Kalendá ní

rok

2007,

šestnáctý

od

znovuosamostatn ní

Vísky,

p edstavoval v její novodobé porevolu ní historii jeden z nejvýrazn jších rok
v bec. Krom mnoha d ležitých jiných po in ho charakterizovalo p edevším
velmi živé spole enské d ní v obci. Jeho vrcholem se stala událost, okolo
které se to ila nemalá ást d ní v obci a která zaslouží být uvedena jako
první na stránkách t chto ro ních záznam . Tou událostí se stala oslava
stého výro í založení Sboru dobrovolných hasi
P íprava

kulatého

výro í

organizace zapo ala v režii

len

založení

.

zdejší

nejstarší

spole enské

sboru již b hem p edcházejícího roku.

P ípravné práce trvaly n kolik m síc

a vyzna ovaly se velkou náro ností.

Jejich ovoce lze ale ozna it za velmi zda ilé. Oslava se odehrála v sobotu
dne 14. ervence za velmi p kného letního po así. Jako první bod ekala na
po etné návšt vníky nejen z Vísky, ale i z mnoha sousedních obcí, sout ž
hasi ských družstev v p edvád ní požárních útok . Celá akce zapo ala v
9.00 krátkým projevem starosty obce a starosty hasi

. Následovala

prezentace sout žních tým , kterých dorazilo celkem 10. Jednalo se o dv
d tská družstva z Kloko ova a Nové Vsi, dále t i ženská z Mal e, Nové Vsi a
místní ženy a kone n p t sestav pánských – dv místní (starší a mladší),
male ské z Rušinova a z Je išna. Všechna družstva po slavnostním nástupu
p edvedla ukázky požárních útok . Vav íny a ceny pro vít ze si odnesly d ti
z Nové Vsi a ženy i muži z Mal e. Vísecké ženy skon ily na t etím míst a
družstva zdejších muž také p íliš neexcelovala, p i emž lepší umíst ní díky
nižšímu

asu paradoxn

sout žících následn

vybojoval tým muž

starších. Reprezentanti

p ebrali diplomy a poháry oce ující jejich výkony.

Každé družstvo obdrželo diplom, pam tní list a sošku hasi e, každé z d tí
pak hasi ské autí ko.
Po sout žní p ehlídce následoval mimo ádn

p kný útok hasi

z Je išna, kte í p ijeli v nádherných replikách dobových hasi ských uniforem

z první republiky a se starou p edvále nou ru ní st íka kou taženou ko mi.
Jejich vystoupení právem sklidilo velké ovace. Následovalo p edvedení
požárního útoku sou asných profesionálních hasi

z Chot bo e, kte í

s houkáním dorazili na místní h išt , kde p ihlížejícím p edvedli vy ezávání
dvou sli ných místních dobrovolných hasi ek naoko uv zn ných v jakoby
havarovaném aut . Zásah skon il samoz ejm

happyendem – roz ezáním

auta a úsp šným vysvobozením dobrovolnic.
Po zmín ných exhibicích následovala polední pauza, b hem které se
místní i návšt vníci mohli, tak jako celý den, ob erstvit grilovaným pašíkem,
klobásami a základní nabídkou nápoj , tj. hlavn pivem. Odpolední program
zahájil slavnostní pr vod hasi

v slavnostních uniformách od zbrojnice

k památníku padlých, u kterého zástupci sboru položili v nec na památku
padlých ob an obce a po zazn ní hymny si jejich ob ti p ipomn li minutou
ticha. Poté byl p ipraven pro leny sboru a po etné hosty z ad hasi stva
ob d v sokolovn . Následovala slavnostní sch ze sboru za ú asti hostí,
nap íklad starostky Uhelné P íbrami, p i níž došlo k p edávání vyznamenání a
estných uznání. V sále sokolovny nachystali
malou výstavku r zných artefakt

lenové sboru ke shlédnutí

z d jin sboru – staré kroniky, zápisy ze

sch zí, diplomy, hasi ské pom cky a další v ci spjaté s historií sboru.
Zájemci si také mohli koupit tri ka p ipomínající 100 let sboru v modrém a
bílém provedení a dále vlaje ky obce. Sbor dále p i této p íležitosti zajistil
vytišt ní drobné publikace Sto let dobrovolných hasi
let 1907 – 2007. Publikace od PhDr. Jana

obce Víska. Historie

apka na 36 stranách mapuje

dosavadní p sobení sboru v obci a ukazuje jeho bohatou historii i sou asný
stav. Na její vydání p isp lo i n kolik místních živnostník a dalších sponzor .
B hem dne se také zájemci mohli projet s ko ským sp ežením
s historickou st íka kou. Víska byla b hem akce slavnostn

upravena a

vyzdobena nap íklad nebývalým množstvím prapor . Z budovy obecního
ú adu poprvé vlál prapor obce, vedle n j vlajka

eské republiky a nov také

vlajky kraje a Evropské unie, na hasi ské zbrojnici pak vlajky hasi

, obce a

R a na sokolovn prapor fotbalist .
Po ukon ení slavnostní sch ze prob hla na fotbalovém h išti p ednáška
autora publikace o historii sboru. Poté následovalo slavnostní ekumenická
bohoslužba ke sv cení praporu Vísky, kterou vedli ímskokatolický kn z páter
Josef Zia ko z Chot bo e a fará

eskobratrské církve evangelické

z Vilémova Ladislav Havelka. Sv cení m lo velmi netradi ní ráz díky ú asti
duchovních obou církví, které jsou v obci zastoupeny, zatímco jinde mívá
zpravidla pouze ráz katolické bohoslužby. Následoval projev starosty o
obecním znaku a praporu.
Ve er byla pro ú astníky slavnosti p ipravena zábava op t na fotbalovém
h išti. Díky vhodné volb umíst ní, p knému po así a dobré propagaci akce,
p ilákala kapela Trik naprosto rekordní po et ú astník , o emž sv d í 240
prodaných lístk . To je

íslo, které nemá obdoby v dosavadní historii zde

po ádaných tane ních zábav. Rekordní byl také objem utržených finan ních
prost edk , které hasi

m, spolu se zna ným p ísp vkem obce, pomohl

hradit velké výdaje na celou oslavu. Celkov lze o celé oslav prohlásit, že
se velmi povedla a právem tak zaznamenala velký pozitivní ohlas v obci i
jejím okolí.
Od mimo ádné oslavy bychom se m li p esunout zp t k v cem
všedn jším a každoro ním. Zde je vždy na prvním míst po así, které rámuje
kolorit všedního i sváte ního života obce. A u n j, tak jak to v posledních
letech bývá zvykem, op t nebyla nouze o p ekvapení a anomálie. Takovou
nejvýrazn jší p edstavovala v tomto roce neobvykle teplá zima. Ta podle
údaj

meteorolog

p edstavovala v bec nejteplejší zimu od po átku

pravidelného m ení teplot v pražském Klementinu v roce 1775. Již b hem
ledna, nejteplejšího za posledních 50 let, padaly jeden za druhým teplotní
rekordy. Ve Vísce se jako nejteplejší ukázal 10. leden, kdy se rtu místních
teplom r

zastavila na úctyhodných 13 °C ve stínu. Mrazy zaznamenali

zdejší obyvatelé vesm s pouze v noci, a to ješt

velmi mírné a z ídkavé.

Pr m rné teploty dosáhly takových hodnot, že v Praze vykvetly t ešn a na

Vyso in vylétly v ely z úl . Jaro za alo fakticky již v první polovin února,
kdy zde kvetly ko i ky, sn ženky a bledule a zelenala se tráva. Pr m rná
únorová teplota byla o 3,5 °C vyšší než dlouhodobý normál a mrazy jsme
v obci prakticky nezaznamenali ani v noci. Jediným dnem, kdy zde teplom ry
hlásily celodenní mráz, se stal 26. leden. Také sníh se celou zimu prakticky
nevyskytoval a sházel k nelibosti lyža

i na horách.

K extrém m po así se p idala i další, tentokrát mnohem katastrofi t jší
událost, kterou p edstavoval orkán Kiryll, který zasáhl naši republiku 17.
ledna. Vítr, p i n mž p ístroje zaznamenaly dosud nejv tší rychlost v historii
m ení, a to 216 km/hod na Sn žce ( o celých 51 km více než dosavadní
rekord z Milešovky), p inesl tragické následky. Výsledek jeho

ád ní

p edstavovali

ty i mrtví a více než jeden milión pokácených strom , což

státní podnik

eské lesy ozna il za nejv tší škodu ve své historii. Pr chod

orkánu zaznamenala i Víska, kde po sob
strom

zanechal asi 150 pokácených

v obecním lese a další v lesech soukromých. P ímo v obci sebral

st echu u holubníku rodiny Fikarovy z p. 10, poni il st echu usedlosti rodiny
Polnickovy

z p. 12 a z dalších st ech odnesl jednotlivé tašky. P ímo na

území obce vyvrátil jeden smrk a dv olše.
Jarní m síce pokra ovaly op t ve znamení velmi nadpr m rných
vysokých teplot, ale i nemalých výkyv . Již 13. b ezna zaznamenali místní
sledova i teplom r + 18 °C a nadstandartn teplý ráz m la i v tšina dalších
dní m síce. Na první jarní den ale pro zm nu „kone n “ napadl sníh,
dokonce celých 15 cm t žkého a mokrého sn hu za noc, což zde zp sobilo
polámání n kterých strom

a také dopravní kalamitu na celé Vyso in .

Vysoké denní teploty st ídaly ob asné no ní mrazíky. Tak nap íklad 17.
dubna dosáhla teplota ve Vísce 22 °C, ale již o t i dny pozd ji jsme ráno rtu
teplom ru hledali až na hodnot – 2 °C. Naopak naprosto chyb ly dubnové
srážky, takže tráva p es vysoké teploty rostla jen pomalu. Nadpr m rn teplý
ráz m l i kv ten, jehož p edposlední týden teploty p esahovaly 25 °C
(rekordn se Víska oh ála 29. kv tna, kdy nám po así „zatopilo“ až na 29 °C).

V podobném duchu prob hl i erven, takže celé jaro hodnotili meteorologové
op t jako nejteplejší v historii m ení v

eské republice. Pr b h ervnového

po así zpest ovaly i bou ky. Ta nejv tší zasáhla zdejší region 21. ervna, aby
ukázala, že klima si s námi opravdu nezahrává. Odpolední mohutnou bou i
zde doprovázel silný vítr, který nad lal škody p edevším v blízkém Vilémov ,
kde odnesl st echu ásti radnice a n kolika rodinných domk . K nám dorazil v
16.40 a na památku nám z stavil t i polámané lípy zdejšího krásného
stromo adí vedle silnice nad fotbalovým h išt m. Nejpoškozen jší lípu zcela
rozlomil, takže bude muset být pokácena, u zbylých by m lo posta it odborné
ošet ení.
Také první ást léta se ohledn nadpr m rných teplot a útok na teplotní
rekordy nenechala zahanbit. P edevším t etí ervencový týden dosahovaly
opakovan

teploty tropických hodnot a dne 17. ervence jsme v naší obci

nam ili 33 °C. Ve stejném týdnu padly v pražském Klementinu t i teplotní
rekordy ve t ech dnech po sob

následujících. Srpen p inesl o n co

chladn jší a deštiv jší po así, ale léto jako celek lze ozna it za suché. A op t
jeden teplotní extrém – tento rok velmi

asto citovaní meteorologové

vyhodnotili období od zá í 2006 do zá í 2007 jako znovu nejteplejší v historii
m ení v eských zemích. T žko pak lze p i takovýchto údajích v it hlas m
n kterých skeptik v ele se sou asným prezidentem Václavem Klausem, že
globální oteplování je vybájeným výmyslem ekolog a noviná .
Naopak zá í v nastaveném trendu nepokra ovalo a jevilo se v pr m ru
jako chladn jší a deštivé. Teploty se po v tšinu m síce držely pod 15 °C,
takže se muselo topit. To po velmi teplé zim , která mimo jiné ušet ila lidem
dosti pen z za topení, p sobilo pon kud nezvykle. Velké srážky pohrozily i
záplavami, a nakonec se voda ze zdejší eky p ece jen nevylila. Také íjen
m l chladn jší ráz a již 15. se do Vísky dostavil první mráz. Sníh padal
poprvé o t i dny pozd ji a 19. íjna p ivítala obec den poprvé v bílém hábitu.
V listopadu mrzlo již i ve dne a zima tak nastoupila nejd íve za posledních 21
let, z ejm

aby si vynahradila to, co zameškala na po átku roku. Listopad

jako celek byl nadpr m rn

chladný a ud lal radost p edevším lyža m,

kterým p inesl na horách sn hovou nadílku vhodnou pro lyžování.
V podobném duchu pokra oval i prosinec. Od jeho poloviny mrzlo i ve dne,
ale nejnižší teplota poklesla pouze na – 12 °C v noci a – 4 °C ve dne.
V polovin m síce napadl bílý poprašek a držel se až do Nového roku. Bylo
ho ale velmi málo, takže ze zimních sport šlo provozovat pouze bruslení a
milovníci b žek zde museli své ná adí ko nechat op t uzav ené.
Stav obyvatel ve Vísce zaznamenal loni po výrazném propadu op t
mírný nár st. Po átek roku jsme za ínali s rekordn

nízkým po tem 172

obyvatel, na jeho konci to bylo 176. B hem roku se rodi
ve zdejší obci, narodilo pouze jedno dít

m, kte í trvale žijí

– Jan B ezina z p. 77. Dv

narození zaznamenala Víska u matek, které zde již fakticky nebydlí, ale mají
zde trvalé bydlišt . Zem ela paní Eliška Mudru ková z p. 24 ve v ku 76 let a
den p ed Št drým dnem pan Ladislav Motl z p. 67 ve v ku 60 let. V jeho
p ípad odešel po dlouhé nemoci

len sou asného obecního zastupitelstva,

dlouholetý inovník Sboru dobrovolných hasi

a p ed rokem 1989 p edseda

ob anského výboru ve Vísce, který tvo il jakousi náhradu za místní
samosprávu v dob našeho nuceného slou ení s Novou Vsí. V této funkci se
pan Ladislav Motl zasloužil o výstavbu n kterých objekt

ob anské

vybavenosti, jako nap íklad prodejny potravin. Zbylý pohyb obyvatel
zp sobilo p ist hování a odst hování. Z obce byla vypravena jedna svatba –
dne 7. ervence se vdávala Iva Šrámková z p. 15 za Pavla Novotného
z Jitkova, manželé budou bohužel bydlet mimo Vísku. U nemovitostí došlo ve
Vísce k prodeji domu p. 34 rodiny Benešovy, noví majitelé p išli z Havlí kova
Brodu, ale zatím zde nemají trvalé bydlišt .
Ot že nad d ním v obci t ímalo v zásadních v cech, tak jako v jiných
letech, p edevším obecní zastupitelstvo. To se ke svému jednání sešlo
celkem 16x, což je po et ve srovnání s posledními lety rekordní.
K nej ast jším nám t m jednání pat ila problematika nástavby sociálních
byt

nad budovou prodejny potravin. V tšina zastupitelstva se totiž

domnívala, že v minulém volebním období nebyl dodržen p edepsaný
zákonný postup p i zadávání

ve ejné zakázky na zmín nou dostavbu.

Obávala se proto nebezpe í, že státní Fond pro rozvoj bydlení, který slíbil
poskytnout na stavbu dotaci, by ji mohl požadovat zp t v etn

penále.

Zastupitelstvo se proto rozhodlo vypsat nové výb rové ízení, které by
prob hlo p esn

dle požadovaných pravidel. Pro výb rové z ízení bylo

osloveno celkem p t místních firem, p i emž jedna byla z Vísky a další ty i
z Chot bo e.

Výb rové

ízení se uskute nilo obálkovou metodou, kdy

jednotliví uchaze i o zakázku v zape et ných obálkách odeslali sv j návrh
s cenovou kalkulací, termínem stavby a dalšími podrobnostmi. Ze t í firem,
které se nakonec rozhodly podat nabídku, byla vybrána firma Kolouch
Zden k Chot bo , protože p išla s nejlepší cenovou nabídkou a odpovídaly i
další parametry stavby. Ovšem i vít zná nabídka dosahovala hodnoty
4.338,209 K , což je

ástka, kterou zastupitelstvo považovalo za p íliš

vysokou vzhledem k finan ním možnostem Vísky. Proto nakonec zrealizovalo
vypsání dodatku k výb rovému ízení s tím, že firmy oslovilo s nabídkou
vypracování projektu pouze pro hrubou stavbu. Zastupitelé tak cht li ušet it
finan ní prost edky tím, že by se další práce realizovaly levn ji za pomoci
zam stnance obce a místních emeslník , ale i nap íklad využitím d eva
z obecního lesa. Také dodatek k výb rovému ízení vyhrála s nejnižší cenou
firma Kolouch.
Realizace celé stavby m la být zahájena již na sklonku léta. Ovšem
majitel firmy zjistil, že projektová dokumentace vyhotovená na sklonku
p sobení minulého zastupitelstva hlineckou firmou Plaster vybranou
prost ednictvím sporného výb rového ízení, které bylo novými zastupiteli
zrušeno, obsahuje nevyhovující posudek statika. Nutnost získání nového
posudku a celkov

problematická dokumentace vedla k tomu, že stavební

práce byly firmou zahájeny až na po átku listopadu a to budováním bytové
jednotky v p ízemí prodejny. První práce bourací prob hly v režii místních
brigádník z ad Sokola již b hem zá í.

K dalším

astým nám t m jednání zastupitel

pat ily další investi ní

akce (nap íklad vým na vodovodního potrubí), problematika rozpo tu obce a
s ním souvisejících výdaj , nebo také otázka zpracování kalamity v obecním
lese a následného prodeje d eva. Sou innost zastupitel

hodnotil starosta

obce jako dobrou, nicmén p esto byl na konci roku zastupitelkou a bývalou
starostkou ing. Ludmilou Paclíkovou podán návrh na starostovo odvolání.
V následném hlasování ale získal pouze jeden hlas zmín né zastupitelky.
Pokra ovala i snaha starosty Ond eje

apka o p evedení budovy

sokolovny z vlastnictví státu do majetku obce, p i které nás op t podporoval
zdejší senátor JUDr. Petr Pithart. I díky této podpo e se poda ilo podepsat
smlouvu mezi vlastníkem nemovitosti – Ú adem pro zastupování státu ve
v cech majetkových a obcí o bezúplatném p evodu nemovitosti do vlastnictví
Vísky. Tato smlouva pak byla postoupena k záv re nému jednání na
Ministerstvo financí, které by ji m lo schválit, což se ale od ervna do konce
roku nestalo.
Rozpo et obce vykázal celkové p íjmy v rekordní výši 3.926,002,- K ,
což bylo velké navýšení proti p vodn

schválené hodnot . K rekordním

p íjm m p isp lo p edevším obdržení dotace z Fondu pro rozvoje bydlení na
výstavbu zmín ných sociálních byt ve výši 1.650.000,- , dále ástka 505,000
získaná jako podíl obce po zániku sdružení Podh í Železných hor pro
plynofikaci, jež b hem roku ukon ilo svoji innost. Na navýšení p íjm
podílel i zisk z prodeje kalamitního d eva v hodnot

250.000,- K

se

a také

získání dotace kraje Vyso ina na vým nu vodovodního potrubí ve výši
119.000,- K . Celkové výdaje

inily 1.848,123,- K , takže rozpo et obce

skon il v tomto roce p ebytkem zhruba ve výši dvou milión korun. P ebytek
bude v budoucnu využit krom

stavby zmín ných sociálních byt

také na

zasí ování nových stavebních parcel, které by m ly do Vísky p ilákat nové
obyvatele, p ípadn udržet zde stávající mladé spoluob any.
Významným momentem v život

Vísky se stalo také kone né ud lení

znaku a praporu obce. Návrh schválený p edešlým zastupitelstvem byl
odsouhlasen p íslušnou komisí parlamentu a dekret o tomto schválení poté
dne 5. dubna slavnostn

p evzal starosta obce Ond ej

apek z rukou

p edsedy poslanecké sn movny ing. Miloslava Vl ka v budov

sn movny.

Dekret oprav uje Vísku k používání znaku i praporu a jeho získání završilo
úsilí p edešlého zastupitelstva a zejména bývalé starostky ing. Ludmily
Paclíkové, které za to náleží dík. Zastupitelstvo obce dalo následn vyhotovit
slavnostní prapor obce a také smaltovanou tabuli se znakem, která je
umíst na u vchodu na Obecní ú ad. B hem roku pak došlo i k vyrobení a
umíst ní uvítacích cedulí s nápisem „Vítá Vás obec Víska“ a schváleným
znakem p ed vjezd do obce. Zastupitelé zárove

nechali vyrobit 150 kus

propaga ních vlaje ek, které je možné zakoupit v kancelá i ú adu.
Obecní znak i prapor mají následující vzhled:
- jsou ve tvaru štítu, na n mž je
vyobrazen krá ející

erný havran, který

nese v zobáku sv šený lipový kv t a list.
Havran

je

p ipomínkou

znaku

asi

nejvýznamn jšího majitele naší obce – rodu
Otmar

z Holohlav.

K tomuto

rodu

se

vztahuje první písemná zmínka o naší obci
z roku 1515. Jeho len m Víska pat ila p es
sto let a jako jediný ze známých panských
rod

zde pravd podobn

p esn jší

název

rodu

i sídlil, protože
je

Otmarové

z Holohlav a na Vísce. Naopak lipový kv t a list má symbolizovat sou asnost
Vísky – krásné lipové stromo adí, které zde zaujme každého návšt vníka.
Lípa je také dávným eským a slovanským symbolem. Havran má nad hlavou
modré hroty, které p ipomínají siluetu Želených hor, která vytvá í nad Vískou
nádherné panorama. Pod nohama havrana se naopak nachází vlnka a ta je
symbolem eky Doubravy. Znak má st íbrný podklad, který je p evzat z erbu

rodu Vora ických z Pab nic, jemuž Víska už jako sou ást male ského
panství pat ila na konci 17. století.
K informovanosti ob an v tomto roce krom výv sky obecního ú adu a
internetových stránek, které by ale pot ebovaly pravideln jší pé i, sloužila
také dv vydání Víseckých list . Ty za aly vycházet pravideln jedenkrát za
p l roku a na svých stránkách krom

d ní v zastupitelstvu a aktivit vedení

obce informovaly i o spole enském, kulturním a sportovním život

Vísky a

dalších aktualitách.
Naší malé obci se také b hem roku poda ilo nebývale asto proniknout
do médií. Mnohé o d ní ve Vísce psal n kolikrát Havlí kobrodský Deník
(reportáže

dokumentované

fotografiemi

o

vítání

ob ánk ,

ochotnického divadla a krátká informace o konání oslav výro í hasi

o

hraní
), dále

týdeník Cesta vrchovinou ( lánky o novém znaku a praporu obce a op t o
ochotnickém divadle) a Chot bo ské ECHO (o ud lení dekretu o užívání
znaku a praporu v poslanecké sn movn ). Víska se také dostala na
rozhlasové vlny, a to 24. ervence po p l jedné po poledni, kdy regionální
vysílání

eského rozhlasu Radio region Vyso ina vysílalo reportáž o oslav

sto let hasi ského sboru ve Vísce. Stalo se tak z ejm

poprvé v d jinách

Vísky, kdy reportáž o ní zazn la v éteru. Samotný p ísp vek ovšem vyzn l
pon kud kuriózn . P es hasi ské oslavy a kulturní život obce v n m totiž
p ešli zpovídaní víse tí ob ané

k vystoupení striptérky na jedné z oslav

v obci, její ztrátu spodního prádla b hem exhibice, které pak bylo údajn
nalezeno další den ráno na hlav

p ed hospodou spícího hasi ského

preventisty. Takže to vše se mohli o Vísce dozv d t poslucha i rozhlasu
b hem historicky prvního vysílání o obci, které si m žete poslechnout na
internetových stránkách obce (www.viska.wz.cz).

Také hospodá ský život v obci se vyvíjel b hem roku 2007 vcelku
p ízniv . Zem d lské družstvo Nová Ves – Víska zakon ilo své hospoda ení

ziskem 1,158.000 K . M lo celkem 148

len

a 39 pracovník . Prožilo

celkem úsp šný rok, mimo jiné i díky nár stu výkupních cen prakticky všech
zem d lských komodit, krom vep ového masa. Rekordní výše dosahovaly
p edevším výkupní ceny obilí (5000 K za tunu) a epky (7400 K za tunu).
Po así v první polovin roku rostlinné výrob p íliš nep álo, a to p edevším
vinou nedostatku srážek, kterých podle údaj nejbližší meteorologické stanice
v P ibyslavi v období b ezen až srpen napršelo pouze 57 % dlouhodobého
normálu. Naopak p íznivé byly teplotní podmínky, takže žn za aly již o 14
dní d íve, než je v regionu obvyklé. Našt stí pro zdejší zem d lce zmín né
sucho nepoznamenalo úrodu tolik jako jinde, protože zdejší jílovité p dy lépe
drží vodu a tak ji více uchovávají v dob

nedostatku, než je tomu v jiných

oblastech státu. Po así se podepsalo i na výnosech, p i emž za relativn
vysoké lze ozna it výnosy u pšenice (59 q/ha) a ozimého je mene (45q/ha),
naopak podpr m rn dopadly u ja in – je men pouze 33 q/ha a epka 2,71 q/
ha.
Bohužel vysokou ztrátu vykázalo vísecké st edisko rozmnožovacího
chovu prasat, které prožilo finan n

nejhorší rok ve své historii. D vod je

jednozna ný, a tím byly rekordn nízké výkupní ceny vep ového masa, které
p edstavovaly v pr m ru pouhých 27,5 K

na kilogram a pohybovaly se

hluboko pod výrobními náklady (33 K /kg). V celé republice proto docházelo
k prudkému poklesu po tu chovaných prasat z d vodu jeho všeobecné
ztrátovosti. Vísecké st edisko vykázalo b hem roku 3238 narozených selat,
151 kus

prasnic,

na selatárn

se v pr m ru nacházelo 717 kus

odstavených selat, na odchovn 465 kus žíru a prasni ek. Nad budoucností
celého st ediska se ale p edevším v záv ru roku vznášel velký otazník.
Zbylí možní zam stnavatelé a provozovny služeb v obci pokra ovali ve
své každoro ní

innosti. Firma Lacman p i svém úsp šném rozvoji

nezapomn la na

sponzorování místní mate ské školky, místní živnostníci

zase vesm s podpo ili nap íklad vydání publikace o historii hasi ského sboru.
Problematický moment zažila místní prodejna potravin, kterou v listopadu

vykradl pozd ji policií odhalený zlod j ze Sobi ova. Poda ilo se mu využít
rozestav nosti novostavby a pro íznutím nezazd ných dve í za regálem
v prodejn

vnikl do jejího vnit ku a odcizil zde alkohol a cigarety, p i emž

celková škoda inila 8500,-K . Životní úrove b hem roku ve stát a vesm s
i v obci spíše rostla, nezam stnanost naopak dlouhodob

klesá. V druhé

polovin roku se ale za al projevovat pom rn rychlý nár st cen n kterých
potravin, p edevším pe iva a mlé ných výrobk .

Rok 2007 prob hl ve Vísce ve znamení

ilého stavebního ruchu.

Zapo ala p edevším již zmín ná stavba bytové jednotky z prostor bývalých
sklad prodejny potravin, díky které došlo i k rozší ení celého dosavadního
objektu. Obec zajistila také vým nu posledních 500 metr

nevyhovujícího

železného potrubí zdejšího vodovodu za potrubí plastové. Tím byla
zakon ena n kolik let trvající a finan n náro ná vým na, což m lo zabránit
p ípadným haváriím a také zlepšit kvalitu zdejší pitné vody. Za pomoci len
Rybá ského spolku došlo k úprav

a vylepšení cesty k rybníku Spole ný a

vedení obce pro n j zajistilo i nové betonové stavidlo. Na budovu obecního
ú adu byla instalována siréna. Tu bude nadále možné zapnout u vchodu do
budovy mate ské školky, což by m lo p isp t k lepší bezpe nosti ob an
v p ípad n jaké nenadálé události. Zmín ná budova získala i nové schodišt
ke kancelá i obecního ú adu, nový chodní ek a bezbariérový p ístup
k internetovému kiosku. B hem podzimních m síc
zam stnanec Jan Ho ínek se stavbou základ

zapo al také obecní

pro tenisovou ze

mezi

novými kurty a potokem.
Prom nu k lepšímu zaznamenal i vzhled obce. K jeho vylepšení p isp lo
dokon ení výstavby a nat ení oplocení u tenisového kurtu
h išt

a fotbalového

a oplocení terasy zbudované p ed budovou sokolovny, která m že

sloužit k posezení nap íklad p i ned lním sledování fotbalových zápas . Díky
Jan Šteklové z p. 80 došlo k úprav prostor v okolí autobusové zastávky a

pomníku padlých, kde byly vysázeny nové okrasné ke e a rostliny a
vytvo ena nová skalka. B hem podzimních m síc
potoka, což zajistila firma Lesy

došlo i k vybagrování

eské republiky. Získanou zeminu využila

obec pro dorovnání prostoru za fotbalovým h išt m. Asi nejvýrazn jší zm nu
p edstavovalo osv tlení pomníku padlých a vchodu do budovy Obecního
ú adu se znakem obce, které zkrášlilo p ípadné ve erní procházky Vískou a
p isp lo k atraktivn jšímu a reprezentativn jšímu vzhledu obce. Nutno
podotknout, že ohledn vylepšení vzhledu Vísky se tak b hem jediného roku
vykonalo opravdu solidní množství práce.
Stavební práce realizovali v obci i soukromí majitelé. B hem roku byl
dokon en malý rodinný domek postavený na míst

bývalého

p. 39 pro

Barboru Kudlá kovou z Prahy, který bude sloužit k rekreaci. Nový nát r
fasády obdržel d m p. 10 rodiny Fikarovy, rozsáhlou rekonstrukci prod lal
d m

p. 45 Petra Motla, který zde zbudoval novou st echu, p ístavbu

v podkroví i nové prostory v p ízemí. Stavební úpravy realizovala v usedlosti
bývalého mlýna rodina Georgievova a rodinné domy paní Libuše Kalvodové
p. 33 a pana Jaroslava Kalvody p. 41 získaly novou st echu.

Zdravotnictví v regionu ani ve stát nezaznamenalo výrazné zm ny, ty
se naopak p ipravovaly k 1. lednu 2008. V sousední Mal i prob hla áste ná
rekonstrukce budovy zdravotního st ediska. Naopak s velkou publicitou byla
od 1. zá í odstartována údajn
Zjednodušen

nejv tší reforma školství od roku 1989.

spo ívá v tom, že školy už nemusí u it podle státem

stanovených osnov, ale samy jsou nuceny vytvo it si tzv. rámcové vzd lávací
plány, které osnovy nahrazují. Každá škola tak má možnost sestavit si vlastní
program, podle kterého hodlá u it, ur uje také, kolik hodin se bude který
p edm t vyu ovat, m že vytvá et nové p edm ty, i slu ovat staré do blok .
Podle nového systému se od zá í za alo u it v prvních a šestých t ídách a
v dalších letech bude nový systém plynule p echázet do t íd dalších. Cílem
reformy by m lo být umožn ní specializace jednotlivých škol, p izp sobení se

požadavk m sou asné spole nosti, odstran ní zbyte ného memorování a
jeho nahrazení dovednostmi, jako nap íklad dobrou schopností komunikovat,
pracovat v týmu a podobn . Reforma se p ipravovala n kolik let, ale její p ijetí
v adách u itel je asto dosti rozpa ité. Pro u itele znamenala její p íprava
spoustu práce navíc, která jim nebyla zaplacena, což se ukázalo jako jeden
z d vod

jejich rostoucí nespokojenosti. Ta se projevila i prosincovou

celostátní stávkou u itel , které se z okolních obcí zú astnila základní škola
v Mal i.
Vísecká mate ská školka b hem stávky pracovala a pr b h jejího
školního roku nebyl turbulencemi ve školství nijak negativn

poznamenán.

Naopak, školka p ipravila, tak jak je jejím zvykem, pro své sv ence velmi
kvalitní program. Zasloužily se o to paní u itelky, které pracovaly ve stejném
složení jako v p edcházejícím roce. Dá se íci, že pestrost výchovného a
vzd lávacího programu, ale i kulturního vyžití je zde rok od roku v tší. Z jeho
možností stojí za zmínku nap íklad u d tí oblíbené prakticky každom sí ní
návšt vy divadla v blízké Chot bo i, nebo po ádání výlet . T ch se ve školce
mohly d ti zú astnit ve školním roce 2006/2007 celkem t ikrát a b hem nich
navštívili ZOO v Jihlav , loutká ské muzeum v Chrudimi a spolu s rodi i také
hrad Roštejn, kde pro n p ipravili loutká ská p edstavení a prohlídku hradu
vedenou bílou paní. B hem školního roku podnikali p ší výlety do okolí,
seznamovali se s tradicemi, pobavili se na dvou karnevalech v budov školky,
ale také ve školce p enocovali. K tradi ním vrchol m celoro ního p sobení
pat ilo provedení váno ní besídky, jako obvykle nejprve pro starší ob any
Vísky a poté pro rodinné p íslušníky. Návšt vníky školky p i této p íležitosti
d ti p ekvapili dramatizací pohádky Mravene ci v zim a následným pásmem
písni ek, tanc

a básni ek. Chlapci je p ednášeli v modrých riflích, bílých

tri kách a st íbrných kravatách, dívky v bílých sukních posázených st íbrnými
hv zdami, které pro n

vyrobily paní u itelky. Pro p íchozí m ly d ti

p ipravené dáre ky v podob papírových kostelík . Podobné zda ilé besídky
organizované tentokrát žáky základních škol mohli rodi e a prarodi e

navštívit v sousední Nové Vsi v kostele a ve škole v Mal i, a to i za aktivní
ú asti víseckých žák t chto škol.
Krom

všech t chto v cí d ti samoz ejm

absolvovali výchovný

program, který je p ipravoval na povinnou školní docházku. Jeho sou ástí
byla i výuka e i v logopedické t íd . Rozrostlo se také vybavení školky
hra kami, které jsou získávány díky sponzorským dar m. Obec nechala ve
školce postavit novou šatnu a WC pro personál. Celkov lze tedy hodnotit
p sobení zdejší mate inky jako velmi kvalitní. Sv d í o tom mimo jiné i velký
zájem rodi

z okolních obcí o umíst ní do naší školky. Momentáln

sem

dojížd jí i d ti nejen z Nové Vsi a Kloko ova, ale také z Mal e i z Je išna.
Velké uznání školka získala i od svého nad ízeného Petra Adama
z chot bo ského odboru školství, který ji b hem roku navštívil a p i jiné
p íležitosti se následn vyjád il, že se jedná o nejlepší školku v jeho obvodu.
Za to jist pat í velký dík všem zam stnanc m a p edevším editelce školky
paní Ludmile Málkové.
Po dlouhé dob

zaznamenal velmi výrazné oživení kulturní život ve

Vísce. Prob hl ve znamení návratu krásné tradice hraní ochotnického
divadla, která zde byla velmi aktivn a úsp šn provozována v období mezi
sv tovými válkami a pak ješt

do po átku 50. let. Poprvé po více než 50

letech se do Vísky vrátila Thálie a na prknech, která znamenají sv t, v sále
v pohostinství U Fajman , odehrála skupinka nadšenc

p edstavení zvané

Nev sta za padesát dolar . Zasloužili se o to lenové Divadelního spolku
z Vísky, kte í se za ali scházet na konci p edcházejícího roku s cílem navázat
voln

na starší tradici ochotnického divadelnictví ve Vísce. Základem

devíti lenné sestavy spolku jsou vnuci a vnu ky paní Ji iny Fajmanové, která
zde sama divadlo hrála na p elomu 40 a 50 let. Pod vedením studentky
divadelní v dy Michaely Dolanové se len m souboru poda ilo nacvi it velmi
zajímavý a zábavný divadelní kus. Jeho scéná vytvo ila na základ románu
stejného názvu od Pavla Albieriho práv Michaela Dolanová, která se, mimo

jiné, inspirovala návšt vou Chicaga, kde její sestra Lenka pobývala na ro ním
studijním pobytu. Její pr b h nás na základ p íb hu eské dívky Máry, která
p ijíždí do Chicaga za svým snoubencem, zasv cuje do prost edí
emigrantské komunity v tomto americkém m st , konkrétn
p evážn

eské

v jeho tehdy

eské tvrti Pilsen. Poutavý a roztomilý p íb h pobavil své diváky

nejen d jem a roztomilou eštinou, ale hlavn impozantním nasazením všech
divadelník (které samoz ejm nelze na t chto stránkách nejmenovat - tak
tedy jednalo se o následující talenty: Lenka Dolanová, Radek, Tomáš a Aleš
K ivskovi, Pavlína Krej ová, Ivan Kydles a Tomáš a Petra Zimákovi.)
P edstavení, kterým byla Víska poct na 15. ervna, navštívilo hodn

p es

100 divák , sál pohostinství opravdu tak íkajíc praskal ve švech a po
odehrání zažil velmi bou livý a dlouhotrvající potlesk. Divadelní spolek pak
sv j výstup zopakoval ješt 29. prosince v sousední Nové Vsi, kde se op t
do kal velkých a zasloužených ovací. Všem len m spolku pat í obrovský dík
za obnovení této tradice a nezbývá než doufat, že se brzy do káme dalšího
divadelního p edstavení.
K velkému zlepšení, které m že mít také p ínos pro kulturní vyžití, došlo
ve Vísce na poli informa ních technologií. Hned na po átku roku zajistilo
nové vedení obce možnost p ipojení k internetu pro obyvatele obce v místní
knihovn . Z dotací krajského Fondu Vyso iny byl zakoupen po íta a ob ané
mohou p icházet do knihovny v dob

jejích ú edních hodin, které byly

prodlouženy v pond lí od 17.00 do 18.30 a ve tvrtek ve stejnou dobu. Zde
se

pod dohledem knihovnice ing. Marie

apkové

i místostarostky paní

Ludmily Málkové mohou návšt vníci v novat vyhledávání informací, které je
pak možné i vytisknout za symbolický poplatek na p istav né tiskárn . Víska
ovšem zajistila i další možnost pro p ipojení k internetu. P ihlásila se do
projektu Metropolitní sí Podoubraví a využila v jeho rámci dotací ke z ízení
kiosku s volným celodenním p ístupem k internetovému p ipojení. Kiosek byl
postaven p ed vchodem do Obecního ú adu s bezbariérovým p ístupem, je
vybaven dotykovým LCD displejem, sí ovou kamerou a je chrán n i p ed

dešt m. P edevším mládež tak díky n mu získala možnost celoro ního
hledání informací

i zábavy zdarma. Projekt metropolitní sít

financovaný

pomocí dotací z Evropské unie sdružuje celkem 11 obcí Podoubraví a má
umožnit mimo jiné rychlejší a efektivn jší komunikaci, propojení správy obcí a
samoz ejm

možnost využívat internet zdarma ob any sdružených obcí.

Bohužel projekt se potýká od po átku s nemalými problémy a fungování
internetu p es n j je problematické.
Také spole enské a sportovní d ní ve Vísce probíhalo ve znamení
velmi ilé aktivity. Zasloužil se o ni krom

spolk

i Obecní ú ad, který zde

poprvé v historii zrealizovat vítání ob ánk . Víska tak po átkem
slavnostn

ervna

p ivítala své nové ob any Radima Kalvodu a Marii B ezinovou,

jejichž rodi e také jako první obdrželi od obce finan ní dar ve výši 10.000,korun jako výraz podpory rodi ovství a zájmu obce o své nové ob ánky.
Slavnostní vítání prob hlo ve ukázkov
školky. Pro rodi e ob ánk

prapory vyzdobené t íd

mate ské

a jejich hosty p ednesl nejprve projev starosta

obce a pak následovalo vystoupení d tí z mate ské školky, které p ednesly
pásmo básni ek a písni ek. Program se ú astník m velmi líbil o emž sv d il
i následný lánek v Deníku Havlí kobrodska. Doufejme, že tato p kná tradice
p etrvá v naší obci i nadále.
Vybraní zastupitelé pak také p isp li ke sportovnímu zviditeln ní své
sestavy, když se na konci léta hájilo jejich družstvo barvy Vísky v sout ži
starost a zastupitel Podoubraví zvané Podoubraví cup konané v Je išn .
Za naši obec zápolil tým ve složení Ond ej
P emysl

apek, Ludmila Málková a

apek. V klání, k jehož sou ástem pat ily i netradi ní disciplíny jako

b h na ch dách i držení osmikilového razítka, se naši zastupitelé umístili
jako osmí z osmnácti.
Novou spole enskou akci organizovanou starostou obce a dalšími
ob any

p edstavovala

netradi ní

oslava

zdejšího

posvícení

b hem

p edposledního zá ijového víkendu. P i její p íležitosti se poda ilo uspo ádat

první módní p ehlídku v historii naší obce. Provedla ji firma Iva z Pacova
v budov sokolovny a k vid ní zde, p edevším pro vísecké ženy, ale nejen
pro n , bylo oble ení a dopl ky z úpletu pro mladé, ale i starší dámy.
P edvád né v ci šlo ihned na míst vyzkoušet a p ípadn objednat. B hem
p ehlídky také prob hla op t historicky první sout ž o nejlepší posvícenský
kolá . Sout že se anonymn

ú astnilo celkem jedenáct sout žících, kte í

p inesli k ochutnávce pro porotu a ve ejnost každý celkem 20 kolá
P ti lenná porota pod p edsednictvím Blanky Zimákové pak podle
hodnotila chu a vzhled jednotlivých kolá
paní Marie

.

ísel

. Ze sout žního klání vyšla vít zn

apková z p. 73 , na druhém míst

se umístila paní Marie

Šimonová z p. 68 a na t etím paní Jitka B ezinová z p. 19. Pozoruhodné je,
že dva ze sout žících byli muži a to pan Ji í David mladší z p. 37 a pan
Miloš Marek z p. 61. Ve er pak byl zakon en posvícenskou zábavou
v budov

sokolovny v režii dobrovolných hasi

Ú astníci hlavn

v rytmu kapely Polyvox.

omladina z Mal e a Nové Vsi si velmi pochvalovali mimo

jiné ob erstvení, z kterého lze, vedle tradi ní sekané s výborným domácím
bramborovým

salátem,

vyzdvihnout

nap íklad

prodej

speciálních

Železnohorských utopenc pana Ji ího Davida mladšího. Celková ú ast byla
ale bohužel slabší a sotva sta ila na zaplacení náklad .
Obec nezapomn la ani na své obyvatele v d chodovém v ku. Pro n
spolu s Novou Vsí zorganizovala p átelské posezení senior

v kulturním

dom v Nové Vsi. Ú astníci z obou vsí zde mohli shlédnout divadlo a hudební
pásmo p ipravené d tmi z novoveské základní školy, ob erstvit se a spole n
si popovídat. Zastupitelé pak podpo ili finan ními dotacemi i další
spole enské a sportovní akce a innost místních spolk .
A práv na jejich úrovni se odehrávala v tšina dalších spole enských a
sportovních událostí v obci. Již na prvních stránkách tohoto ro ního zápisu
byla popsána hlavní událost spjatá se zdejšími dobrovolnými hasi i – oslava
jejich stého výro í. Na ni se koncentrovala v tšina pozornosti a innosti len
sboru. Ovšem organizováním oslavy aktivity hasi

nekon ily. B hem února

se lenkám sboru poda ilo zorganizovat d tský karneval v pohostinství U
Fajman . Karneval byl hojn navštíven i d tmi a rodi i z okolních obcí a velmi
se líbil. Nechyb ly v n m hry a také sout ž o nejlepší masky, jejichž vít zové
obdrželi ceny, ale malou pozornost si odnášel každý z d tských návšt vník .
O organizaci se zasloužili p edevším mladší

lenky sboru pod vedením

Pavlíny Krej ové z p. 61, která se po svém p est hování do Vísky p ed
dv ma lety spolu
p ínosn

se svým partnerem Milošem Markem velmi aktivn

a

zapojila do života ve Vísce a už na úrovni hasi ského spolku,

ochotnického divadla i innosti obecního ú adu.
Další akci ur enou d tem p edstavoval d tský den, který se odehrál
op t pod patronací hasi

9. ervna. Organizovala ho podobná sestava žen a

pro d ti b hem n j p ipravila celkem sedm sout ží, mezi které pat ilo
nap íklad skákání v pytli, opi í dráha, lovení d ev ných ryb, nebo házení
mí

do p lkoš . Každý sout žící obdržel od organizátor cedulku a na ní se

zaznamenávaly jednotlivé disciplíny. Pro všechny ú astníky p ipravily místní
ženy dárky v podob hra ek, každé dítko si také mohlo zdarma smlsnout na
vu tu a obdrželo i pytlík sladkostí. Krom

toho se ú astníci mohli povozit

v ko á e taženém ko mi pana Ji ího Karlíka z Nové Vsi a zakoupit si i další
ob erstvení. V pr b hu odpoledne také dorazilo n kolik motorká , kte í
nadšené d ti ochotn
rodi

povozili na svých strojích. Celá akce se dle mín ní

velmi vyda ila a rodi e s d tmi na ni p ijeli nejen ze sousedních, ale

asto i z pom rn

vzdálených obcí. Krom

d tí z ní m ly radost hlavn

maminky a babi ky, které ovšem asto výrazn

mén

pot šilo to, že ješt

tentýž ve er si „d tský den“ ud lali také tatínkové v budov místní sokolovny.
P evládající disciplínou v této variant

oslavy ovšem byla konzumace

alkoholu a n kte í tatínkové po prohý ené noci nejen že se další den svým
d tem nev novali, ale asto ani netušili, že n jaké mají.
Krom t chto aktivit se dobrovolní hasi i a hasi ky zú astnili kv tnové
okrskové sout že v požárním sportu v Uhelné P íbrami. Ženské družstvo zde
skon ilo na p kném t etím míst a muži se umístili jako pátí. Na konci léta

pak ob družstva sout žila ješt v Nové Vsi v sout ži O pohár starosty Nové
Vsi, i když s pon kud horším umíst ním (ženy šesté, muži trnáctí). Hasi ský
sbor také zorganizoval tane ní zábavu a zaznamenal rekordní po et len ,
který dosáhl ísla 45.
Sportovní aktivity se soust edily p edevším okolo TJ Sokol Víska. Jeho
fotbalový tým zakon il sezónu 2006/2007 na 11. míst

t etí t ídy okresu

z celkem 14 sout žních družstev. B hem podzimní ásti další sezóny se po
vlažn jším za átku posunul na p kné šesté místo tabulky se skóre 22:27 a
ziskem 20 bod . Ješt lepšími výsledky se mohlo pochlubit družstvo žák . To
uzav elo jarní b h na p kném t etím míst

okresního p eboru ve skupin

starší benjamínci minifotbalu 4 + 1. Na záv r sezóny podzimní pak p išel pro
žáky triumf v podob

prvního místa v sout ži se skóre 64:11 a ziskem 20

bod . Jedná se o velký úsp ch, pokud tak malá obec zvít zí v solidní
konkurenci ostatních tým

z mnohem v tších a bohatších sportovních

organizací a obcí. Je to zárove
starostu obce Ond eje

velká satisfakce pro trenéry družstva

apka a Dušana Kreibicha z p. 71, kte í svoji práci

vykonávají ve svém volném ase bez nároku na odm nu. Žáci se k tréninku
scházejí každý týden a na konci léta pro n trené i organizují n kolikadenní
soust ed ní v místní sokolovn . Úsp ch je o to v tší, že zde mládežnický
fotbal mnoho let nefungoval a místní chlapci tak ztráceli jednu z možností
tradi ního sportovního vyžití. Ob ma trenér m tak op t pat í dík p edevším
rodi

jejich sv enc , ale i celého místního Sokola.
Poslední ervencový víkend fotbalisté zorganizovali v obci již tradi ní

turnaj Memoriál Jaroslava Fajmana. Na prvním míst

sportovního klání

skon ilo tak jako loni družstvo Víska 62 složené z bývalých reprezentant
obce ve fotbale, které hrav porazilo sou asnou reprezenta ní sestavu. Ta se
proto umístila až na druhé pozici a t etí skon il tým z Je išna.
Velkou spole ensko-sportovní událost p edstavoval zájezd zdejších
sokol

k partnerskému n meckému oddílu do Lohmenu, který prob hl na

p elomu ervence a srpna. Na návšt vu se auty vypravilo celkem 36 len

vísecké sokolské jednoty a n me tí p átelé z klubu SV 90 Lohmen pro n
p ipravili velmi bohatý program. Jeho sou ástí se stal nap íklad výlet
k Baltskému mo i, ale také velké fotbalové klání, kde víse tí muži skon ili na
pátém míst

z devíti. Poprvé v historii návšt v Lohmenu se zde p edstavil

ženský tým víseckého fotbalu, lohmenské ženy ho ovšem jednozna n
rozdrtily, a to s výsledkem 8:1. Ovšem jednalo se o svého zp sobu jistou
zradu, protože v barvách Vísky bojovaly pouze partnerky víseckých fotbalist .
Ty jinak fotbal nehrají, pouze mu p íhlížejí, p i emž ale, jak se ukázalo,
v tšinu

asu v nují vzájemným rozhovor m,

což se projevilo nap íklad i

jejich neznalostí pravidel této hry. Naopak za lohmenské byl nasazen fotbal
hrající tým ze sousední obce, takže výsledek byl víc než p edvídatelný. Jako
dar pro n mecké partnery vezli místní sokolové dresy pro n mecké fotbalisty
a sud místního Rebela, který si zde n me tí fotbalisté samoz ejm
oblíbili. B hem návšt vy prob hla i jednání našeho starosty Ond eje

velmi
apka a

hlavního organizátora celé výpravy ing. Radka K ivského z p. 70 se
starostou Lohmenu o navázání partnerství mezi obcemi. Bohužel p es velkou
a déletrvající snahu práv Radka K ivského se zatím nepoda ilo p esv d it
starostu Lohmenu o uzav ení partnerství mimo jiné proto, že nás bohužel
v minulém volebním období p edb hla Nová Ves, a její styky s Lohmenem
byly mnohem menší.
ilou aktivitu vyvíjeli ve Vísce i lenové Bago klubu. P isp li jednak ke
sportovnímu

d ní

v obci,

krom

svých

ned lních

fotbálk

zejména

zorganizováním XIII. ro níku Bago turnaje. Na n j do Vísky p ijelo poslední
ervnový víkend rekordních 10 mužstev nap íklad z Pardubic, Loun,
Havlí kova Brodu i dv družstva z Jihlavy. Hrá i bojovali v týmech 5 + 3 a
podmínkou bylo i dovršení v ku 35 let (pouze jeden hrá

týmu mohl být

mladší). B hem akce se sportovci mohli ob erstvit klobáskami, grilovaným
pašíkem a nápoji. Hlavní atrakci tentokrát nep edstavovalo pivo zna ky
Gambrinus, jak je na takovýchto akcích obvyklé, ale domluvený p elet
stíha ek Gripen z

áslavi nad místním h išt m. Stíha ky se objevily v 10.30 a

spolu s jedním soukromým letadlem p elétly za velkého hluku relativn nízko
nad plochou h išt .
Poslední sobotu v zá í uskute nili
Fajman

další premiéru v život

lenové klubu v pohostinství U

naší malé vísky Vísky, a to výstavu hub.

Tv rcem výstavy se stala tzv. „mykologická sekce Bago klubu“ pod vedením
Ivana Kydlese z p. 62 a k vid ní zde bylo úctyhodných tém

90 druh hub

rozt íd ných na jedlé, jedovaté a nejedlé. Pro p íchozí návšt vníky p ipravili
organizáto i i ob erstvení v podob smažených houbových ízk a houbových
karbanátk . K nejzajímav jším exponát m pat ila houba školní, nejedlá,
ur ená p vodn pro mazání tabule. Výstava byla hojn navštívena a mlsné
jazý ky návšt vník p ly ódy na kucha ský um bagistických mykolog . P kný
záv r výstavy p edstavovalo zpracování vystavených exponát

do podoby

houbového guláše, kterého se ujali pánové Ivan Kydles a Petr K ivský starší
z p. 47. Ti touto gurmánskou událostí p ekvapili osazenstvo tradi ního
ned lního pivního posezení Baga klubu v místním pohostinství.
V p ní chvály na toto specifické seskupení „starších pán “ by na tomto
míst

bylo možné dlouho pokra ovat. Jenom pro rekapitulaci budiž

p ipomenuto, že tato zvláštní sešlost, tvo ená víseckými ale i p espolními
vyznava i fotbálku, se zde schází již mnoho let pravideln v pátek v Mekce
místního spole enského d ní, v Pohostinství U Fajman . K poslechu jim p i
této p íležitosti velmi asto hraje country kapela tvo ená hudebními sp ízn nci
bagist . Pravidelné ned lní fotbálky byly na tomto míst zmín ny již vícekrát,
ale za zmínku ur it bude stát fakt, že pánové se k této u nás nejpopulárn jší
sportovní h e scházejí s železnou pravidelností vždy p esn

mezi 10 a 11

hodinou ned lního dopoledne za každého po así a že již minimáln 15 let
nikdy nevynechali ani jediné setkání. Poslední léta pro své p íznivce
p ipravují i lou ení s prázdninami, p i kterém bývá grilováno jehn , pivo te e
proudem a samoz ejm nouze není ani o jadrnou zábavu. Fotbalovému klání
se bagisté v nují i každou st edu od 18 hodin, kdy se scházejí na místním
fotbalovém h išti, v zim pak v t locvi n male ské základní školy.

Zhruba dvakrát až t ikrát do roka po ádají lenové sdružení svoji výro ní
sch zi. Jejím hlavním programem je vystoupení p edsedy pana Karla Kan ry
z p. 2. Má ustálený ráz, p edseda rozvážn

a slavnostn

povstane a

pronese: „Zahajuji výro ní sch zi Bago klubu. Prvním a jediným bodem
programu je volná zábava“. Následn

jeho sv enci do pozdních no ních

hodin disciplinovan napl ují vyty ený program.
nescházejí pouze v pátek

lenové sdružení se ovšem

i v ned li. Protože mezi páte ním ve erem a

ned lním dopolednem uplyne p ece jen dlouhá doba a vzájemná náklonnost
bagist je v pravd nemalá, stalo se tradicí, že se pánové za ali scházet i
b hem pozdního sobotního dopoledne. Zprvu se tak konalo ve stínu
soustruh

dílny Kovoobráv ní K ivský a v lét

pak na lavi ce dvora

pohostinství. Pozd ji se nad p íznivci neformálního spolku ustrnula
provozovatelka místního hostince paní Jaroslava K ivská a otev ela jim brány
svého za ízení. To ostatn

slouží jako jakýsi chrámový prostor vyznava

fotbálku, jenž je vždy pot eba spláchnout, a

už p edem

i po jeho

absolvování.
Poslední seskupení, které p isp lo ke spole enskému životu obce,
p edstavoval Rybá ský spolek. Jeho

lenové

zorganizovali v íjnu výlov

rybníka Spole ný, kde pro p ihlížející bylo p ipraveno ob erstvení s výbornou
knedlí kovou polévkou a smaženými rybími podkovami, ale také možnost
nákupu kapr mimo jiné pro št drove erní ve e i. Rybá i op t p ilákali velké
množství návšt vník

z širokého okolí. Ti oce ovali nejen zajímavou

podívanou, p íjemnou atmosféru s možností podebatování se známými a
p áteli, ale také vpravd sympatické ceny – vynikající polévka za pouhých 10
korun, smažená podkova s chlebem za 30, to je p i dnešních cenových
relacích jev už spíše výjime ný.
na úprav

lenové spolku se pak b hem roku podíleli i

hráze rybníka, cesty k n mu

a instalování nového stavidla.

Zorganizovali také velmi úsp šnou pou ovou zábavu s kapelou Trik, na níž
prodali p es 150 vstupenek, tedy na zdejší pom ry hodn
po et.

nadpr m rný

Ke zviditeln ní Vísky b hem roku, a to nejen v bezprost edním okolí
obce, p isp l také pan Ji í Fikar z p. 10, který zde zorganizoval mezinárodní
výstavu poštovních holub . Na akci, která probíhala v jeho usedlosti, se sjelo
odhadem okolo 300 ú astník a Víska tak zaznamenala z ejm nejvíce aut
v obci b hem své historie. Pan Ji í Fikar jako hlavní organizátor se sám
chovem holub již n kolik let s vynikajícími výsledky zabývá.
A kone n

ke spole enskému životu v obci pat ilo i udržování tradic.

Jednalo se p edevším o pálení arod jnic, u kterého v tomto roce museli ve
zvýšené mí e vzhledem k velkému suchu asistovat dobrovolní hasi i u
p ipravených kádí s vodou. Místní omladina nevynechala stavbu obecní
májky u sokolovny. Tu tentokrát ozdobili místní mladíci vycpanou figurínou
umíst nou pod v nec, která velmi živ budila dojem lezoucí postavy. Hojn
navštívená byla také zdejší velikono ní pomlázka, na níž asto p ijedou i ti,
co ve Vísce již dlouho nebydlí. Ženami obávaný hromadný pr vod víseckých
muž t ímajících pomlázku pod pomyslným praporem Bago klubu a hlavn
chtivých šlohání dosáhl letos po tu 37, p i emž každý z nich si chce zvlášt
na mladších ženách zašlohat a vysloužit si své vají ko, respektive mnohem
ast ji spíše paná ka n jakého alkoholického nápoje. K radosti ženských
ob tí této staré slovanské tradice vinou p ehnané konzumace alkoholu
n kte í muži relativn

brzy odpadnou a rezignují na úsilí nalézt vchod do

domu, p ípadn se strefit do toho správného pozadí.
B h roku 2007 byl ve Vísce zakon en netradi ním silvestrovským
pochodem Bago klubu na Rouze , kde si jeho
nabízeli navzájem grog,

lenové a sympatizanti

aj, sva ené víno, lihoviny v ele s rumem alias

Tuzemskem, bu ty a samoz ejm dobrou náladu. Cestou zp t se pochodující
zastavili u rodinného domku starosty obce, který jim p ipravil malé
ob erstvení, za což mu výprava uplácala ze sn hu „paní starostovou“.
Cílovou stanicí pochodu p edstavovalo samoz ejm pohostinství U Fajman .
Tam se v oslav pokra ovalo i ve er a slavilo se také v budov sokolovny.
Úderem p lnoci se tak odebral do historie rok, který lze bezesporu ozna it za

jeden z nejúsp šn jších od obnovení samostatnosti obce. P edevším co se
tý e možností spole enského, kulturního a sportovního vyžití nasadil la ku
mimo ádn vysoko a z pohledu historika informovaného o vývoji naší obce by
bylo

namíst

nezaznamenala

prohlásit,
minimáln

že

tak

intenzivní

spole enský

život

Víska

od komunistického p evratu v roce 1948. Je

s podivem kolik p kných akcí se zde poda ilo b hem jednoho roku
zorganizovat, p i emž, nutno podotknout,

asto i n kolikanásobn

v tší a

bohatší obce by v tomto Vísce mohly závid t. Doufejme, že i p íští roky nám
p inesou podobnou nadílku.

