky. Projevilo se to i
r stem plat a reálných p íjm ve zdejším regionu, bohužel zdaleka ne
ve všech profesích. Ohledn

výše mezd Vyso ina stále z stává na

nejspodn jší ásti žeb í ku v rámci kraj státu a tak nap íklad pr m rná
mzda v Praze má tém

dvojnásobnou úrove než v našem kraji. Kdysi

naprosto

podnik

dominantní

v zam stnávání

zdejších

obyvatel

Zem d lské družstvo Nová Ves – Víska prožil dle slov svého p edsedy
velice p íznivý rok. Byl poznamenán p edevším celostátn

letos velmi

vysokou úrodou rostlinných produkt , která dokonce dosáhla nejvyšších
hodnot od vzniku

eské republiky. Družstvo vykázalo historicky nejvyšší

výnos epky – 3,23 t/ha a

velice solidních hodnot dosahovaly i výnosy

obilí – pšenice 5,07 t/ha, ozimý je men 3,78 t/ha, jarní je men 4,21 t/ha
a u ovsa 4,13 t/ha, p i emž u ozimých plodin se op t jednalo o historicky
nejvyšší úrodu od vzniku družstva. Problém ovšem p edstavovala
skute nost, že nadúroda obilí znamenala pokles jeho ceny a problémy
s odbytem, které se ale místního družstva nedotýkají ve velké mí e,
protože v tšinu obilí zkrmuje ve své živo išné výrob . Naopak dob e se
prodávala epka, která tak p isp la k nár stu p íjmu z rostlinné výroby.
Díky t mto faktor m rostlinná výroba skon ila poprvé v historii družstva
se ziskem p esahujícím 1 700 000 (pro porovnání v lo ském roce to byla
ztráta 950 000). Po vstupu do Evropské unie za aly také r st výkupní
ceny u živo išné výroby, p edevším u hov zího masa a

áste n

u

mléka. Bohužel pouze v malé mí e se tak d lo u prasat, kde se
víseckému st edisku nepoda ilo vymazat ztrátu z první ásti roku, kdy
výkupní ceny této komodity byly velmi nízké. Úrodný rok, nár st dotací
( inily 2,8 miliónu korun) a ur itý vzestup výkupních cen se kladn
projevil na hospoda ení družstva. To se ješt na po átku roku potácelo
ve ztrát , která p evyšovala ztrátu z p edchozího roku, ale v pr b hu
dalších m síc se ekonomické výsledky p ehouply do kladných ísel a
podnik tak zakon il rok se ziskem. Ziskové hospoda ení umožnilo
v záv ru roku nákup nové techniky nap íklad obilního kombajnu a
traktoru v celkové hodnot dev t milión korun. Dobré výsledky umožnily
i nár st pr m rné mzdy, která dosáhla hodnoty 14 500 K . Došlo také ke
zm n systému dotací, které se po ítají nov na plochu nikoli na výrobu.

Podstatn jší zm ny nezaznamenal další velký podnik na katastru
obce – firma Lacman, která ovšem stále nezam stnává nikoho
z místních. Svoji innost nezm nilo ani Pohostinství U Fajman a také
místní prodejna potravin p sobící v nové podob
roku. Její majitel nabízí pom rn
ovšem

v porovnání

s okolními

od konce lo ského

solidní sortiment zbo í, ceny jsou
prodejnami

Jednoty

diskontními prodejnami v blízké Chot bo i vyšší.

a

p edevším

Dle vyjád ení paní

prodava ky jsou tržby prodejny spíše menší, což je dáno tím, že
podstatná ást obyvatel již delší dobu nakupuje v Chot bo i, kde asto
pracují, nebo tam dojíždí na velké dlouhodob jší nákupy do levných
diskontních prodejen Penny Market a Diskont spot ebního družstva
Jednota, v nichž jsou cenové relace pom rn p íznivé. P ežití malých
obch dk se touto konkurencí samoz ejm všeobecn komplikuje.
Stavební práce v obci se b hem roku 2004 vyzna ovaly zna nou
intenzitou. Asi nejvíce se na tvá nosti Vísky podepsala rekonstrukce
ve ejného osv tlení, kterou umožnila dotace ministerstva financí. B hem
ní došlo k zakabelování rozvod a jejich uložení do zem a p edevším
ke kompletní vým n
po tu, což výrazn

sloup

a svítilen v celé obci a rozší ení jejich

zlepšilo kvalitu zdejšího ve ejného osv tlení. Nové

štíhlé a modern vypadající sloupy prosp ly i celkovému vzhledu Vísky.
Kopá ské práce na celé akci zapo aly na po átku druhé dekády íjna.
Provád ly je ru n rómští kopá i ze Slovenska, jejichž p ítomnost budila
zpo átku v obci jistou ned v ru. Brzy se však místní usedlíci p esv d ili,
že se jedná o velmi pracovité a neproblémové d lníky, takže jim dokonce
va ili aj a kávu a dokonce v n kterých p ípadech darovali i nevyužívané
oble ení. Díky rychlému postupu prací bylo osv tlení zprovozn no již 19.
listopadu.

Práce provád la firma V E – montáže a. s. Pardubic,

respektive její pobo ka z Havlí kova Brodu, kterou vybrala t í lenná

komise zastupitelstva pod vedením starostky obce. Náklady na celou
investici p esáhly dva milióny korun, p i emž 80 %, tj. 1.800 000,- K
pokryla dotace ministerstva financí, o níž požádalo obecní zastupitelstvo
a zbylou ástku 324 000,- K financovala obec.
Další

stavební

práce

v režii

obecního

ú adu

probíhaly

na

rekonstrukci obecního vodovodu. Konkrétn se tentokrát renovoval úsek
od vodojemu k místní odchovn

prasat v délce 550 metr , kde došlo

k vým n starého kovového potrubí, ímž byl tento proces v celé obci po
n kolika

letech

završen.

Rekonstruk ní

práce

sv ili

zastupitelé

pardubické firm Elmar s. r. o., instalatérské práce zajiš oval pan Petr
Slana z p. 10 a elektroinstalaci pan Ladislav Kalvoda z p. 46.
V neposlední

ad

obecní

zastupitelstvo

také

provád lo

rekonstrukci a výstavbu místních komunikací. Zde v tšinu prací
realizovala

havlí kobrodská

firma

Dvo ák

–

stavby

pozemních

komunikací a finan ní zajišt ní umožnila mimo jiné dotace z programu
Obnova venkova ve výši 125 000,- K . Nejvýznamn jší ást t chto prací
p edstavovala výstavba komunikace s asfaltovým povrchem od domku
rodiny Kubátovy v p. 71 podél potoka až k mostku u domku p. 66, kde
pr jezdnost autem byla doposud velmi špatná, nebo na n kterém úseku
prakticky žádná. Tím získala

p. 32, 42, 44 a 70 poprvé zpevn nou

komunikaci ke své nemovitosti. Dále obec nechala zbudovat cestu od
silnice k novostavb

rodiny Šteklovy p. 79. Vzhledu Vísky prosp lo i

vytrhání rozbitého plotu u pomníku padlých. Na t chto pracích se b hem
roku podílel i zam stnanec obce, kterým se stal Jan Ho ínek z p. 31.
Vykonával p edevším innost pro údržbu vzhledu obce jako sekání trávy,
práci p i úprav

cest, ale také nap íklad zednické práce v mate ské

školce, kde se pokládala nová dlažba, opravoval se sklep a
p ebudovával sklad, který získal novou podlahu, regály a nát ry.

Krom obcí financovaných a realizovaných stavebních inností zde
samoz ejm probíhaly i soukromé stavební aktivity. Pokra ovala práce
na t ech novostavbách na konci obci ve sm ru na Pukšice, p i emž
rodina Šteklova a manželé Kalvodovi se do nových dom již nast hovali.
Rekonstrukci vnit ních prostor provád la i majitelka

p. 5 Lenka

Kreuzová, novou fasádu dostal d m p. 13 rodiny Grundovy. P emysl
apek postavil garáž u usedlosti p. 14, kterou hodlá také rekonstruovat.
U bývalého mlýna dnes pat ícího rodin Georgiev byla zbourána stará
stodola. Stejný osud postihl stodolu rodiny Fikarovy v p. 10. Toto
zbourání a p em na na garáž ovšem vyvolalo velkou lítost mnohých
zdejších

obyvatel,

architektonicky

protože

velmi

cihlová

zajímavá

a

stodola
její

z

19.

neobvyklé

pr

století
elí

byla
pat ilo

k nejhez ím stavbám v obci. Je velká škoda, když takovéto rázovité
stavby, které pat í k charakteristikám obce, mizí t eba práv

na úkor

pouhých garáží.
V oblasti zdravotnictví došlo ke zm n

na poliklinice v sousední

Mal i, kam stále dochází v tšina p edevším starších obyvatel obce.
MUDr. Petra Gajdošová odešla po polovin

roku na mate skou

dovolenou a na její místo nastoupila zde již d íve p echodn ordinující
MUDr. Marcela Janoušková z Horních Lhotek. Naopak resort školství
nedoznal výrazn jších zm n. Místní mate ská školka prožila b žný
školní

rok

bez

pedagogického

velkých

sboru

i

turbulencí.

pomocných

Personální
profesí

složení

z stalo

stejné

jejího
jako

v p edešlém roce. Zam stnanc m školky se poda ilo pro své sv ence
p ipravit b hem roku pestrý a kvalitní program. Jeho jádrem v obou
t ídách b žné i logopedické jsou samoz ejm

výukové a vzd lávací

innosti, jejichž cílem je co nejlépe p ipravit d ti pro vstup do základní
školy. Paní u itelky ale p ipravily zna ný po et dalších aktivit, které

zpest ovaly d tem pobyt ve školce. Jednalo se o tradi ní návšt vu
divadelních p edstavení, jichž místní sv enci shlédli celkem šest od
r zných divadelních spole ností. Jednotlivá p edstavení m la asto za
cíl nejenom pobavit, ale také p edat d tem nové znalosti a dovednosti a
umož ovala jim také zapojení do hry. D ti se mohly zú astnit n kolika
výlet – p ších po okolí Vísky spojených s opékáním špeká k , výletu
do M stského muzea v Chot bo i nebo do Jihlavy, kde navštívily
zoologickou zahradu a místní aquapark. Pro starší spoluob any z obce
p ichystala mate ská školka již tradi ní váno ní besídku s pásmem
íkanek a písni ek, které se ú astnilo 20 zájemc

a všichni si odnesli

malý dárek v podob „zimního slunce od Betléma“ z vizovického t sta.
Podobnou besídku na motivy ert mohli shlédnout také rodi e a byla
spojena i s rozdáváním dárk pod váno ním stromkem. Z tradi ních akcí
nechyb la ani mikulášská besídka s Mikulášem a and lem, kde d ti
obdržely od firmy Lacman prádelní koš napln ný ovocem a sladkostmi,
nebo oblíbený karneval. B hem jara se aktivity školky zam ily na
Velikonoce a d ti se u ily písni ky a íkanky, vyráb ly ozdobné p edm ty
a objas ovaly si tradice spjaté s touto tematikou. Z netradi ních akcí lze
zaznamenat nap íklad bramborový týden, v n mž se osazenstvo školky
v novalo výrob

figurek a razítek z brambor, íkankám a písni kám o

nich, po ítání s jejich pomocí, aby si nakonec v podob

p íjemného

završení vykrájeli tvary pro upe ení na peká i a následnou konzumaci.
B hem roku se zlepšilo i vybavení mate ské školky, která krom nové
dlažby ve skladu získala po rekonstrukci kuchyn i novou my ku, baterie
a nový d ez, novou malbu jídelny a nový nát r pro nábytek tamtéž.
Rekonstrukce kuchyn prob hla opravdu za p t minut dvanáct, protože
po nedávném zp ísn ní hygienických norem pro školní a závodní
kuchyn p ijaté pod tlakem Evropské unie, hrozilo reáln místní kuchyni
uzav ení.

Tuto

skute nost

potvrdila

výstraha

pracovnic

krajské

hygienické stanice, které kontaktovaly obec s tvrzením, podle kterého
provozovna v mnohých ukazatelích nespl ovala p ísné hygienické
normy.
Do základní školy v Nové Vsi p ešly z Vísky dv d ti a to Matouš
Kreibich z p. 71 a Klára Slana ová z p. 10. Novoveská základní škola,
kterou prošla podstatná ást obyvatel naší obce, oslavila b hem íjna
100 let od svého otev ení. Událost si p ipomn la dnem otev ených dve í
spojeném s výstavou d tských prací, seznámením s historií Nové Vsi a
také sv cením obecního praporu a znaku. Proto i mnozí ze zdejších
obyvatel s nostalgií zavítali do míst svých školních škamen a
zavzpomínali na léta tam trávená.
Ko ením víseckého spole enského života byly tak jako jindy
p edevším aktivity spolk , pokud nepo ítáme možnosti, jež nabízí
nap íklad blízká Chot bo . Tam se událostí roku stala návšt va
prezidenta republiky Václava Klause, který v rámci své cesty po kraji
Vyso ina navštívil m sto 12. kv tna. Krom návšt vy radnice a ob da
v Panském dom absolvoval setkání s ob any na nám stí, takže i místní
obyvatelé m li p íležitost vid t hlavu státu na vlastní o i. To se zde
nestává p íliš

asto, protože Václav Klaus p edstavoval

po T. G.

Masarykovi a Edvardu Benešovi teprve t etího prezidenta, který m sto
poctil svou návšt vou.
Z víseckých spolk

pokra ovalo ve své každoro ní

Sdružení dobrovolných hasi
len

innosti

, které ve svých adách registrovalo 43

z toho 11 žen, p i emž nejstaršímu

lenovi – panu Miroslavu

Filipovi je 75 let. Svou innost hodnotili hasi i na lednové valné hromad ,
b žné záležitosti projednával dle pot eby se scházející výbor spolku.
Sdružení se poda ilo vyslat své zástupce do kv tnové okrskové sout že
v Je išn , kde barvy Vísky hájila dv

družstva – mladší muži, kte í

skon ili desátí, a družstvo žen, jež se umístilo na páté p í ce turnaje. Ke
spole enskému životu obce p isp li

lenové sdružení p edevším

organizací posvícenské zábavy v sokolovn , kde se za rytm kapely Styl
pokoušelo protan it své st evíce p es 70 zájemc , což je ú ast na zdejší
pom ry solidní. Zábava tak p isp la do pokladny sboru, která je jinak
závislá p edevším na každoro ním p ísp vku obce, který i letos umožnil
pokra ovat v nákupu vybavení.
Nezaháleli ani

lenové TJ Sokol.

T m se v tomto roce poda ila

dlouho plánovaná a požadovaná rekonstrukce sociálního zázemí
sokolovny. Její náklady ve výši 124 000 K hradila z v tší ásti obec,
která zaplatila nákup materiálu, ást prost edk
Fondu

Vyso ina

a

ást

financovala

byla získána z grantu

samotná

jednota.

B hem

rekonstruk ních prací se poda ilo dát nové obložení sprchám a toaletám
a zavést nové elektrické vedení a vedení vody. Výsledkem je výrazné
zlepšení vzhledu a úrovn zmín ných prostor, což ocení nejen místní a
p espolní fotbalisté, ale i
v sokolovn

etní návšt vníci mnoha akcí, které se

asto po ádají.

Zlepšené podmínky pro místní fotbalisty se alespo

zdánliv

projevily na výkonech fotbalového týmu, protože ve srovnání s lo ským
rokem si místní fotbalisti v rámci okresního p eboru polepšili a skon ili na
p kném devátém míst . Za celou sezónu sehráli celkem 26 zápas ,
z toho 11 x zvít zili, jednou remizovali a 14 x prohráli. Gólové skóre bylo
45 : 67 ve prosp ch gól obdržených. Získali celkem 34 bod v rámci
sout že, zatímco nejúsp šn jší pohled m l 62 a nejmén

úsp šné

Je išno pouze 19.
B hem letní fotbalové pauzy zorganizovali lenové místního oddílu
již tvrtý ro ník Memoriálu Jaroslava Fajmana, kterého se zú astnila ty i
družstva a vít zné vav íny si odnesli domácí. Tato událost odehrávající
se poslední víkend v ervenci byla spojená s návšt vou p átel zdejšího

Sokola z n meckého Lohmenu. T ch p ijelo tentokrát osm a strávili zde
celkem ty i dny. Absolvovali b hem nich pestrý program, v n mž krom
ú asti na Memoriálu, kde hrálo jejich družstvo, nechyb l ani výlet do
Havlí kova Brodu a také do Kutné Hory, spole ná ve e e a posezení
s našimi fotbalisty a jejich p íznivci v Pohostinství U Fajman
v restauraci na Borku, kde byli ubytováni a v neposlední ad

a také
také

sobotní diskotéka v sokolovn .
Protože finan ní náklady na provoz fotbalového týmu, ale i t eba
zmín nou rekonstrukci sokolovny, byly pom rn

vysoké, získávala

jednota prost edky na provoz mimo pravidelného p ísp vku obce i od
sponzor

fotbalového družstva a vlastními aktivitami. Mezi n

pat ily

v únoru uskute n né vep ové hody, na n ž se zakoupili ty i pašíci a
rozprodali se ve form

masa, sádla a také jitrnic, kroupák , polévky i

guláše, které p ipravili sami sokolové.
N kte í lenové Sokola se již tradi n

podílejí i na innosti Bago

klubu. Ten zahájil letos svoji spole enskou sezónu zda ilým Bago
plesem v Pohostinství U Fajman . Jako obvykle na n m hrála
pardubická country kapela Medv di a ú ast bagist a jejich sympatizant
byla tak jako v jiných letech vysoká. Poslední

ervnovou sobotu

zorganizovali pravideln trénující pánové tradi ní Bago turnaj, kterého se
zú astnilo celkem osm mužstev, z toho dv

z Vísky. Vít zem se stal

team z Havlí kova Brodu a akce pokra ovala i ve ve erních hodinách
v sokolovn , kdy mohli p íznivci fotbálku doplnit vyb hané kalorie
grilovaným prasátkem, gulášem a samoz ejm

pivním mokem a to za

zvuk Bago kapely, což op t p ilákalo zna né množství zábavy chtivých.
Tak jako minulý rok nevynechali pánové ani lou ení s létem spojené
s rožn ním i rozdávání velikono ní zdravice b hem pomlázky. K oblib
tohoto svérázného spole enství p ispívá i jejich zmín ná šesti lenná
kapela, která pravideln hraje vždy v pátek v Pohostinství U Fajman .

Rybá ský spolek na po átku roku zm nil své stanovy a p edevším
zvolil nové vedení, když do svého ela postavil pana Luboše Sedlá ka
p vodem z p. 36, který v sou asnosti žije v Chot bo i. V nových
stanovách je pro každého lena stanovena povinnost odpracování 15
brigádnických hodin (netýká se d chodc ) a pokud je doty ný
neodpracuje, musí každou hodinu doplatit. Za odpracovanou hodinu
navíc mají

lenové nárok na kilogram kapra p i výlovu zdarma. Dále

stanovy zakotvují povinnost lenských p ísp vk v hodnot 200 K , pro
d chodce 100 K . Po spln ní t chto povinností mají lenové možnost
získat povolenky, které je oprav ují k chytání ryb. Chytání se provádí
dvakrát m sí n

v sobotu vždy od šesti hodin ráno do osmi ve er a

majitel povolenky má právo vzít si s sebou jednoho hosta, pokud zaplatí
100 K . Zm na vedení spolku nastartovala do té doby pon kud
utlumenou

innost sdružení. Krom

brigádnické

innosti, p i které se

lenové spolku v nují pé i o rybník Spole ný a jeho okolí, p ipravili rybá i
v tomto roce také pou ovou zábavu. Místem její realizace m ly být
prostory u rybníka, ale pro nep íze

po así musela být p esunuta do

sokolovny. Ú astnilo se jí zhruba 60 zájemc . Poslední víkend v íjnu
uskute nili lenové spolku výlov rybníka Spole ný. Jednalo se o první
výlov po dvouleté p estávce a zájem o podívanou a nákup ryb byl
opravdu vysoký, po adatelé ho odhadli na zhruba 100 ú astník .
K lákadl m celé akce pat ilo i epované pivo, grog a na míst smažené
podkovy z erstvého rybího masa. Zmín né aktivity ukazují, že letošní
zm na vedení spolku prosp la a jeho aktivity nabraly na intenzit .
Z dalších spole enských událostí, které se odehrály v obci, lze uvést
nap íklad i prosincový mariášový turnaj v Pohostinství U Fajman , o
kterém v krati ké zpráv informovaly i Noviny Vyso iny. Nechyb lo ani
tradi ní stav ní májky, které se tentokrát budovaly t i – krom nezbytné
obecní ješt

dv

svatební u domku rodiny Zlatníkovy a rodiny

Št pánkovy. Obci se alespo

na dálku nevyhnula ani další událost, o

které široce informoval regionální tisk a to volba Miss Podoubraví. Tu
organizoval b hem února chot bo ský D m mládeže Junior pro dívky ve
v ku 12 – 15 let a jednou z desíti finalistek byla i místní Veronika
Koš álová z p. 76, kterou tisk ozna oval za jednu z favoritek, p estože
nakonec nestála na stupních vít z .
Tradi ní završení roku p edstavovala oslava Silvestra, které se
v obci tentokrát uskute nily dokonce dv

– Bago klub se lou il

s odcházejícím rokem v Pohostinství U Fajman

a vísecká mládež

v sokolovn . Obecní ú ad rok uzav el rozdáním PF místním obyvatel m
s motivem zasn žené krajiny u rybníka v Zadních dolech a také
kalendá

v novaných nakládání a t íd ní odpad .

