(dle stavu obce k 31. 1.1995)

Úvod
Obec Víska leží v malebném podh í Železných hor v údolí í ky
Doubravy a Novoveského potoka na silnici mezi obcemi Nová Ves
u Chot bo e a Male . Je sou ástí okresu Havlí k v Brod, nejbližší m sto
p edstavuje 6 km sm rem na sever vzdálená Chot bo s deseti tisíci
obyvateli.
Obec, která je rozsahem a po tem obyvatel sice malá, ale o to
malebn jší a p íjemn jší pro život, se nachází v pahorkatinné oblasti
nejsevern jší ásti Hornosázavské pahorkatiny pod masivem Železných
hor. Náleží k severozápadnímu cípu
oblasti poblíž jejích hranic s

eskomoravské vrchoviny, do

eskou tabulí. Nadmo ská výška Vísky

dosahuje 385 m. n. m. v nejnižší obydlené ásti obce, p ímo u Doubravy
klesá až do rozmezí 370–380 m. n. m. , odkud stoupá nejvýrazn ji
sm rem k nejvyššímu bodu na území obce, kterým je kopec Rouze na
jihozápad Vísky s nadmo skou výškou 452 m. n.m. Místem s nejvyšší
nadmo skou výškou na katastrálním území Vísky je práv

ást severního

svahu Rouzen , která dosahuje výšky 440 m. n. m.
Malebnost Vísky je dána mimo jiné polohou v kotlin , která je
obklopena ze t í stran kopcovitým terénem. Nejv tší dominantu vytvá í
mohutné pásmo Železných hor, které se pom rn p ík e zvedá severn
od obce nad údolím Doubravy. Odtud pokra uje jednak sm rem na
východ, kde vrcholí dominantami poho í Vestcem a Spálavou (668 a 663
m. n.m.) a dále pak na severozápad nad T emošnicí s výraznou
z íceninou hradu Lichnice, odkud krajina klesá sm rem k

áslavi. P i

pohledu na jihovýchod upoutá pozornost zalesn ný kopec Hradišt
u obce Hranice, kde kdysi stával hrad st ežící starobylou Lib ckou

obchodní stezku. Jižn ji od Hradišt
položená Chot bo

lemuje okraj horizontu výše

s charakteristickými dominantami v že kostela

a továrního komína. Na západní stran od Vísky pak vystupuje pás vršk
vrcholících u obce Uhelná P íbram. Zvláštní poloha v kotlin obklopené
kopcovitým terénem nabízí krásný pohled na malebnou scenérii okolí,
nap íklad z vrchu Rouzen na majestátní masiv Železných hor.
Z okolních obcí má nejv tší význam necelé dva kilometry jižním
sm rem vzdálená Nová Ves a nejlidnat jší sousední obec Male , která
se nachází jeden kilometr od Vísky sm rem na východ. Katastrální
území Vísky ješt hrani í s katastrem obce Pukšice na západ , ke které
pat í i malá hájovna na k ižovatce silnice II. t ídy . 345 z Chot bo e do
Gol ova Jeníkova se silnicí do Vísky ve vzdálenosti dva kilometry od
obce. Další hranice probíhá s katastry obcí Vestecká Lhotka (dnes
sou ástí Je išna) na severozápad , Je išnem, respektive jeho místní
ástí He ma na severu a e kovicemi na severovýchod .

P írodní pom ry
Geologické podloží na území obce bylo ovlivn no p ítomností
druhohorního k ídového mo e a je tvo eno p edevším usazeninami
tohoto období. Z této doby pocházejí u nás nej ast jší opukové vrstvy,
v nichž lze objevit i zkamen liny tehdejších živo ich . P ítomnost opuky
vedla v minulosti k její t žb , proto lze na Rouzeni nalézt poz statky
celkem t í lom , z toho dvou na vísecké stran

kopce. Oblast Vísky

a okolí pat í z geologického hlediska k tzv. „Dlouhé mezi", což je úzký
pás druhohorních usazenin, který vybíhá z Polabí až k Velkému Dá ku
ve Ž árských vrších. Dlouhá mez odd luje Hornosázavskou pahorkatinu
tvo enou p evážn rulami od Železných hor, které lze adit ke geologicky
nejstarším územím

eské republiky s výskytem starohorních a snad

i prahorních hornin. V niv

Doubravy jsou pak

tvrtohorní usazeniny,

konkrétn

št rkové a št rkopískové náplavy. Ty jsou p ekryté hlinitými

náplavami, které se za aly vytvá et p ed dv ma milióny let a tento
proces trvá dodnes.

í ní niva pat í k velmi úrodným ástem regionu, ale

pro zvýšený stav podzemní vody a asté záplavy je p evážn
zatravn na, ímž také zpomaluje p ílivové vody p i povodních.
Z pohledu geologa nejzajímav jší oblast v bezprost edním okolí
Vísky p edstavuje bezesporu již zmín ná Rouze . Zde se, jen n kolik
metr

od hranic katastrálního území Vísky, již na katastru Nové Vsi,

nachází lom registrovaný jako významný krajinný prvek. Zaregistrování
bylo provedeno v roce 1994 s od vodn ním, že daná lokalita je
paleontologické nalezišt

a geologická památka. Jsou v n m odkryta

charakteristická úložná souvrství, jejichž vodorovné zvrstvení prozrazuje
usazeniny mo ského p vodu a nacházejí se zde i významná nalezišt
zkamen lin. Lom má zárove

významnou botanickou a ornitologickou

funkci, protože se stal úto išt m rostlinných i živo išných druh , které by
jinak ztrátou svých p irozených ekologických podmínek z oblasti úpln
vymizely. Velmi podobné charakteristiky pak platí i pro zbylé dva lomy,
které leží na katastrálním území Vísky.
Z hlediska podnebí lze Vísku za adit do mírn

teplé klimatické

oblasti. Pr m rná ro ní teplota se zde pohybuje okolo 8º C a srážky
v rozmezí 460–630 mm za rok. Sn hová pokrývka se v dlouhodobém
pr m ru udržuje zhruba 40–50 dn v roce, v jejím množství a trvání však
okolí obce znateln

zaostává za blízkou Chot bo í i vrcholovou ástí

Železných hor. V try zde p evládají západní a jihozápadní.
Vodstvo ve Vísce reprezentuje p edevším eka Doubrava, nazývaná
také n kdy romanti t ji Doubravka, do jejíhož povodí spadá celé
katastrální území obce. Pramení v rašeliništích u Velkého Dá ka a po 83
km se vlévá u Týnce nad Labem do Labe. Na území obce te e pom rn
širokým úvalem a v loukách, které ji obklopují vytvá í

etné meandry

a t n . Tém

každý rok, zpravidla na konci zimy a po átku jara v dob

tání sn hu, se zde vylévá z b eh a zaplavuje ást okolních luk.
Do

eky vtéká p ed silni ním mostem Novoveský potok, který

pramení u Zálesí mezi Novou Vsí a Chot bo í. Potok protéká prakticky
celou obcí od hranic s Novou Vsí a je od t icátých let 20. století
regulovaný v místech, kde p ímo protéká zástavbou obce. Krom n j se
do Doubravy vlévá ješt

struha odvod ující rybníky Spole ný a rybník

U borovi ek, taktéž regulovaná a z ásti dokonce zatrubn ná. Pozemky
v jejím okolí byly odvodn ny podzemní drenáží. Z pravé strany p itéká
do eky um le vytvo ená struha, která v minulosti plnila funkci mlýnského
náhonu. Regulace tok

a odvodn ní navazujících pozemk

zp sobily

významné narušení ekologických pom r v oblasti.
Na katastrálním území obce se momentáln

nachází p t rybník :

Spole ný, Zadní doly a U borovi ek, které se využívají k chovu ryb,
a dva rybníky p ímo v obci. V minulosti zde ovšem sloužily i rybníky
další, jak o tom dodnes sv d í zbytky jejich hrází nap íklad v lese
u Zadních dol . V okolí

eky se nacházejí také významné zásoby

podzemní vody, které jsou využívány i jako zdroj místního vodovodu.
Jeho hlavní zdroj najdeme v blízkosti hranic víseckého katastru
s male ským u Doubravy a chrání ho dv ochranná pásma. První z nich
je oploceno a druhé vyžaduje speciální režim hospoda ení. Ob

mají

celkovou rozlohu 35 ha.
Rostlinstvo na území Vísky se nevyzna uje n jak mimo ádnou
druhovou bohatostí, žádné zvláštní pro tento region netypické druhy se
zde nevyskytují. Celou zdejší oblast pokrývaly v minulosti husté lesy,
p edevším dubové a dubovohabrové. Dubovou skladbu les

p ipomíná

mimo jiné název eky Doubrava i tzv. dubina – menší dubový lesík jižn
od Vísky sm rem na Novou Ves. P vodní porosty byly ovšem postupn
až na výjimky p em n ny na zem d lskou p du, p ípadn na smrkové

monokultury, které dnes v kraji tvo í naprosto p evládající ást lesních
porost . Zm na skladby les

p inesla zakyselení p dy pod nimi

a následný pokles její bonity. Negativní následek p edstavuje i snížená
odolnost v

i šk dc m a pom rn

asté polomy.

V tší les se v sou asnosti na katastrálním území Vísky nachází
pouze na západ od obce, kam zasahuje okraj rozsáhlejšího lesního
komplexu, který se táhne do vzdálenosti n kolika kilometr

až k obci

Borek. P evažující d evinou je zde smrk, vyšší zastoupení má také
p vodní dub, dále borovice a mod ín. Z dalších strom

se vyskytuje

b íza, buk a na vlh ích místech také olše a jasan.
Mimo popsaný les malý smrkový lesík u rybníka Spole ný
a zmín né „dubiny" je na katastru Vísky zastoupena i mimolesní zele .
Nachází se p edevším v údolí Novoveského potoka a okolo eky a obec
díky ní získává, zvlášt

p i pohledu z v tší dálky nap íklad ze svahu

Železných hor, výrazn „zelený" ráz. Ze strom p evažuje dub, p ímo na
území obce pak jsou zastoupeny i javory, jasany, lípy a také n kolik
jilm . K chloubám obce pat í krásné lipové stromo adí podél silnice nad
fotbalovým h išt m, mimo ádn p sobivé zejména v dob kv tu. Velmi
p kné je i stromo adí podél cesty vedoucí od bývalého kravína k domu .
p. 66 rodiny Moravcovy. Podél všech silnic se nacházejí mezerovitá
ovocná stromo adí. V podstat

každá domácnost v obci má svou

zeleninovou zahrádku a ovocný sad,

i alespo

strom . V posledních letech zde také výrazn
které vlastní již valná
sortiment

p stované

n kolik ovocných

vzrostl po et skleník ,

ást domácností a které umož ují rozši ovat
zeleniny

a zlepšovat

tak

kvalitu

domácího

jídelní ku.
Také zví ena na území obce nevykazuje žádné významn jší
zvláštnosti od svého okolí. V posledních desetiletích ve Vísce velice
výrazn

poklesly stavy domácího zví ectva. Ješt

p ed 25 lety zde

v patnácti domácnostech chovali telata na výkrm nebo alespo

jednu

krávu, p i emž p ebytky mléka vykupovalo zem d lské družstvo
v budov místního kravína. Tém

každá rodina si také vykrmovala své

prase, v podstat všichni trvale bydlící si vydržovali králíky, slepice, husy
a ka eny. V sou asnosti chovají krávu i telata pouze dv rodiny, prase
se vykrmuje zhruba v deseti domácnostech, v pom rn zna né mí e si
místní obyvatelé vydržují dr bež a králíky. P t rodin chová ovce, t i
rodiny v ely a jedna rodina nutrie. V tšina domácností má psa, k vid ní
jsou ušlechtilé rasy jako jezev ík, husky, trpasli í pudl a další, p evažují
ovšem tradi ní „vo eši“ i „p íkopové sm si“, tj. psi, u kterých rasa není
jednozna ná.
Z lesní zví eny je možné potkat prase divoké, srnce obecného,
zajíce polního, bažanta obecného, z šelem pak lišku obecnou nebo kunu
skalní. Pom rn hojné zastoupení má ptactvo, nap íklad astá kachna
divoká, nechybí ani dravci, zejména kán

lesní, ale i jest áb lesní

a krahujec obecný. Zahlédnout m žeme pom rn

asto i veverku

obecnou, netopýra vodního nebo ježka obecného. Plazi jsou zastoupeni
slepýšem a ješt rkou obecnou, vzácn pak užovkou obojkovou, která se
vyskytuje v blízkosti rybník a na vlhkých místech. Stav ptactva, hmyzu
a n kterých drobných živo ich

vzrostl po roce 1989 v návaznosti na

menší používání um lých hnojiv, pesticid

a celkové zlepšení stavu

životního prost edí.
Ryby se v rámci katastru obce vyskytují v Doubrav , kde dominuje
pstruh, následovaný jelcem. V rybnících je zastoupen p edevším kapr.
Životní prost edí lze až na áste n zne išt nou Doubravu ozna it
za pom rn

isté a nepoškozené. Z hlediska celostátní klasifikace pat í

podle údaj z po átku devadesátých let k prost edí vysoké úrovn , tedy
k nejvyšší kategorii z p ti vymezených. V posledních letech na

istotu

zdejší krajiny pozitivn p sobí i již zmín né výrazné omezení používání

um lých hnojiv a pesticid , které ve srovnání s druhou polovinou
osmdesátých let pokleslo o více než polovinu. Klesá také míra zne išt ní
Doubravy, mimo jiné v souvislosti s výstavbou

istíren odpadních vod

v okolí nap íklad v Chot bo i.
Z hlediska p írodních kvalit je významná i blízkost hranic Chrán né
krajinné oblasti (dále jen CHKO) Železné hory, jejíž území za íná nad
sousední Mal í, nejblíže v prostoru mezi Mal í a Dolní Lhotkou ve
vzdálenosti zhruba 1,5 km od Vísky. CHKO Železné hory byla vyhlášena
v roce 1991, má rozlohu 284 km², je rozd lena do ty ochranných zón
a jejím cílem je kladn p sobit na zachování p íznivého stavu životního
prost edí v regionu a vytvá et p edpoklady pro jeho další zlepšování.
P ímo na katastrálním území Vísky se žádné maloplošné, zvlášt
chrán né území nenachází. Za ekologicky významná místa lze
považovat zmín né rybníky v západní ástí katastru a na n navazující
porosty, které p edstavují vhodné prost edí pro adu pták , obojživelník
a dalších druh živo ich . Dle rázu krajiny v okolí obce pat í katastrální
území Vísky k pom rn

výrazn

ovlivn ným oblastem s vysokým

podílem orné p dy a odvodn ním lu ních pozemk . Ekologické funkce
potok

jsou

omezeny

jejich

regulací,

opevn ním

b eh

a dna,

zastoupení les a mimolesní zelen je spíše nižší.
Místní krajinu lze hodnotit jako pom rn
využívanou. Jako d kaz jejího p evážn

intenzivn

zem d lsky

zem d lského rázu m že

sloužit i rozložení p dy v rámci katastru obce. Z celkové vým ry 385,5
hektar tvo í zem d lská p da 310,1 ha, tj. 80 %. V tšinu zem d lské
p dy p edstavuje p da orná, která má vým ru 246 ha, tj. 79 %
zem d lské p dy a 64 % z rozlohy katastrálního území. Zbytek tvo í
zahrady a hlavn

louky, které se nacházejí p edevším okolo

eky,

rybník a druhého potoka. Lesní p da zabírá 44,8 ha , tj. necelých 12 %,

vodní plochy 5,8 ha (1,5 %), zastav né plochy 6,4 % (1,7 %) a ostatní
plochy 18,4 ha (4,8 %).

Charakteristika sídla
P i pohledu ze svahu Železných hor p sobí Víska, z velké

ásti

ukrytá v zeleni, vcelku nenápadným dojmem. Je to dáno i velikostí vsi –
se svými 71 domy pat í mezi spíše menší vesnice. Nejvyšší

íslo

popisné iní 76, ale obec má pouze 71 dom , . p. 29 se vztahuje k dnes
již zaniklé usedlosti a zbylá ty i dnes tvo í jeden celek s domy, které
mají jiné

íslo popisné. Trvale obydlených dom

vykazuje Víska 53,

z toho rodinných domk 51. Byt pak má obec dle statistického m ení
celkem 75, z toho 57 se vykazuje jako trvale obydlené. Ostatní domy
slouží p evážn k rekrea ním ú el m, i když objekt speciáln vy len ný
jako rekrea ní chalupa je v obci pouze jeden.
Zástavbu ve Vísce lze ozna it jako pom rn rozt íšt nou, nicmén
je v ní patrné, že se v minulosti postupn soust edila p edevším kolem
dvou linií. První p edstavují komunikace – p edevším silnice z Nové Vsi
do Mal e, podél které se mezerovit , v délce zhruba jednoho kilometru
nachází 29 dom , z toho 21 po levé stran . T i

ísla popisná jsou

situována také podél silnice na Pukšice. Druhou osu osídlení p edstavuje
Novoveský potok, kolem kterého stojí celkem 18 dom . Ob linie jsou
propojeny obslužnými komunikacemi p edevším v dolní, jižní ásti obce,
kde je zástavba voln jší a více rozší ena do stran. Nejdelší komunikace
vede podél jihovýchodního okraje obce, odbo uje od silnice na Novou
Ves a sm uje až k Novoveskému potoku, kde kon í naproti budov
školky.
Z hlediska architektonického se zástavba Vísky jeví jako pr m rná
bez

výrazn jších

výkyv .

Celkový

charakter

zástavby

odpovídá

p írodnímu prost edí, ve kterém je obec umíst na. Nejv tší po et objekt
má obytný charakter a p edstavují ho p evážn

rodinné domky

a zem d lské usedlosti menšího a st edního rozsahu. Z estetického
hlediska jsou nejzajímav jší n které starší, p vodní objekty se sedlovými
st echami, kterých se nedotkly p estavby provád né po druhé sv tové
válce.
Plošn nejrozsáhlejší seskupení budov p edstavuje komplex farmy
živo išné výroby zem d lského družstva Nová Ves-Víska, které se
nachází p i vjezdu do obce od Nové Vsi po pravé stran . Skládá se ze
ty ech pavilón

– porodny selat, selatárny, odchovny, jalovárny –

a krytého skladu slámy. Celý komplex se za al stav t na po átku
sedmdesátých let a první pavilón byl uveden do provozu v roce 1974. Od
obce je komplex áste n odstín n zelení, p esto ob as obt žuje blízké
domy zápachem.
Pod objekty zem d lského družstva se nachází provozovna firmy
Lacman s. r. o. Jedná se o cihlovou neomítnutou budovu n kdejšího
kravína zem d lského družstva, která je nejvyšší stavbou v obci.
P vodn tvo ila jeden celek s protilehlým kamenným stavením . p. 5,
které se skládá z obytné ásti a chlév , nad nimi položenou stodolou
a mezi nimi ležícím rybníkem. B žn se tento soubor budov ozna oval
jako

dv r

a p edstavoval

hospodá ské

centrum

a provozovnu

male ského panství ve Vísce. Majitelé male ského panství, které od
roku 1862 p edstavoval významný

eský politik a ze

Františka

Palackého František Ladislav Rieger a jeho potomci, zde p vodn
vlastnili i etné pozemky. Jejich rozsah omezily pozemkové reformy po
1. a 2. sv tové válce a v padesátých letech vše v etn budov p ešlo pod
správu místního zem d lského družstva. To využívalo p edevším kravín
k jeho p vodnímu ú elu a to až do osmdesátých let.

Významnou budovu p edstavuje také objekt dnešní mate ské
školky. P vodn sloužila jako obecná škola. Postavena byla zprvu jako
p ízemní budova v roce 1901 a v letech 1911–1912 k ní obec p istav la
patro, takže svoji výškou se pon kud vymyká charakteru zdejší
zástavby. Dnes v ní krom mate ské školky s kuchyní, kde se va í i pro
zam stnance zem d lského družstva, sídlí i kancelá obecního ú adu.
Ke školce p iléhá pom rn

velká zahrada dopln ná r znými hracími

objekty pro pot ebu d tí.
T sn

pod školkou se nachází malý oplocený par ík s pomníkem

dvanácti ob tem první a šesti ob tem druhé sv tové války. V jeho rohu
je také umíst n kamenný k íž, který pochází z roku 1879.
Pon kud nesourod v porovnání s ostatními budovami ve vsi p sobí
místní prodejna potravin na dolním konci obce. Byla postavena
v osmdesátých letech místními ob any svépomocí v tzv. akci Z. Budova
je v majetku spot ebního družstva Jednota Havlí k v Brod. Ur itou
nesourodost prodejny vzhledem k ostatní zástavb

zp sobuje plochá

st echa, jediná ve vsi, a pom rn velké výlohy. P ed zahájením provozu
této budovy zde p sobila již od p edvále ného období prodejna potravin
v . p. 53 na k ižovatce silnic na Novou Ves a Pukšice, kde se tradi n
íká

U pokroku.

Naproti

prodejn

potravin

se

nachází

budova

Pohostinství U Fajman s architektonickým rázem konce devatenáctého
století a budova sloužící jako provozovna malé kovoobráb cí firmy
Vlasta K ivský.
Pro t lovýchovu v obci má mimo ádný význam budova užívaná
místní T lovýchovnou jednotou Sokol Víska (dále jen TJ Sokol Víska).
Jedná se o pom rn rozsáhlý objekt bývalého pohostinství a p ilehlých
hospodá ských budov, který p ed druhou sv tovou válkou pat il židovské
rodin Hermann (odtud také místními asto užívaný název „Židovna").
V tšina len

této rodiny bohužel zahynula za války v koncentra ních

táborech a žádný z nich se po válce do Vísky nevrátil, takže

innost

pohostinství již nebyla obnovena. Objekt pak za al být využíván místním
Sokolem a byla v n m vybudována t locvi na a zázemí pro fotbalový
oddíl, p edevším šatny, kuchy ka a sociální za ízení. Objekt také slouží
jako sídlo místní knihovny. Majetkové pom ry budovy jsou zatím
nedo ešené stejn jako p ípadné restitu ní nároky potomk rodiny Král
(potomci rodiny Hermannovy), kte í dnes žijí v Izraeli.
Poslední ve ejnou stavbu v obci p edstavuje místní hasi ská
zbrojnice. Postavena byla v roce 1926 a obsahuje garáž pro st íka ku
a sklad. K ní p iléhá budova autobusové

ekárny zbudovaná b hem

šedesátých let. Oba objekty jsou v majetku obce a tvo í její jakýsi
pomyslný st ed a centrum.
Z ostatních budov ve Vísce je pom rn

zajímavý objekt bývalého

mlýna. Nachází se na konci obce po levé stran

silnice na Male . Je

tvo en celkem ty mi budovami – obytným stavením, n kolikapatrovou
budovou mlýnice, chlévem, konírnou a opodál stojící stodolou. Mlýnice
byla pohán na náhonem vedoucím z Doubravy, který sloužil také jako
pohon v objektu umíst né pily a vodní elektrárny, kterou vlastník – rodina
Nevolova – nechal instalovat v roce 1920. K architektonicky zajímavým
objekt m pat í také nap íklad stodola
zajímavým pr
pat ící rodin

. p. 10 rodiny Fikarovy se

elím z roku 1889 a dnes neobývaný d m . p. 42 a 48
Kva kov

z Nové Vsi (d íve majetkem paní Vávrové),

s charakteristickými rysy zástavby devatenáctého století, nebo d m . p.
31 rodiny Ho ínkovy se zajímav

ešenou fasádou. K d ležitým objekt m

samoz ejm pat ila také kovárna v . p. 38, která dodnes ob asn slouží
svému ú elu.
Celkov

ve Vísce, tak jako v ostatních menších obcích, p evažuje

starší výstavba. Z 57 obydlených dom , které Víska vykazovala p i
s ítání lidu, dom a byt v roce 1991, vzniklo 34 do roku 1919, 7 v letech

1920–1945 a v povále ném období pouze menší

ást: p t v letech

1946–1970, dalších p t v letech 1970–1980 a šest v období 1981–1991.
Z obydlených dom

bylo 53 napojeno na místní vodovod, 13 na

kanalizaci a 35 m lo úst ední etážové topení. Co se tý e trvale
neobydlených dom , jedná se p edevším o starší objekty.
Valná v tšina dom postavených p ed druhou sv tovou válkou má
zna n

podobný ráz. Jednalo se o zem d lské usedlosti, p ípadn

domky chalupník , domká

a drobných emeslník . Tém

všechny

mají charakter p ízemních budov se spíše menší obytnou

ástí, na

kterou navazují chlévy, které dnes již spíše ojedin le a pouze omezen
slouží svému p vodnímu ú elu. Zdi zvlášt u starých selských usedlostí
jsou stav ny z opuky a dosahují ší ky n kdy více než p l metru. Chlévy
se v n kterých p ípadech zachovaly až do dnešní doby v p vodní,
klenuté podob , nap íklad v . p. 2, 5, i 14. Nezbytnou sou ást v tšiny
zem d lských usedlostí p edstavovala i stodola, která sloužila k ukládání
sena, slámy, p ípadn
ješt

obilí. Bohatší rodiny postupem

p istavovaly další budovy, nap íklad k lny,

asu zpravidla
ezárny, r zné

skladovací prostory a podobn . Tato stavení dohromady asto vytvá ela
celý komplex budov, které obklopovaly

asto pom rn

rozlehlý dv r.

Valná v tšina takovýchto usedlostí ovšem prošla v posledních padesáti
letech výraznou rekonstrukcí, p i které došlo k rozší ení obytných prostor
na úkor p d i hospodá ských stavení, nebo byly zcela p estav ny.
Jako p íklad ukazující typickou architekturu devatenáctého století
a jeho životní styl m že dodnes sloužit nap íklad již výše zmín ný d m .
p. 42 a 48, který se nachází u Novoveského potoka a zachoval si,
alespo

z venkovní

strany,

prakticky

nepozm n ný

ráz.

Jeho

charakteristickým znakem jsou silné kamenné zdi, malá okna a d ev ný
štít v pr

elí. Do domu se vcházelo ze zápraží p es malou a úzkou

p edsí . Centrem obytné

ásti byla pom rn

velká kuchyn

a na ní

navazovala obytná místnost. Podlaha byla d ev ná a stropy trámové.
Jako materiál pro stropy se zde používal i rákos. K obytné ásti . p. 42
byla p ipojena ješt

mladší usedlost

dvoru. Na opa né stran

. p. 48, která údajn

pat ila ke

obdélníkového dvora stojí další podlouhlé

hospodá ské stavení, které sloužilo jako chlév. Jeho ást p iléhající do
dvora je op t stav na z kamene, protilehlá strana vedoucí do zahrady
má st ny d ev né a st echu, která se svažuje nízko nad zem. Nad
ob ma budovami se nachází stodola, jejíž konstrukci vytvá ejí ty i silné
zd né sloupy a zbytek je op t zbit z prken.
Popisovaná usedlost byla typická pro rodiny domká , ovšem
podobným charakterem se p vodn vyzna ovala valná ást stavení ve
vsi, i když ty úpln

p vodní byly samoz ejm

asto d ev né. P es

zna n starý p vod n kterých staveb, jejichž základ z ejm sahá až do
období p ed 200 i 300 lety, nemá Víska žádnou památkov chrán nou
budovu.
Celkový po et trvale obydlených dom (53) i trvale obydlených byt
dlouhodob klesá i stagnuje. Trvale neobydlených dom evidovaných
jako nevy len né chalupy je v obci 17 a ve skute nosti slouží jako
rekrea ní objekty, pouze z da ových d vod nebyly mezi tuto kategorii
p evedeny. Jako objekt vy len ný pro rekreaci – vy len ná chalupa je
evidována pouze jedna budova. Pr m rné stá í domovního fondu
v sou asné dob
možné

po ítat

p edstavuje 64,6 rok . Do budoucna je ve Vísce
s výstavbou

nových

rodinných

domk ,

ale

také

s rekonstrukcemi trvale neobydlených usedlostí, které dnes slouží jako
rekrea ní

objekty.

U n kterých

majitel

t chto

objekt

m žeme

p edpokládat, že jejich sou asné rekrea ní užívání zm ní na trvalé
bydlení p edevším z d vodu p est hování z m sta na venkov po
odchodu do d chodu p ípadn z jiných d vod . Pro novostavby jsou zde

pom rn

široké možnosti využití r zných stavebních ploch, také cena

stavebních pozemk je pom rn nízká.

Obyvatelé
Rozhodující charakteristikou pro sou asnou Vísku jsou samoz ejm
její obyvatelé. Pro význam obce vždy hraje velkou roli p edevším jejich
po et. Z tohoto hlediska pat í Víska se svými 183 obyvateli, které
vykazovala k 31. 12. 1995, mezi obce malé. Množství ve Vísce žijících
obyvatel

se

samoz ejm

v minulosti

zna n

prom

ovalo.

V devatenáctém století, z n hož máme zatím první zmínky o po tu
usedlík , se tento po et postupn s drobnými výkyvy zv tšoval. Zatímco
v roce 1843 vykazovala obec 335 obyvatel a 47 dom , v druhé polovin
tohoto století již po et zde p ihlášených kolísal kolem ísla 400. Vrchol
pomyslné k ivky p edstavoval rok 1880, kdy b hem s ítání lidu m la
Víska 415 duší. Pak následoval pokles, zpo átku s výkyvy, takže ješt
p ed první sv tovou válkou v roce 1910 vykázala Víska p esn
usedlík

400

v 54 domech, ale od tohoto roku je již pokles mezi s ítáními

obyvatel trvalý. V roce 1921 zde žilo 385 obyvatel o dev t let pozd ji 348
lidí v 57 domech. Pokles byl zp soben z ejm

p evážn

odchodem

zvlášt mladých lidí do m st, kde rozvíjející se pr mysl a služby za aly
nabízet pracovní p íležitosti. Naopak v zem d lství t chto míst za alo
postupn ubývat.
Velký skok pak znamenala druhá sv tová válka a léta po ní
následující. V roce 1950 vykázala Víska už pouze 270 obyvatel v 63
trvale obydlených domech, tedy pokles o tém

80 obyvatel b hem

dvaceti let. Proces odchodu do m st pak ješt urychlila komunistickým
režimem pod nátlakem provád ná kolektivizace a následné zm ny
v zem d lství, takže nap íklad v letech 1961 –1970 p išla Víska o více

než 40 obyvatel a jejich po et klesl na 218, na které p ipadalo 59 trvale
obydlených íslech popisných.
Vylid ování obce bohužel pokra uje dodnes. P i posledním s ítání
v roce 1991 se k trvalému pobytu p ihlásilo 199 obyvatel a za další ty i
roky jich je již o 16 mén . Také další perspektivy nelze hodnotit p íliš
optimisticky, pokles z ejm bude nadále pokra ovat, i když doufejme, že
už ne tak razantním tempem. Jako hlavní p í inu klesajícího po tu
zdejších ob an lze uvést již zmín ný odchod mladých lidí do m st dnes
p edevším za lepším pracovním uplatn ním, vyššími výd lky, ale
i snadn jším a pohodln jším životem. V posledních letech se na této
skute nosti podepisuje také rychlý pokles pracovních p íležitostí
v zem d lství, které tradi n zam stnávalo nejvíce zde žijících obyvatel,
nebo i zhoršující se možnosti autobusového spojení s okolím. V zájmu
obce by proto ur it m lo být vytvá et p edpoklady pro zastavení tohoto
nep íznivého

trendu,

jednak

zlepšením

a zkvalitn ním

zdejších

podmínek života, jednak snahou udržet i p ilákat mladé lidi s rodinami,
které zajiš ují budoucnost obce.
Co se tý e struktury obyvatelstva, bylo v roce 1995 ze 183 trvale
hlášených k pobytu 92 muž a 91 žen. D tí ve v ku do 14 let evidovala
obec 36, v produktivním v ku, tj. ve v kovém rozmezí 15–59 let zde žilo
111 obyvatel a 36 ob an m bylo 60 a více let. Nejstarším obyvatelem byl
p taosmdesátiletý František Pešek z . p. 35. Pr m rný v k obyvatel
obce dosahoval 35,1 roku. Toto íslo kopíruje okresní pr m r a ukazuje,
že Vísku zatím nepostihl tolik jako jiné malé venkovské obce problém
„stárnutí“ obyvatelstva. Ten spo ívá v tom, že v menších obcích ubývá
mladých rodin a výrazn

roste podíl obyvatel v d chodovém v ku.

Zárodky tohoto vývoje už u nás signalizuje pokles po tu zde narozených
d tí. Ten za al, jako jinde v republice, již na p elomu sedmdesátých
a osmdesátých let, ale výrazn

vzrostl po roce 1990. D kazem jsou

i následující

ísla – zatímco ve 2. polovin

narodilo celkem 25 d tí, v 1. polovin

sedmdesátých let se zde

devadesátých let už jich bylo

pouze 10. Naopak po et zem elých již delší dobu po et narozených
zna n p evyšuje (nap íklad v roce 1994 zem eli ve Vísce ty i ob ané,
narodilo se jedno dít , v roce 1995 zem eli t i obyvatelé a narozen op t
pouze jeden).
Poslední zevrubn jší údaje o zam stnanosti zdejších ob an
pocházejí ze s ítání lidu z roku 1991. Tehdy ze 199 obyvatel pat ilo do
kategorie ekonomicky

inných (tj. t ch, kte í bu

pracují, anebo jsou

evidováni jako nezam stnaní) celkem 87 ob an . Z nich pracovalo
nejvíce – 42 – v zem d lství, dále 25 v r zných odv tvích pr myslu
(tehdy se jednalo p evážn

dnes již rozd lený podnik Chot bo ské

strojírny), t i ve stavebnictví a 11 ve službách r zného charakteru
(obchody, školství, apod.). Absolutní v tšina z nich musela za prací
vyjížd t mimo obec, což platí samoz ejm i dnes.
Míra nezam stnanosti se p es velmi malou nabídku pracovních
p íležitostí p ímo v obci a nutnosti dojížd ní za prací pohybuje stabiln
na pom rn

nízké úrovni. Ke konci roku 1995 zde byla pouze jedna

nezam stnaná žena, což p edstavuje nezam stnanost ve výši 1,15 %
z 87 ekonomicky aktivních obyvatel, což je mén než celostátní necelá
ty i procenta.
Od roku 1990 ve Vísce také rostl po et podnikatel a živnostník .
V roce 1995 zde bylo evidováno celkem 19 držitel živnostenského listu,
pouze menší ást z nich ovšem m la podnikání jako hlavní zdroj svého
p íjmu.
Také vzd lanostní struktura obyvatelstva zaznamenává v období po
roce 1989 pozitivní zm ny. V obci žije p t ob an

s vysokoškolským

vzd láním a ty i vysokou školu studují. Zvyšuje se po et student
st edních škol a u ebních obor

s maturitou na úkor u ebních obor

nematuritních. Velká

ást absolvent

ukon ení svého studia ješt

s výu ním listem nastupuje po

asto na zpravidla dvouletou nástavbu

zakon enou maturitní zkouškou, takže podíl obyvatel s absolvovanou
maturitní zkouškou v obci roste, což dokládá i rostoucí spole enský
význam vzd lání.
Náboženské pom ry ve Vísce není možné p esn zjistit. Statistické
údaje k náboženskému vyznání se zjiš ovaly naposledy v roce 1991
b hem S ítání lidu, dom

a byt

a byly publikovány pouze pro Male ,

jejíž tehdy byla Víska sou ástí.
V Mal i s jejími p idruženými obcemi se tehdy nejvíce – 57 %
obyvatel hlásilo k ímskokatolickému náboženství, dalších 19 % bylo bez
vyznání, 16 % nevyplnilo žádnou kolonku a 8 % se p ihlásilo
k evangelické církvi. Údaje velmi kontrastují se situací v roce 1930, kdy
ve Vísce z 348 obyvatel pouze dva byly bez vyznání a 304 se hlásilo
k ímskokatolické církvi. Sou asný stav ve srovnání s celostátním
pr m rem p esto vykazuje vyšší podíly v ících hlavn
Katoli tí v ící jsou p ifa eni tradi n
také zna ná

u evangelík .

k farnosti v He mani, jejíž h bitov

ást z nich využívá, ale v posledních desetiletích na

bohoslužby jezdí spíše do mnohem dostupn jší Nové Vsi. Evangeli tí
v ící jsou sou ástí sboru Vilémov, který má kostel s kazatelskou stanicí
v sousední Mal i.
Podobn

nezjistitelné jsou národnostní pom ry – v tehdejší

rozší ené Mal i se k eské národnosti hlásilo 99 % obyvatel – stejn je to
s údaji o vybavení a bydlení domácností.

Politický a ve ejný život
Víska je od 1. ledna 1992 samostatnou, samosprávnou obcí pat ící
k okresu Havlí k v Brod. Z hlediska správního má pom rn
historii. Již od dob st edov ku byla se svým okolím, v etn

pestrou
blízké

Chot bo e, sou ástí kraje

áslavského. Místní správu zde vykonával

vrchnostenský ú ad male ského panství, k n muž obec pat ila nejpozd ji
od poloviny sedmnáctého století. Samosprávu v novodobém slova
smyslu získali místní obyvatelé okolo roku 1850, kdy obec p evzala
kompetence male ského vrchnostenského ú adu. V té dob

došlo i ke

z ízení politického okresu chot bo ského, jehož byla Víska sou ástí až
do roku 1960.
P íslušnost ke kraji áslavskému z stala zachována do roku 1855.
V letech 1855 – 1862 spadal chot bo ský okres pod Pardubický kraj a od
roku 1862, kdy došlo ke zrušení krajských ú ad , až do roku 1949 p ímo
pod ú ady Zem

eské.

Výrazné zm ny ve správní oblasti p išly pak po druhé sv tové válce.
V roce 1945 nahradily dosavadní obecní ú ady a obecní zastupitelstva
místní národní výbory a v roce 1949 došlo k vytvo ení Pardubického
kraje, kam následn náležel chot bo ský okres v etn naší obce až do
roku 1960. Rok 1960 znamenal pro
Vísku nejvýrazn jší zm nu, protože ztratila statut samostatné obce.
Zdejší Místní
národní výbor Víska správní reforma v rámci projektu slu ování obcí
zrušila a Víska byla za len na pod Novou Ves. Zrušen byl také
chot bo ský okres a stal se sou ástí v tšího okresu Havlí k v Brod.
Podobn i Pardubický kraj zanikl a byl p ipojen ke Východo eskému kraji
s centrem v Hradci Králové.
Místní záležitosti pomáhal národnímu výboru v Nové Vsi

ešit

ob anský výbor ve Vísce, který byl volen, tak jako zastupitelé všech
dalších orgán státu v komunistickém

eskoslovensku jednou za p t let,

ovšem velmi nedemokratickým zp sobem, p i kterém se „vybíralo" pouze
z jedné kandidátky a neú ast ve volbách mohla pro odvážlivce znamenat

vážný existen ní postih. P íslušnost Vísky k Nové Vsi trvala až do roku
1988, kdy byl tam jší národní výbor zrušen a Víska za ala spadat pod
Male , jehož Místní národní výbor se v roce 1990 zm nil na obecní ú ad.
Pád komunistického režimu v roce 1989 p inesl i u nás r st zájmu
o spravování místních záležitostí. Stále

ast ji se zde za aly ozývat

hlasy po odtržení od Mal e a návratu k samostatnosti obce. V roce 1992
zde proto došlo k uspo ádání referenda, které jednozna n
myšlenku podpo ilo. Na jeho základ
a uskute n ny

volby

do

místní

tuto

byly v tomtéž roce vypsány

samosprávy,

vytvo eno

obecní

zastupitelstvo a Víska získala k výše uvedenému 1. lednu 1992 statut
samostatné obce.
Správu obce v sou asnosti vykonává obecní zastupitelstvo, které je
voleno v obecních, neboli komunálních volbách jednou za

ty i roky.

V prvním volebním období v letech 1992 až 1994 m lo zastupitelstvo
celkem dev t
B etislav

len

a to následující: Karel B ezina, Pavel B ezina,

apek, Ludmila Fikarová, Roman Grund, Ladislav Kalvoda,

Helena Moravcová, Zbyn k Mudru ka a Jaroslav Musílek. Od roku 1994
jich má pouze sedm a jedná se o tyto zastupitele: Pavel B ezina,
B etislav

apek, Ji í Fikar, Ladislav Kalvoda, Josef Koš ál, Jaroslava

K ivská, Helena Moravcová a Jaroslav Musílek. Obecní zastupitelstvo se
schází ke svým sch zím podle pot eby, zpravidla jednou m sí n
v prostorách obecního ú adu. Na svém prvním zasedání volí obecní
zastupitelé nejd ležit jší p edstavitele obce – starostu a jeho zástupce
místostarostu. Funkci starosty ve Vísce vykonává již od roku 1992 pan
Pavel B ezina z . p. 7, toho

asu invalidní d chodce, p vodním

povoláním údržbá v místním zem d lském družstvu, který ve volbách
v roce 1992 i 1994 získal nejvíc hlas zdejších voli

. Místostarostou je

ve Vísce, taktéž od roku 1992, pan Jaroslav Musílek z . p. 17,
p vodním povoláním zedník, nyní invalidní d chodce.

Nezbytnou sou ástí fungování obce je obecní ú ad, jehož kancelá
sídlí v budov

mate ské školky. Administrativní agendu spojenou

s fungováním obce má krom

starosty a místostarosty na starosti

hospodá ka, kterou je od roku 1992 paní Iveta Grundová z . p. 13.
Kancelá obecního ú adu je otev ena pro ve ejnost každou st edu od
15,00 do 18,00 hodin.
Obecní zastupitelstvo eší všechny významn jší otázky provozu
obce, rozhoduje o spravování jejího majetku a financích. Každoro n
p edevším schvaluje rozpo et obce. P íjmová stránka rozpo tu v roce
1995 p edstavovala 1. 627 tis. K . Je tvo ena p edevším prost edky
z dan

z p íjmu fyzických osob ze závislé innosti a funk ními požitky,

které p edstavovaly 63 % p íjm

z daní (309. 920,- K ), další položku

da ových p íjm tvo í da z p íjmu fyzických osob samostatn výd le n
inných, které p edstavovaly 48.970,- K

(10 % da ových p íjm ).

K dalším p íjm m obce pat í da z nemovitostí (v roce 1995 inila 132
tisíc K , tj. 27 % da ových p íjm ), r zné poplatky (nap íklad vodné
a sto né, poplatky za psy), státní dotace, nap íklad na provoz mate ské
školky a nemalou
prost edky z dan

ást p edstavují i p íjmy z obecního lesa. Naopak
z p íjmu právnických osob, tj. firem a podnik , obec

nevykazovala, protože zde žádná firma nem la své oficiální sídlo.
Oproti tomu výdaje rozpo tu dosáhly v roce 1995 ástky 1.141 tis.
K . K nejvýznamn jším výdaj m obce pat í tradi n

prost edky na

provoz obecního ú adu a platy jeho zam stnanc , dále výdaje na provoz
mate ské školky a finance investované na údržbu obecního lesa. Krom
b žných provozních výdaj
akce,

nap íklad

úpravy

se každoro n
místních

realizují r zné investi ní

komunikací,

apod.

O dobrém

hospoda ení Vísky sv d í skute nost, že obec od svého vzniku
hospoda í s p ebytkovými rozpo ty a díky nashromážd ným p ebytk m

m že pomýšlet i na v tší investice do budoucna jako nap íklad
plynofikaci.
V majetku Vísky se nachází n kolik položek, z nichž nejcenn jší je
již zmín ný obecní les o rozloze 35,76 ha v cen n kolika milión korun.
Dále do majetku obce pat í budova mate ské školky, hasi ské zbrojnice
a autobusové

ekárny, obecní pozemky, komunikace, sít

vodovodu

a kanalizace. Obec je od po átku devadesátých let také vlastníkem akcií,
nap íklad Východo eské plynárenské a. s.,

i Východo eské energetiky

a. s.
Z hlediska státní správy je Víska sou ástí okresu Havlí k v Brod.
Do Havlí kova Brodu, kde sídlí okresní ú ad a další orgány státní správy,
musí místní ob ané dojížd t za n kterými úkony, jako nap íklad vydání
pasu. Kraje, v našem p ípad Východo eský, byly zrušeny v roce 1990
a p ipravovaný zákon o nových krajích stále ješt
Víska je

nevešel v platnost.

lenem dobrovolného „Sdružení obcí Podoubraví“. Tato

organizace vznikla v roce 1992 jako „Sdružení starost

mikroregionu

Horní Doubrava“ s cílem navázat vzájemnou spolupráci mezi obcemi,
které spojuje blízkost hornímu toku eky Doubravy. Zpo átku vycházela
ze spolupráce starost

a motivovala ji snaha po p edávání zkušeností

a neformální spolupráci. Po et len sdružení postupn nar stal až na
20 obcí, které zahrnují n kolik tisíc obyvatel. Sdružení se zam uje na
organizování vzájemných setkání p edstavitel svých obcí a vzájemnou
spolupráci na projektech, které p esahují hranice obcí. V sou asnosti
nap íklad plánuje spole nou plynofikaci regionu.
Z hlediska politické p íslušnosti místních obyvatel zde nep sobí
základní organizace žádné z politických stran.

lenství v politických

stranách je v cí ist soukromou a nejsou proto známé žádné evidence
straník , nicmén pat í k všeobecn známé v ci, že z hlediska stranické
p íslušnosti jsou ve Vísce zastoupeni p edevším lenové Komunistické

strany

ech

a Moravy,

kte í

p ešli

z Komunistické

strany

eskoslovenska vládnoucí v dobách totalitního režimu, dále

lenové

strany lidové, p esn ji K es anskodemokratické unie –
strany lidové a minimáln

jeden

len republikán

Sdružení pro republiku – Republikánská strana

eskoslovenské

Miroslava Sládka –

eskoslovenska.

Hospodá ské pom ry
Hospodá ské pom ry ve Vísce jsou tradi n

již po staletí

ovliv ovány p edevším zem d lstvím. Víska ve své minulosti vždy m la
charakter zem d lské obce, kde absolutní v tšinu obyvatel tvo ili
zem d lci, p ípadn

drobní emeslníci, kte í ale také vesm s m li svá

polí ka a hospodá ské zví ectvo. Vyjížd ní za prací do pr myslových
podnik

a služeb, které dnes v obci p evažuje, se zde ve v tší mí e

objevilo až po druhé sv tové válce.
Co se tý e zem d lství, až do padesátých let tohoto století bylo
samoz ejm
a st ední

pln

v soukromých rukou. P evažovaly zde spíše menší

zem d lské

usedlosti.

Z ejm

nejv tším

zem d lským

podnikem v obci byl dv r male ského panství. Již na po átku dvacátého
století byl jeho majiteli propachtováván a rozlohu jeho polností okleštila
první pozemková reforma po první sv tové válce. Nejv tší místní
hospodá ství m la vým ru p dy nižší než 20 ha (nejvíce rodina
Záklasníkova z . p. 3 a to 18 ha, dále rodina Šindelá ova z . p. 10 16
ha a rodina

apkova z . p. 14 také 16 ha).

V padesátých letech zde prob hla kolektivizace zem d lství, kdy
místní rolníci, v tšina z nich pod nátlakem, postupn

až na výjimky

vstoupili do zem d lského družstva. Výjimku p edstavovaly pouze dv
rodiny – rodina Papouškova z . p. 57 a Marie Polnická z . p. 12.
Ostatní zem d lci v obci se postupn

b hem padesátých let stali

leny nejprve místního Jednotného zem d lského družstva (dále jen

JZD) Víska, které se pak od 1. ledna 1960 stalo sou ástí JZD Nová Ves
- Víska. To pak p sobilo do konce roku 1973. Od 1. ledna 1974 se pak
slou ilo s JZD v Mal i, ímž vzniklo rozlehlé JZD Doubrava hospoda ící
na více než 3000 hektarech p dy. Jeho existence trvala až do konce
roku 1991. Od za átku roku 1992 se znovu odd lilo p vodní zem d lské
družstvo (dále pouze ZD) Nová Ves - Víska, které v této podob p sobí
dodnes.
ZD

Nová

Ves-Víska,

které

p edstavuje

nejvýznamn jšího

zam stnavatele obyvatel obce, funguje podle svých stanov jako
dobrovolné spole enství fyzických a právnických osob, tj. len družstva,
založené za ú elem spole ného podnikání.
stát prakticky jakákoli osoba, v etn

lenem družstva se m že

t ch, kte í zde nevlastní žádný

majetek. V tomto p ípad musí vyjád it zájem o lenství, souhlasit s jeho
stanovami a zaplatit lenský vklad 3000 K .
Lze uvést, že tém
alespo

každá rodina ve Vísce má ve svých adách

jednoho, zpravidla i více,

len

družstva. Je to dáno tím, že

k absolutní v tšin zdejších usedlostí pat il n jaký zem d lský majetek,
který se stal sou ástí místního JZD a který pak sou asné družstvo
spravuje. Tento majetek byl po roce 1989 znovu ohodnocen a podle jeho
výše byla stanovena i výše lenských podíl v družstvu. V moment , kdy
se

len rozhodne z družstva vystoupit, má nárok na vrácení tohoto

podílu, tj. vrácení p dy, o níž ale m že požádat i len družstva,
a vyplacení hodnoty svého lenského podílu.
Nejvyšším orgánem družstva je
nejmén

jednou ro n

a každý

lenská sch ze. Ta se svolává

len na ní má jeden hlas. Ú astníci

lenské sch ze volí p edstavenstvo družstva, které ídí jeho
a rozhoduje

o nejd ležit jších

otázkách,

dále

volí

innost

p edsedu

a místop edsedu družstva a leny kontrolní komise. P edsedou ZD Nová

Ves - Víska je v sou asnosti ing. Karel Hromica z Chot bo e,
místop edsedou ing. Jan Francl z Nové Vsi.
Zem d lské družstvo obhospoda uje 939,70 ha zem d lské p dy.
Z této vým ry p edstavuje nejv tší

ást – 837,41 ha p da orná, dále

družstvo spravuje 100,01 ha trvalých luk, 1. 96 ha pastvin, 0,24 ha
zahrad a 0,08 ha ovocných sad . Ve správ

místních družstevník

se

nachází i p es jeden hektar vodních ploch a spolu se zastav nými
a ostatními pozemky iní celková vým ra ZD Nová Ves-Víska 958,35 ha.
Orná p da byla v polovin

devadesátých let využita následujícím

zp sobem: na 381,57 ha (45,6 % rozlohy) ha se p stovali obiloviny, na
270,2 ha (32,3 %) pícniny a na 179,37 ha (21,4 %) technické plodiny.
Zbývající minimální rozloha 6,24 ha (0,7 %) sloužila k p stování
brambor. Z obilovin zaujímala nejv tší plochu ozimá pšenice, kterou bylo
oseto 176,7 ha, následovala pšenice jarní (64,6 ha), dále je men jarní
(62,1 ha) a ozimý (58,44 ha) a oves p stovaný na vým e 19,8 ha.
Z technických plodin se zde p stovala v poslední dob

hojn

rozší ená a ekonomicky výhodná epka (126 ha) a také kmín na 53,3 ha.
Na produkci kmínu se specializovalo již od sedmdesátých let slou ené
JZD

Doubrava,

nejvýznamn jším

které

dokonce

producent m

v ur itou
a také

dobu

pat ilo

vývozc m

k jeho

v bývalém

eskoslovensku. Bohužel rentabilita p stování kmínu, který se odtud
vyvážel nap íklad až do Nizozemí, v poslední dob

klesá a místní

družstvo uvažuje o ukon ení jeho p stování. P stování pícnin se v ZD
Nová Ves-Víska soust edí na kuku ici (109,9 ha), dále jetel (46,9 ha),
bob (52,2 ha) a zaseta byla ješt sm s hrachu a ovsa na vým e 61,2
ha.
Z hlediska živo išné výroby se zem d lské družstvo specializuje na
chov skotu, jehož stav p edstavuje pr m rn 600 kus (300 krav, 100

telat a 200 kus

mladého chovného skotu) chovaných v Nové Vsi

a zhruba 1700 kus prasat chovaných v níže popsaném areálu ve Vísce.
V zem d lském družstvu bylo v roce 1995 zam stnáno celkem 19
pracovník

z Vísky, z toho 12 v místní farm

rozmnožovacího chovu

prasat. Družstvo m lo celkem 67 pracovník

a jejich pr m rná mzda

dosáhla 8 119 K , což se pohybuje zhruba na úrovni celorepublikového
pr m ru. Hospoda ení družstva je od roku 1993 ziskové, p i emž na
zisku se nejvíce podílí práv výsledky místní farmy chovu prasat.
Farma rozmnožovacího chovu prasat p edstavuje v sou asné
situaci prakticky jediný významn jší zdroj pracovních p íležitostí p ímo ve
Vísce a je také z hlediska ziskovosti nejd ležit jší sou ástí družstva.
Jedná se o komplex postavený na po átku sedmdesátých let, který tvo í
ty i pavilóny. Je to porodna selat, která slouží k umíst ní prasnic p ed
porodem a ty i až p t týdn

po porodu, dále selatárna, kde probíhá

odchov selat zhruba do 40 kg váhy, následuje odchovna pro výkrm vep
až do jate ní velikosti a posledním pavilónem je jalovárna, která byla
postavena pro umíst ní odstavených a b ezích prasnic a prasni ek.
Pr m rný denní stav selat na porodn se pohyboval okolo 420 kus , na
selatárn okolo 670 selat a na odchovn okolo 600 vep . Technologie
provozu je z po átku sedmdesátých let a spo ívá v krmení pomocí
krmivových voz

automaticky pln ných ze zásobník

a v ru ním

vyhrnování hnoje z kotc .
V sousedství popisované farmy živo išné výroby se nachází další
d ležitá provozovna na území Vísky a tou je firma Lacman. Jedná se
o velkoobchod se spojovacím materiálem, konkrétn

firma obchoduje

nap íklad se šrouby, maticemi, h ebíky, hmoždinkami, vruty, podložkami
a podobnými komoditami a nabízí tak kompletní sortiment spojovacího
materiálu. Své sídlo má v Chot bo i, ale ve Vísce provozuje od roku
1994, kdy vznikla, skladovací prostory v budov bývalého kravína, který

již od osmdesátých let nebyl družstvem využíván. Budovu m la firma
nejprve v pronájmu, ale v sou asnosti se již nachází v jejím trvalém
vlastnictví. Její majitel pan Pavel Lacman z Chot bo e zam stnává 30
pracovník , kte í firm vytvá ejí obchodní a technický tým, z toho pouze
jedna pracovnice je z naší obce, v tšina dalších dojíždí z Chot bo e. Ve
své provozovn

plánuje pom rn

rozsáhlé stavební úpravy, nap íklad

výstavbu garáží pro své dodávky zna ky Ford, které od roku 1994 k ižují
Vísku. Z hlediska po tu pracovník

p ímo na území obce je zde

nejv tším podnikem, bohužel, vzhledem k tomu, že zde nesídlí, nezíská
od n j Víska žádné da ové p íjmy do svého rozpo tu. Firma ale
sponzoruje místní mate skou školku, které dodává finance na nákup
hra ek, p ípadn sladkostí a ovoce pro mikulášské besídky. Firma vyvíjí
i další aktivity mimo svoji pracovní nápl , nap íklad každoro n od roku
1994 po ádá pod názvem Lacman Vyso ina Road cyklistický maraton
trasovaný

eskomoravskou vyso inou.

Mimo farmy zem d lského družstva a velkoskladu firmy Lacman se
v obci nachází už pouze malá rodinná firma Kovoobráb ní Vlasta K ivský
ve dvo e Pohostinství U Fajman , jejímž majitelem je pan Vlasta K ivský
z . p. 70. Mezi další místní podnikatele pat í pan Ji í Fikar z . p. 10,
který je vlastníkem firmy Golden product Bohemia s. r. o., která se
zabývá výkupem a zpracováním medu, své sídlo a provozovny má ale
v sousední Nové Vsi. Dalším živnostníkem je paní Marie Musílková z .
p. 17, která vlastní prodejnu nábytku v Chot bo i a majitel místního
pohostinství pan Jaroslav Fajman z . p. 23.
Sektor služeb je ve Vísce zastoupen p edevším místní prodejnou
Jednoty

a Pohostinstvím

U Fajman .

Prodejna

je

provozována

spot ebním družstvem Jednota Havlí k v Brod. Jedná se o pom rn
moderní pultovou prodejnu, která svou kapacitou pln

odpovídá po tu

zdejších obyvatel. Provozovna nabízí základní sortiment potravin

a z ásti smíšené zboží, i když její nabídka v sou asnosti pon kud
zaostává za požadavky a pot ebami zdejších obyvatel, také ceny jsou
spíše vyšší, než nap íklad v n kterých soukromých obchodech v blízké
Chot bo i. Jako prodava ka zde již od konce sedmdesátých let p sobí
paní Marie Pavlíková z Mal e. Ro ní tržba prodejny dosáhla v roce 1995
1197000 K a má v posledních letech rostoucí tendenci.
Nezbytnou sou ástí každé opravdu fungující vesnice a sou asn
pojítkem a stimulem jejího spole enského života je samoz ejm
hospoda, v našem p ípad Pohostinství U Fajman . Jedná se o tradi ní
rodinný podnik provozovaný panem Jaroslavem Fajmanem z . p. 23
v budov , kde se hostinec nachází již minimáln
Pohostinství je otev eno každý den krom

od minulého století.

pond lí od 17,00 do 22,00

hod., v pátek do 24,00 hod., v sobotu od 15,00 do 23,00 a v ned li je
možno posed t již od 11 hodin dopoledne do 22,00 hodin. Návšt vník m
je k dispozici široký výb r nápoj , kterému dominuje zde
havlí kobrodské

pivo

Rebel.

Pohostinství

má

epované

k dispozici

lokál

s kapacitou zhruba 30 míst u stolu a pom rn velký tane ní sál, který se
však již n kolik let nevyužívá.

Doprava
Dopravní poloha Vísky není p íliš významná a dopravní situace zde
tudíž pat í ke spíše problemati t jším. Obcí prochází silnice III. t ídy .
III/34522 z Nové Vsi do Mal e a na ní se napojuje silnice . III/34524,
která vede sm rem na Pukšice a spojuje Vísku se silnicí II. t ídy . 345
vedoucí z Chot bo e do Gol ova Jeníkova. Bezprost edn v obci se tedy
jedná o dopravní komunikace spíše mén významné.
Pro spojení Vísky s okolím je nejd ležit jší autobusová doprava,
která sm uje do blízké Chot bo e. Provozuje ji akciová spole nost
SAD Bus Chrudim, která je nástupcem bývalého státního

SAD

Hradec Králové a jejíž, bohužel pouze menšinovými, akcioná i jsou
i obce zdejšího regionu. Velmi dobré dopravní spojení autobusy zde
fungovalo do roku 1990. V následujícím období za al klesat po et
p epravovaných osob, ada spoj se ukázala jako ztrátová a stát za al
své dotace na tento druh dopravy rychle snižovat a omezil je pouze na
spoje, které zajiš ují základní dopravní obslužnost, tj. cesty dvakrát
denn
spoj

na ú ady a do škol. To vedlo následn

k výraznému omezení

a zhoršení dopravní dostupnosti. Navíc spole nost

SAD Bus

Chrudim za ala požadovat po obci finance na krytí ztrát z prod le ných
spoj , které zde stále provozuje a její finan ní nároky rychle stoupají až
do výše, která už je nep im ená pro obecní rozpo et.
V sou asnosti je zde provozována linka Chot bo –Hoješín (Se ), na
které první autobus do Chot bo e p ijíždí v 5,05, další v 7,30, 13,30
a 16,25. Sm rem z Chot bo e projíždí Vískou následující autobusy:
v 6,09, 12,15, 14,50 a 17,45. Další autobusová linka jezdí na trase Libice
nad Doubravou–Male –Chot bo a do Vísky p ijíždí v 6,30. Poslední
nov

zavedený spoj je provozován soukromým dopravcem z e kovic

a jedná se o linku

e kovice–Havlí k v Brod, která sm rem do

Chot bo e Vískou projíždí v 4,45 a 13,05, v opa ném sm ru pak v 7, 55
a 14,45. B hem víkendu projíždí obcí dva autobusy ve sm ru na
Chot bo v sobotu (7,41 a 16,31) a t i v ned li (7,40, 11,40 a 16,31),
opa ným sm rem tj. na Kloko ov a b hem letních m síc až do Se e
op t dva autobusy v sobotu (13,00
a 17,57) a t i v ned li (10,15, 12,45 a 17,24). Nejbližší zastávky
dálkových autobus jsou v Mal i a Nové Vsi, ale p edevším v Chot bo i.
Zhoršení autobusového spojení, nap íklad zrušení ve erních spoj
p edstavuje jeden z d vod
v posledních letech.

rostoucího po tu automobil

ve Vísce

Obcí neprochází žádná železni ní tra a nejbližší vlakové nádraží je
v Chot bo i na trati Havlí k v Brod – Pardubice. V minulosti ovšem m la
Víska k vybudování železnice pom rn blízko. Na po átku 20. století se
zde dostala do pop edí zájmu myšlenka na postavení místní dráhy
Chot bo –T emošnice. Pro dráhu byl vypracován podrobný projekt. Tra
m la vést z Mal e, kde u k ižovatky silnic zvané U Klimše byla
projektována zastávka, podél horního, severovýchodního okraje Vísky
do Nové Vsi, kde m la být naproti dnešnímu kravínu další stanice. Se
zastávkou p ímo ve Vísce projekt nepo ítal, ale je možné, že by byla
z ízena pozd ji. Na výstavbu dráhy za aly být dokonce upisovány akcie,
p i emž Víska vyjád ila v roce 1910 zám r upsat 10.000 korun, o 2000
více než v tší Nová Ves. Realizaci projektu, k n muž dokonce existoval
plán na výkup pozemk

z roku 1911 a výnos víde ského ministerstva

železnic o vyvlast ovacím

ízení z roku 1912 nakonec definitivn

zamezila první sv tová válka a po ní, i díky rostoucí konkurenci silni ní
dopravy, už nebyl uskute n n.

Ob anská vybavenost a zdravotnictví
Z hlediska ob anského vybavení je pro naši obec d ležitých n kolik
skute ností. Obec má ve svém vlastnictví objekt mate ské školy, kde se
také nachází kancelá obecního ú adu. Objekt je ze stavebního hlediska
v dobrém stavu a postupn procházel rekonstrukcí, takže svým ú el m
pln

vyhovuje. Kancelá obecního ú adu má samostatný vchod a její

prostory jsou z hlediska velikosti obce vyhovující.
Za další d ležitý objekt lze ozna it již popisovanou budovu prodejny
potravin pat ící spot ebnímu družstvu Jednota Havlí k v Brod. Jedná se
typizovanou pultovou prodejnu, které byly stav ny v osmdesátých letech
velmi

asto i v jiných vesnících tak jako u nás v tzv. akcích Z, tj.

ob anskou svépomocí. Objekt lze ozna it za typický objekt „socialistické“

architektury, který svou podobou nezapadá mezi ostatní stavby obce.
Z hlediska stavebního je v dobrém stavu a kapacitn

vyhovuje po tu

zdejších obyvatel.
T etí d ležitý objekt z hlediska ob anské vybavenosti p edstavuje
hasi ská zbojnice s p istav nou autobusovou

ekárnou. Ob

budovy

jsou v majetku obce, starší byla postavena na náklady obecního ú adu
v roce 1926 a obsahuje garáž pro st íka ku a sklad. Je op t v pom rn
dobrém stavu a lze ji ozna it za vyhovující z hlediska velikosti obce
a pot eb místních hasi

. Podobné parametry má i autobusová ekárna

postavená v roce 1967.
Mimo ádný význam pro život obce má také budova sokolovny. Její
historie a problém s restitucí byl popsán již výše, z hlediska ob anské
vybavenosti

je

zde

d ležitá

p edevším

existence

t locvi ny

s víceú elovým sálem. T locvi na slouží jednak jako místo pravidelného
cvi ení d tí TJ Sokol Víska, jednak jako prostor zvlášt
tréninky fotbalových tým

pro zimní

Sokola, sportovní turnaje apod. Krom

sportovního využití má i široké využití spole enské – odehrávají se zde
plesy, tane ní zábavy a jiné spole enské akce v režii místních spolk

i

mládeže. Budova má i sociální zázemí – sprchy, toalety a šatny, ovšem
jejich stav je vzhledem k tém

t icetiletému stá í a zna nému opot ebení

nevyhovující a vyžaduje komplexní rekonstrukci. Rekonstruk ní práce na
n kterých

ástech budovy zde již probíhají, ale brzdí je nedostatek

financí. Proti budov

sokolovny se nachází kvalitní fotbalové h išt

s lavi kami a antukové h išt pro tenis, odbíjenou i volejbal.
Od

nepam ti

p edstavuje

funkci

jakéhosi

p irozeného

spole enského st ediska každé významn jší obce hospoda a zde tuto
roli plní již zmín né Pohostinství U Fajman . Jedná se o soukromou
provozovnu s velmi starou tradicí p sobení. Svoji kapacitou je p im ená

velikosti Vísky a pot ebám jejich obyvatel, i když navšt vována je
i zájemci z okolních obcí.
Z hlediska rozvoje turistického ruchu nemá Víska p íliš dobré
podmínky. V obci se nenachází žádná památka, kulturní instituce ani
žádná výrazná p írodní zajímavost. Neprochází p es ní ani v jejím
bezprost edním okolí turistická nebo cyklistická trasa, není zde ani žádná
možnost lepšího koupání. Za pravd podobn

nejv tší turistickou

atraktivitu bychom mohli považovat blízkost CHKO Železné hory,
p ípadn potenciál okolí pro cykloturistiku. P es daná omezení má Víska
zna ný

po et

a pravideln

objekt

sloužících

b hem víkend

fakticky

jako

chaty

a chalupy

a p edevším letních prázdnin do obce

p ijíždí zna né množství rekreant .
Z technického zázemí má Víska k dispozici vodovod. Ten zde byl
vybudován etapov

v sedmdesátých letech. Stav la ho obec (tehdy

Místní národní výbor Nová Ves) v akci Z ve spolupráci se zem d lským
družstvem. Zdrojem vody je m lký vrt a prameništ s pramenní jímkou
jihovýchodn

od

Vísky

poblíž Doubravy.

samospádem svád na do vrtu a z n j

Z prameništ

je voda

erpána výtla ný

adem do

vodojemu, který má kapacitu 100 m³ a nachází se jižn od obce u silnice
na Novou Ves. Z vodojemu pak vodovod vede jednak do objekt
zem d lského družstva ve Vísce a jednak do zbytku obce. Menší ást
vodovodního adu byla postavena z ocelového potrubí, které je již dožilé
a vyžaduje rekonstrukci, v tší

ást se stav la již z PVC trubek

v dostate né dimenzi. Vodovod má v sou asnosti ve správ
K problematickým

ástem

zásobování

vodou

pat í

vrt

obec.

umíst ný

u Doubravy, který trpí prakticky každoro ními záplavami. Ty jednak
poškozují jeho oplocení, ale p edevším v období záplav se zhoršuje
kvalita vody ve vrtu, což je v c, která bude do budoucna vyžadovat

ešení. Pr m rná denní spot eba vody ve Vísce dosahuje 0,719 l/s,
maximální pak 1,08 l/s.
Problemati t jší

je

situace

s kanalizací.

V ásti

Vísky

byla

v minulosti provedena kanalizace, která slouží jako deš ová a sou asn
odvádí n které podzemní drenážní vody. Z ásti se využívá i pro svedení
p epad ze žump a septik , takže v sou asnosti slouží i jako soustavná
kanalizace. Není ale zavedena ve všech ástech obce a její dostavba
bude asi jedním z dalších úkol

do budoucna pro zastupitele Vísky.

Odpadní vody jsou momentáln

svád ny do Novoveského potoka

a nejsou

išt ny, což op t do budoucna bude zajisté vyžadovat

zbudování istírny odpadních vod.
Z hlediska elektrifikace spadají po átky využívání elekt iny ve Vísce
až do roku 1920, kdy byla v místním mlýn

instalována vodní turbína.

V obci bylo v tomtéž roce vytvo eno elektrárenské družstvo, které
odebíralo z mlýna elektrický proud. Ten si nechala zavést naprostá
v tšina místních obyvatel a obec dala zbudovat i deset sv tel ve ejného
osv tlení. Elekt ina z ve ejné sít byla do Vísky zavedena v roce 1930.
V sou asnosti má obec celkem t i transforma ní stanice. Dv

slouží

obytné zástavb a jedna farm zem d lského družstva.
Z hlediska vytáp ní je momentáln naprostá v tšina dom vytáp na
pevnými palivy, p i emž u podstatné ásti je to již s pomocí úst edního
topení. N které objekty k vytáp ní používají

áste n

i elektrickou

energii. V této oblasti také eká Vísku nejv tší zm na, protože na p íští
roky je plánovaná ve spolupráci s obcemi Podoubraví investi n

velmi

náro ná plynofikace obce.
Poštou je Víska v sou asnosti p i azena k Mal i, kde byl poštovní
ú ad založen v roce 1878. Od roku 1960 do po átku devadesátých let
jsme ovšem pat ili pod poštu Nová Ves, což vzhledem k v tší blízkosti
a hlavn

p evažující dojíž ce za prací vyhovovalo v tšin

místních

obyvatel více než sou asný stav. Telefonizace obce stále ješt

p íliš

nepokro ila. Telefonní p ípojku má zatím pouze menšina domácností
v obci, ale monopolní provozovatel telekomunikací

eský Telecom

plánuje v obci vybudování nových rozvod , což umožní uspokojit
všechny žadatele o p ipojení. Ve ejná telefonní stanice je v Pohostinství
u Fajman , obec prozatím nemá ani telefonní budku.
Co se tý e obslužnosti ve zdravotnictví, nejbližší léka se nachází
v sousední Mal i. Léka ský obvod zde byl ustaven zásluhou majitele
panství dr. Bohuše Riegra v roce 1907. Od roku 1952 v Mal i p sobí
i trvalá zubní pé e a d tská poradenská pé e. Jako obvodní léka ka zde
pracuje MUDr. Zde ka Klepetková, jako zuba ka MUDr. Jind iška
Klepetková, ob

z Mal e a ob

ordinují

ty i dny v týdnu. D tskou

poradenskou pé i vykonává MUDr. Miloslava Josková s dcerou MUDr.
Marcelou Mihályovou. Dojížd jí z Chot bo e a v Mal i ordinují v pond lí
a tvrtek a v liché úterky. Všichni zmín ní léka i p sobí v moderním
zdravotnickém st edisku, zprovozn ném v roce 1974. Za léka i –
specialisty se jezdí do Chot bo e, nejbližší nemocnice se nachází
v Havlí kov Brod .

Školství a kultura
Školství má v naší obci tradici, která sahá do po átku 20. století.
V roce 1902, byla zdejším d tem zp ístupn na nov

postavená

jednot ídní škola. Zprvu m la podobu p ízemní budovy, k níž bylo
o deset let pozd ji p istav no poschodí a následn z ízena druhá t ída.
Do té doby chodili zdejší d ti do školy v He mani. Místní škola sloužila
jako škola obecní, do druhého stupn

– tzv. školy m š anské – se

chodilo do Mal e. Škola byla provozována až do roku 1960, od druhé
sv tové války z d vodu poklesu po tu d tí už pouze jako jednot ídní. Od
roku 1960 za aly místní d ti docházet na první stupe základní školy do

Nové Vsi a do budovy bývalé vísecké školy byla p esunuta mate ská
škola.
Mate ská škola za ala po roce 1960 fungovat nejenom pro Vísku,
ale také pro Novou Ves. Navazovala na p sobení školky v Nové Vsi,
která tam existovala od roku 1946 zprvu jako ž ový útulek, pozd ji jako
regulérní mate ská školka v budov

tam jší základní školy a byla

p esunuta do Vísky. Zde mate ská škola fungovala zpo átku jako
jednot ídní a navšt vovalo ji v tšinou 20 až 30 d tí. Patronát nad
školkou m lo místní JZD, které vypomáhalo s dopravou d tí z Nové Vsi
a s n kterými pracemi na zvelebení budovy a zahrady. V sedmdesátých
letech, kdy do školky p icházeli zástupci popula n

silných ro ník ,

po et d tí rostl až na více než 50, takže n které dvouleté d ti musely být
odmítány. Proto byla v roce 1975 z ízena druhá t ída a po et u itelek
zvýšen z p vodních dvou na ty i. V osmdesátých letech za p sobení
paní editelky Jaroslavy Sta kové došlo k rozsáhlé modernizaci školky,
p edevším k vybudování úst edního topení, moderního sociálního
za ízení, bylo výrazn

zlepšeno vybavení školky. Ve školním roce

1991/92 byla otev ena logopedická t ída pro výuku d tí s poruchou e i.
Od konce osmdesátých a p edevším od devadesátých let ve školce
rychle klesal po et d tí z d vodu nižšího po tu narozených, prodloužení
mate ské dovolené, ale i zdražení poplatk , kterými rodi e hradí
stravování a p ispívají na
pobyt dít te ve školce. Objevily se komplikace s dopravou d tí
z Nové Vsi, s kterou p estalo vypomáhat zem d lské družstvo a za ala
být provád na linkovými autobusy. Zkomplikovala se i spolupráce
s d tským domovem v Nové Vsi, který omezil po et d tí posílaných do
školky. K 1. zá í 1994 byla jako d sledek nižšího po tu d tí zrušena
rozhodnutím školského ú adu logopedická t ída, mate ská škola za ala

fungovat jako jednot ídní a došlo i k postupnému snížení po tu u itelek
ze ty na dv .
V sou asnosti (ke konci školního roku 1994/95) jsou v mate ské
škole zam stnány celkem

ty i pracovnice: editelka paní Jaroslava

Sta ková z Chot bo e, kvalifikovaná u itelka paní Helena Moravcová,
kucha ka paní Blanka Leflerová a školnice paní Jarmila Motlová,
všechny z Vísky. Do školky bylo ke konci školního roku zapsáno 30 d tí
ve v ku od dvou do šesti let. Menší ást d tí dochází z Vísky, v tšina
dojíždí z Nové Vsi a také z Kloko ova, kde byla školka zrušena. D ti jsou
p iváženy

linkovými

autobusy.

Školka,

v sou asnosti obec Víska, má pom rn
a postupn

jejímž

z izovatelem

je

dobré a moderní vybavení

za prost edky obecního ú adu dochází k jejímu dalšímu

zvelebování. Paní u itelky nabízí d tem kvalitní pé i a program, jehož
každoro ní náplni pat í nap íklad výlety d tí, návšt va divadelních
p edstavení,

váno ní

odcházejícími

do

Každoro n

školy,

besídka,
nebo

slavnostní
d tské

rozlou ení

šib inky,

neboli

s d tmi
karneval.

jsou p edevším za prost edky získané od sponzor

dokupovány hra ky a jiné vybavení školky.
První stupe

základní školy, tj. první až

tvrtou t ídu, navšt vuje

naprostá v tšina místních d tí v sousední Nové Vsi, kde škola
momentáln funguje jako trojt ídní, tzn. zpravidla druhá a t etí t ída jsou
spojovány. Na druhý stupe dochází stále ješt v tšina d tí do sousední
Mal e, kde tedy mohou absolvovat další zbylé ty i t ídy základní školy.
V poslední dob

ovšem n kte í místní rodi e

ím dál tím

ast ji

nechávají dojížd t své potomky do chot bo ské ZŠ Buttulova p edevším
z d vodu dlouhodob lepší pov sti ohledn kvality výuky, ale i proto, že
v Chot bo i velmi asto sami pracují. Celkov ve školním roce 1994/95
navšt vovalo základní školy v etn

zvláštních 23 d tí z Vísky. Krom

povinné školní docházky navšt vují n které místní d ti v Mal i, Nové

Vsi, ale p edevším v Chot bo i zájmové kroužky a oddíly (jako nap íklad
skautské) nebo základní um leckou školu s kurzy výtvarnými nebo
hraním na hudební nástroje.
Po základní škole její absolventi pokra ují bu na školách st edních,
z nichž nejblíže je chot bo ské gymnázium, které vykonává innost jako
osmileté, nebo

ty leté, nebo chot bo ská st ední ekonomická škola.

Další nabídku st edních škol poskytuje okresní Havlí k v Brod. Jinou
možností jsou st ední odborná u ilišt , z nichž nejsnáze dosažitelné
p edstavuje SOU Chot bo ských strojíren op t v Chot bo i a u ilišt pro
zedníky, tesa e a truhlá e v šest kilometr

vzdáleném Št pánov . Na

r zné typy st edních škol, odborných u iliš

a pomaturitní nástavby

docházelo z Vísky ve zmín ném školním roce celkem 16 student .
Vysoké školy navšt vovali

ty i studenti z obce a všichni dojížd li do

Prahy
Naopak kulturní život a možnosti kulturního vyžití jsou pro p ípadné
zájemce asi nejslabší stránkou života na vesnici. Nebylo tomu tak vždy.
Nap íklad v dob mezi sv tovými válkami a ješt t sn po druhé sv tové
válce žila Víska pom rn intenzivním kulturním životem. Fungovalo zde
ochotnické divadlo (první divadelní hru zde sehráli místní ochotníci již
v roce 1911), které za dobu své existence nacvi ilo pro místní obyvatele
mnoho p edstavení, jako p irozené kulturní st edisko p sobila od
po átku dvacátých let místní knihovna a hlavn

škola. Kulturní innost

vykonávaly i místní spolky nap íklad Sokol, který ješt po druhé sv tové
válce organizoval odebírání

asopis , zábavné a t locvi né besídky,

vzd lávací akce a osv tové p ednášky. Za ú asti žák místní školy se
zde pravideln

po ádaly oslavy r zných výro í jako den vzniku

eskoslovenska 28. íjna, oslavy narozenin prezidenta Masaryka, jejichž
sou ástí byl velmi

asto lampiónový pr vod, pálení hranice na h išti

a hudební a recita ní vystoupení místních školák . Bohužel naprostá

v tšina t chto tradic postupn zanikla se zm nou situace na vesnici po
p evzetí moci komunistickým režimem v roce 1948.
Sou asné kulturní vyžití ve Vísce se tak jako v jiných malých obcích
omezuje p edevším na sledování televize v rodinném kruhu. Nejbližší
kino

v Mal i

bylo

po

roce

1989

pro

nedostatek

návšt vník

a prod le nost uzav eno, takže nejdostupn jší možnosti pro setkávání
s kulturou p edstavuje blízká Chot bo . Zde je v provozu kino, muzeum,
které po ádá n kolik p edevším výtvarných výstav do roka, m stská
knihovna, pravideln

se zde po ádají koncerty vážné hudby a ob as

i další um lecká vystoupení.
Prakticky jedinou kulturní instituci ve Vísce p edstavuje Místní lidová
knihovna. Její po átky spadají do dvacátých let, definitivn

byla

vytvo ena výnosem obecního zastupitelstva v roce 1924. Poslední
desetiletí

sídlí

v budov

sokolovny,

momentáln

v nevyhovujícím

prost edí bývalé mládežnické klubovny s vchodem z pr jezdu usedlosti.
V ne zrovna d stojném vlhkém a v zim

nevytáp ném prost edí

obhospoda uje 650 svazk . Knihovnicí je od konce sedmdesátých let
paní ing. Marie

apková z . p. 73.

tená , kte í si zap j ili v roce 1995

alespo jednu knihu bylo 15, po et návšt vník 48 a po et výp j ek se
vyšplhal na íslo 282. Obé má dlouhodob
sta í tená i navyklí hodn

klesající tendenci, protože

íst odcházejí a mladší preferují spíše televizi.

Knihovna pat í pod Okresní knihovnu Havlí k v Brod, která platí
symbolickou mzdu knihovnici. Krom svého stálého fondu vlastních knih,
který p edstavuje 650 svazk , dostává knihovna pravideln

jednou za

tvrt roku ze st ediskové knihovny Male vým nný soubor knih, který se
op t po tvrt roce m ní, takže místní tená i mají k dispozici stále novou
literaturu a asopisy.
Ke kulturním aktivitám p ispívá také místní mate ská škola, která
každoro n po ádá vystoupení d tí p edevším pro rodi e a p átele školy

ve form váno ních besídek, šib inek, d tských karneval , rozlou ení se
školním rokem, vystoupení ke Dni matek, nebo již zmín né r zné
zájezdy d tí na divadelní a jiná kulturní vystoupení.

Spole enský a spolkový život
Ko ením života na vesnici byly vždy mezilidské vztahy – vzájemné
setkávání se, spoluprožívání svých životních úd l

a cest, spole né

aktivity v r zných spolcích a sdruženích. Víska v tomto kon ícím století
m la vždy št stí na, vzhledem ke své velikosti, pom rn velké množství
takovýchto aktivit a na lidi, kte í stáli u jejich zrodu a organizovali je.
P edevším spolkový život v obci lze dodnes ozna it za velmi živý
a rozhodn m že pat it k chloubám místních spoluob an .
Z hlediska po tu len p edstavuje nejvíce zastoupenou spolkovou
aktivitu místní T lovýchovná jednota Sokol Víska. Tradice této
t lovýchovné a zárove

osv tové organizace spadá v eských zemích

do šedesátých let 19. století, ale u nás jsou její po átky mladší a mají
ko eny ve dvacátých letech století našeho. V roce 1920 byl v sousední
Mal i založen Sokol Male , na jehož aktivitách se od po átk podílelo
zna né množství len z Vísky. Od po átk vykonával intenzivní innost
sportovní – jeho lenové se ú astnili nap íklad nácvik a vystoupení na
všesokolských sletech v etn

toho hlavního v Praze a p edevším

vykonávali pravidelná cvi ení. Podle zápisu z roku 1927 cvi ily dvakrát
týdn

zvláš muži, ženy, dorostenci, dorostenky a jednou týdn

žáci

a žákyn . Krom cvi ení po ádali sokolové, jejichž ná elník byl z Vísky,
divadla, plesy, besídky, výlety a organizovali oslavy r zných výro í
(pravideln

nap íklad p i výro í upálení mistra Jana Husa, oslavy

Františka Palackého apod.).
V roce 1930 p esídlila jednota do Vísky, kde bylo více cvi enc
a lepší podmínky v rámci tehdejší t lovýchovy.

innost Sokola byla

p erušena b hem druhé sv tové války, ale hned 1945 byl obnoven už
jako Sokol Male – Víska, protože innost se odehrávala p evážn ve
Vísce. Sokolové zde op t rozjeli obdivuhodné množství aktivit, které
vrcholily ú astí na sletu v roce 1948. V této dob

již Sokol ztrácí svoji

dosavadní samostatnost a dostává se pod politický tlak komunistického
režimu. V tšina male ských len p echází do konkuren ní organizace
strojní traktorové stanice Dynamo Male

a tak od roku 1953 p sobí

samostatná T lovýchovná jednota Sokol Víska, kde jako starosta p sobí
pan Karel Nevole a jako ná elník pan Jaroslav Fajman, který je
dlouholetou duší a hlavním organizátorem v tšiny sokolských aktivit.
Významným mezníkem života Sokola ve Vísce se stal rok 1962, kdy
místní fotbaloví nadšenci založili fotbalový oddíl. Navázali tak na starší
tradice – kopaná se hrála ve Vísce již p ed válkou na h išti u Filipových
. p. 64 a místní fotbalisté se

asto utkávali v p átelských zápasech

s mužstvy okolních vesnic. Již rok po založení se vísecké družstvo
p ihlásilo do III. t ídy okresního p eboru. Fotbal také prakticky ihned
získal ve Vísce zázemí, protože již na konci šedesátých let se na návsi,
která do té doby sloužila jako obecní sad a k pasení dobytka, za alo
budovat fotbalové h išt , jehož stavba byla dokon ena, p es protesty
mnohých místních ob an , v roce 1962. B hem sedmdesátých let ješt
sokolové vybudovali t locvi nu v dnešní sokolovn , tj. v bývalém
pohostinství rodiny Hermannovy, které uvolnilo místní JZD. K ní
postupn

v sedmdesátých letech p ibylo sociální za ízení a kabiny pro

mužstvo, v osmdesátých letech se p istav la šatna. Od roku 1970 zde
trénuje i fotbalové družstvo žák
Krom

a nechyb lo ani družstvo dorostu.

fotbalu místní sokol tradi n

organizoval pravidelné týdenní

cvi ení pro d ti a na tradici všesokolských slet

navázal pravidelný

nácvik spartakiádních vystoupení. Sokolové se podíleli také na
spole enském život obce po ádáním ples a tane ních zábav.

Výše jmenované aktivity p etrvávají i v sou asném p sobení této
organizace. Ta vykazovala ke konci roku 1995 116

len , z toho 66

muž , 7 žen, v kategorii dorost 11 muž a jedna žena, v kategorii žáci 25
chlapc

a osm dívek, což je v porovnání s po tem obyvatel Vísky

opravdu úctyhodné íslo. Dokládají to i okresní statistiky v oblasti sportu
– z 65 sportovních jednot a klub byla Víska z hlediska po tu len na
23. míst , sousední n kolikanásobn v tší Male m la o 9 len mén .
Zna ná

ást

len

Sokola ovšem pochází i z jiných obcí než Víska.

Sou asným p edsedou jednoty je pan Karel B ezina z . p. 68, který
v roce 1994 vyst ídal dlouholetého p edsedu a organizátora v tšiny
sokolských akcí pana Jaroslava Fajmana. Jako jednatel Sokola p sobí
již dlouhá léta pan Josef Málek z . p. 63, pokladníkem je ing. František
Šimon z . p.19 a p edsedou fotbalového oddílu pan Ladislav Horák
z Nové Vsi.
Valná

ást aktivit místních sokol

fotbalových oddíl . Ty jsou momentáln

se odehrává okolo jejich
dva – družstvo A, které hraje

okresní p ebor a v sezón 1994/1995 skon ilo jako tvrté a družstvo B,
které sout ží ve IV. t íd , v níž se vyšplhalo na druhé místo. Jako trenér
dosp lých hrá

p sobí momentáln

ve Vísce pan Luboš Pospíšil

z Nové Vsi. V obou týmech nehrají zdaleka pouze hrá i z Vísky, ale
naopak p evažují výrazn

ti, co dojížd jí z okolních obcí, nap íklad

z Nové Vsi, Mal e, ale i pom rn vzdálené Uhelné P íbrami. Krom tým
dosp lých zde od po átku sedmdesátých let trvale trénuje družstvo
žák , nyní pod vedením trenéra Stejskala, který momentáln

bydlí

u rodiny Ho ínkovy . p. 31. Ješt na konci osmdesátých let m la místní
TJ Sokol velmi úsp šné družstvo dorostu, které nap íklad v roce 1989
hrálo krajský p ebor, ale na po átku devadesátých let zaniklo, respektive
p etvo ilo se na družstvo B z d vodu nedostatku dorostenc v p íslušné
v kové kategorii. Fotbalová sezóna má dv

ásti – podzimní, která se

hraje od srpna do listopadu a jarní od b ezna do ervna. Každý druhý
týden v ned li odpoledne se b hem sezóny odehraje fotbalové utkání na
místním h išti, kterému samoz ejm p ihlížejí místní fanoušci. Od nich je
vybíráno

symbolické

vstupné,

které

pat í

k jednomu

ze

zdroj

financování místního fotbalu. Nejv tším úsp chem v dosavadní historii
fotbalu bylo vít zství v okresním p eboru v sezón 1972 – 73, po kterém
následoval postup do 1. B. t ídy p eboru krajského, dále pak úsp chy
žák , kte í v letech 1985 – 1988 hráli krajskou sout ž v kategoriích starší
a mladší žáci a ihned poté v letech 1989 – 1992 p sobila tato úsp šná
generace junior v krajské sout ži dorostu.
Krom

fotbalu pat í k velmi p kným tradicím našeho Sokola

po ádání pravidelných pond lních cvi ení pro místní d ti v t locvi n
sokolovny pod dlouhodobým vedením pana Josefa Málka, která se
konají každý týden mimo letní prázdniny a pomáhají d tem s pot ebným
zlepšením fyzické kondice a trávením volného asu. Cvi ení pr m rn
navšt vuje zhruba 10 až 12 d tí a cvi enci se ú astní i r zných
atletických a gymnastických sout ží. Další p knou tradici, jejíž ko eny
spadají již do období mezi válkami, je ú ast na všesokolských sletech.
lenové místní jednoty na n nebo na spartakiády nacvi ovali pravideln
a pokra ují v tom dodnes. Na poslední slet, který se uskute nil v roce
1994, z Vísky nacvi ovala skupina p ti žen, které nakonec cvi ily i na
hlavním sokolském vystoupení na strahovském stadionu v Praze.
V pr b hu historie místního sokola zde však byly s r znou intenzitou
provozovány i jiné než výše uvedené sporty. Jednalo se nap íklad
o lední hokej, odbíjenou, tenis, stolní tenis a n které další, sokolové také
neúsp šn žádali o výstavbu koupališt .
lenové Sokola se pravideln na po átku roku scházejí na výro ní
lenské sch zi, kde jsou zhodnoceny aktivity p edešlého roku, prob hne
kontrola financí zvolenou revizní komisí a je stanoven plán inností na

rok sou asný. Jednou za

ty i roky má tato sch ze podobu sch ze

volební, kdy lenové vybírají vedení organizace. Každý m síc se koná
pravidelná výborová sch ze, kde užší osmi lenný výbor rozhoduje
o b žných provozních záležitostech. K pravidelným akcím po ádaným
Sokolem pat í sokolský ples, který se koná v prvních m sících roku
a sokolové také zpravidla organizují pou ovou tane ní zábavu. Na
finan n nákladný provoz své organizace, p edevším fotbalového oddílu,
získávají prost edky od sponzor , kterým je nap íklad firma Kore ek
z Nové Vsi, dále pomocí p ísp vku od obecního ú adu, dotacemi od
okresní odbo ky

eského svazu t lesné výchovy, z lenských p ísp vk

a vlastní innosti – po ádání tane ních zábav a sb ru starého železa.
K dlouholetým aktivitám místní TJ Sokol pat í také partnerství, které
má organizace se svoji obdobou – sportovní organizací SV Löhmen
v N mecku. Jeho po átky spadají do roku 1973 a jsou dílem p edevším
dlouholetého p edsedy oddílu Jaroslava Fajmana. V této dob již n kolik
let probíhala družba mezi místním JZD a partnerským zem d lským
družstvem Traktor Gerdshagen v tehdejší N mecké demokratické
republice. Z kontakt

t lovýchovných jednot se vytvo ila dlouhodobá

záležitost a vznikla díky ní ada osobních p átelství mezi leny našeho
Sokola a n mecké organizace. Vzájemné kontakty p etrvaly i p es
politické zm ny po roce 1989 a v sou asné dob se realizuje p edevším
vzájemnými návšt vami

len

prakticky každoro n , st ídav

obou organizací. Návšt vy se konají
jezdí obyvatelé Löhmenu do Vísky

a lenové našeho Sokola do N mecka. Celá akce trvá zpravidla okolo
p ti dní a domácí organizace se vždy postarají o ubytování, stravování
a program host , jehož nezbytnou sou ástí je i fotbalové utkání. V rámci
této spolupráce se b hem p átelských návšt v na obou stranách
vyst ídalo již p es 400 sportovc . Krom takovýchto oficiálních setkání

samoz ejm p ijížd jí p átelé z N mecka k rodinám ve Vísce soukrom ,
asto i vícekrát do roka.
Další velmi d ležitou organizaci pro spole enský život naší obce
p edstavuje Sdružení dobrovolných hasi

. To lze ozna it za v bec

nejstarší místní organizaci, protože ve Vísce p sobí nep etržit od svého
založení již roce 1907. Od svých po átk

vyvíjí velmi aktivní innost,

která byla velmi živá nap íklad v mezivále ném období, kdy zde hasi i
po ádali plesy, hasi ské v ne ky, zimní sborové školy, kde se cvi ili
v praktickém zacházení s hasi skou výstrojí, podíleli se na organizování
ochotnického divadla, výlet

a dalších spole enských událostí v obci.

V roce 1926 zde obec pro jejich pot eby vybudovala hasi skou zbrojnici,
kam za ali lenové sboru postupn za mezi sebou vybrané prost edky
nakupovat hasi skou výstroj. Jejich

innost trvala i celé povále né

období až do sou asnosti, i když n které jejich aktivity vzaly postupn za
své.
V sou asnosti (tj. ke konci roku 1995) má místní sbor 30

len ,

z toho 2 ženy. Jeho p edsedou je pan Jaroslav Sedlá ek z . p. 36,
velitelem Antonín Kubát ( . p. 71), jednatelem Jaroslav B ezina ( . p. 69)
a hospodá em Ji í David ( . p. 37). Sbor každoro n
pravideln

vícemén

provozuje n které stálé aktivity, které asto neslouží pouze

jeho len m, ale jsou ku prosp chu celé obci. Pravideln

na po átku

roku se jeho lenové scházejí na výro ní valné hromad , kde hodnotí
innost p edcházejícího roku a plánují aktivity na rok za ínající. Jejich
innost se každoro n soust edí na pé i o hasi skou výstroj a techniku
a prostory hasi ské zbrojnice. Zpravidla jednou do roka organizují
nám tové cvi ení, vícekrát v roce se sejdou na lenských sch zích a dle
pot eby k zajišt ní jimi plánovaných akcí se schází i výbor organizace.
Pomyslným vrcholem jejich snah je ú ast na každoro ních okrskových

sout žích, kterých se za Vísku ú astní d íve mnohokrát velmi úsp šné
družstvo muž , které v posledních letech ovšem procházelo jistou krizí.
Z pohledu celé obce je d ležité to, že pravideln

provád jí

preventivní protipožární prohlídky komín , v posledních letech také
každoro n

vykonávají brigády v obci, bu

p i pé i o obecní les, nebo

o spole né prostory ve vlastnictví obce, nap íklad sekání trávy okolo
potoka apod. Z hlediska majetkového mají ve své správ dv st íka ky
a další hasi skou výstroj, kterou postupn modernizují. Finan ní náklady
této modernizace a svého p sobení v bec hradí jednak z každoro ních
dotací obce, jednak z p íjm , které získávají sb rem starého železa
v obci a organizováním tane ních zábav, malou

ást také z lenských

p ísp vk . S nejv tším ohlasem se mezi ne leny sboru v obci setkává
po ádaní tane ních zábav. Stalo se již tradicí, že v režii dobrovolných
hasi

ve Vísce pom rn pravideln probíhají jednak hasi ský ples na

po átku roku, na který chodí do jednotlivých domácností zvát lenové
sboru osobn

ve stejnokrojích s pozvánkami a lístky do tomboly,

a jednak posvícenská tane ní zábava. Ob

akce se staly vítaným

a o ekávaným zpest ením místního koloritu spole enských akcí.
ilou aktivitu vyvíjí ve Vísce i další tentokrát zcela nová organizace,
kterou je Rybá ský svaz založený teprve v roce 1992. Sdružuje celkem
34

len

Spole ný.

a vznikl s cílem postarat se o využití obecního rybníku
Ihned

po

svém

založení,

jehož

hlavním

iniciátorem

a organizátorem byl p edevším pan Ji í Fikar z . p. 10, nasadili lenové
do Spole ného ryby a zejména za ali intenzivn

pracovat na úprav

okolí rybníka. K rybníku byla postupn zakoupena lo ka a obytná bu ka
s vybavením, vybudován tane ní parket, veranda k bu ce, p ivedena
elekt ina a vhodn upraveno jeho okolí – instalovány lavi ky, tak, aby se
zde mohla po ádat r zná posezení, tane ní zábavy a jiné podobné akce.
Z formujících se pravidelných aktivit rybá ského spolku jsou pro život

spolku d ležité lenské sch ze, které se konají vždy na po átku roku
s cílem zhodnotit p edešlou a naplánovat budoucí

innost, dále p ed

výlovem rybníka, kde se rozd lují úkoly pro uskute n ní výlovu. Na
výro ních lenských sch zích si spolek také volí své vedení. V jeho ele
stojí porybný, kterým je pan Ji í Fikar, další d ležitou funkcí je funkce
pokladníka, kterou od založení spolku vykonává pan Josef Žák z . p. 16
a brigádnického referenta, kterým je pan Ji í Pešek. Ti spolu s dv ma
dalšími leny tvo í výbor spolku, který se schází dle pot eby, aby zajistil
pr b h plánovaných akcí. Spolek za al v obci pravideln po ádat tane ní
zábavy a na podzim také pravidelný výlov Spole ného, který se stal
oživením spole enského d ní v obci a také umožnil zajistit p ísun
levn jších ryb pro místní obyvatele v p edváno ním období. V rozmezí
ervna až srpna také po ádá na Spole ném jednou za
o víkendech pravidelná sportovní ryba ení pro své
zájemce. Své aktivity spolek financuje z p íjm
a lenských p ísp vk .

trnáct dní

leny a platící

z prodaných ryb

lenský p ísp vek p edstavuje 200 K

ro n

a krom n j má len spolku povinnost odpracovat pro pot eby spolku 15
brigádnických hodin a teprve poté m že získat povolenku pro chytání ryb
zdarma (jinak je možné ji i zakoupit). Stanovy spolku zmi ují i p ísné
tresty za pytláctví. Rybník Spole ný mají rybá i v pronájmu od obce,
které ro n

splácí ástku 1500 K . Chovají v n m celkem 600 kapr ,

které samoz ejm

musí dokrmovat jednak pšenicí, jednak odpadem

z epky olejky. Podmínkou, kterou si obec stanovila ve smlouv , je
udržování rybníka a jeho p ilehlých okraj . Spolek platí obci také
spot ebu elektrické energie u rybníka. Nutno podotknout, že naprostou
v tšinu pot ebné práce p i pé i o rybník a jeho okolí vykonali jeho
lenové formou neplacených brigádnických hodin. Již dnes nedlouho po
založení Rybá ského spolku je proto možné prohlásit, že svou inností

výrazn

p isp l k možnostem trávení volného

asu a i spole enského

a sportovního vyžití ve Vísce.
Posledním v tším spolkem, který vznikl a dodnes stále p sobí
v obci, je Bago klub. Jedná se o více mén neformální sdružení „starších
pán “, které spojovalo to, že se za ali pravideln

v ned li dopoledne

scházet na místním h išti a hrát zde malé „fotbálky“, což je tradice stará
již zhruba 25 let. Postupn se z neformálních fotbálk , které se hrají na
malé branky a mají specifická pravidla a hlavn jejich hrá i se scházejí
za každého po así, v etn zimy, kdy je h išt pod sn hovou pokrývkou,
stala tradice. Fotbálek se hraje v ned li od desíti do jedenácti hodin,
protože v jedenáct nastává vytoužený okamžik, kdy své brány otev e
Pohostinství u Fajman . V tu chvíli již lenové klubu nemají žádný d vod
setrvávat na h išti a jejich prezident zavelí k odchodu (je to dle jeho
vyjád ení jediná situace, kdy ho
lenové klubu jsou ádn
narození d ležitých hlavn
z len

lenové klubu poslouchají na slovo).

evidováni hlavn

z d vodu registrace dat

proto, aby všichni v d li, kdy má n kdo

narozeniny a tudíž se mohli pobavit, z ásti na jeho ú et, což

eufemisticky nazývají lenskou sch zí. V sou asnosti klub vykazuje 40
ádn registrovaných len . Klub nemá žádné stanovy a dle svých len
je „srandistickým “ spolkem s jediným pravidlem: nep ijímat mezi leny
osoby ženského pohlaví (podle slov len pouze jednou, v alkoholovém
opojení prezident klubu porušil toto pravidlo a p ijal ty i ženy, ráno ale
své rozhodnutí odvolal). Z výše uvedeného vyplývá, že mají svého
prezidenta, kterým je nejstarší len klubu pan Karel Kan ra z Pardubic,
který dojíždí do Vísky na víkendy a dovolené do
Klepetkovy.

. p. 2 rodiny

lenové spolku, který má sv j znak i klubová tri ka, jsou

dnes nejenom pánové z Vísky, ale také zna né množství místních
chata

a sympatizant Vísky z okolních obcí. P irozeným organiza ním

centrem je Pohostinství U Fajman , kde se odehrávají sch ze „bagist “,

kterých mají n kolik do roka bez jasných pravidel. K jejich pravidelným
akcím pat í po ádání letních turnaj v Bagu, na které se do Vísky sjíždí
n kolik mužstev

asto i z pom rn

vzdálených míst, jako nap íklad

z Prahy, Pardubic, Jihlavy apod. a v obci po ádají i tane ní zábavy.
Jejich ned lní fotbálek a další akce již pat í ke koloritu každoro ního d ní
v obci, které tak pomáhají zpest ovat a obvzlášt ovat.
Z dalších dnes už neexistujících spole enských organizací sídlil ve
Vísce p ed rokem 1989

eský svaz žen. Vznikl zde v roce 1969

a sdružoval p es 30 žen z obce. B hem t iceti let své existence vyvíjel
pom rn

aktivní

innost, z níž lze namátkou p ipomenout organizaci

pravidelných oslav Mezinárodního dne žen 8. b ezna v sále Pohostinství
U Fajman , pravidelné brigády p i pé i o vzhled obce nap íklad jarní
hrabání obecních pozemk , mytí oken v sokolovn

apod. Ženy

spolupracovaly se školkou, pro kterou nap íklad vyráb ly hra ky nebo se
staraly o údržbu její zahrady, organizovaly sb r odpadových surovin, ale
i nap íklad osv tové p ednášky. Organizace žen svoji innost prakticky
zastavila po roce 1989 a fakticky se rozpadla, v sou asnosti pouze
n kolik žen z našet ených finan ních prost edk

místní organizace

kupuje a p edává p i p íležitosti Dne matek kv tiny všem ženám –
matkám v obci, které jsou starší než 65 let.
N kolik obyvatel Vísky pat í k len m organizací, které nesídlí p ímo
v obci, ale áste n

zde vykonávají svou innost, nebo Víska alespo

pat í do jejich okruhu p sobnosti. Jedná se p edevším o Myslivecké
sdružení Nová Ves – Víska, které má momentáln ve svých adách ty i
leny z Vísky. Ti mají tak jako ostatní myslivci spoustu povinností –
p edevším každý z nich má sv j krmný úsek v lesích okolo obce, kde
v zim p ikrmuje zv . Myslivci se ale podílejí také na výsadb stromk ,
ochran

zv e v dob

líhnutí mlá at hlavn

proti nebezpe í posekání

v dob senose e a sklizn , kdy rozmís ují u polí r zné plaši e a blika e,

roznášejí

v rybích

návnadách

léky

proti

vzteklin

a vykonávají i další aktivity. Vrcholem jejich

mezi

liškami

innosti jsou samoz ejm

hony, které probíhají od íjna do konce roku. V místní honitb

se st ílí

p edevším srn í zv , ka eny, divoká prasata a škodná jako lišky, vrány
a straky. Myslivci loví i koroptve, které si zde v po tu zhruba 100 kus
vykrmují

a pak

je

vypoušt jí

do

p írody.

lenové

sdružení

si

v osmdesátých letech postavili t sn p ed Novou Vsí u silnice z Vísky do
Nové Vsi mysliveckou chatu, která slouží ke spole enským akcím
sdružení, ale odehrávají se zde také asto svatby a jiné soukromé oslavy
i ne len sdružení, asto z Vísky.
Další místní organizací, která sídlí v Nové Vsi, ale má mezi svými
leny i obyvatele z Vísky, je
organizace momentáln
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eský

ervený k íž. Ve Vísce má tato

lenek. V minulosti po ádala školení

dobrovolných sester, zájezdy pro své leny a n které další aktivity, jako
sb r lé ivých bylin, nebo osv tové p ednášky, v sou asnosti se omezuje
hlavn

na gratulace starším

lenkám sdružení a nevyvíjí p íliš aktivní

innost.
Ke spole enskému životu každé obce nezbytn

pat í nejenom

spolková innost, ale výrazn ji oživuje dodržování r zných tradic, které
se p edávaly z generace na generaci a které
v p edk es anských

dobách

v jakémsi

asto mají ko eny

pohanském

slovanském

dávnov ku. Vezmeme-li je postupn od po átku kalendá ního roku, tak
první významnou p edstavovaly v obci maškary aneb maškarní pr vody.
Jednalo se o akci, která se odehrávala zpravidla v m síci únoru nebo na
po átku b ezna v dob

masopustu a organizoval ji n který z místních

spolk . P edstavovala vlastn pr vod masek, jehož lenové (jednalo se
výhradn

o mužskou

záležitost)

se

shromáždili

v Pohostinství

U Fajman , kde se, zpravidla za pomoci profesionálního kade níka,
oblékli a nalí ili do masek. Odtud se vydal pr vod masek vedený Bílým

neboli Lauferem (muž oble ený celý v bílém) a postupoval od domu
k domu. V ele pr vodu šla kapela a z astých masek lze zmínit
nap íklad medv dá e s medv dem, dráteníka, ševce, léka e, turka,
policistu,

žida,

strakatého,

erveného

a další.

Po

p íchodu

do

domácnosti vyzval Laufer domácí, aby si p áli píse , kterou jim pak
kapela zahrála a dva tane níci z pr vodu si na ní zatan ili s domácími
ženami. Laufer zárove

pozval obyvatele usedlosti na ve erní bál

a vybíral od nich na n j peníze. B hem návšt vy se samoz ejm
odehrálo velké množství kejkl

jednotlivých masek (švec spravoval

podrážky, léka dával injekci, apod.) Tato asto velmi bujará tradice se
bohužel momentáln v obci neudržuje, poslední maškara zde prob hla
b hem osmdesátých let. Období zimních m síc

bývá také ve Vísce

dobou ples a bál , v jejichž po ádání se st ídají místní sokolové, hasi i
a Bago klub.
Typickou každý rok dodržovanou tradicí je ve Vísce velikono ní
pomlázka. Zatímco k es anský charakter Velikonoc si návšt vou kostel
p ipomíná dnes již pouze pom rn

malá

ást obyvatel obce, tém

v každé rodin se dodržují rituály velikono ního pond lí. P edchází mu
pletení pomlázek, které se v naprosté v tšin vyráb jí z vrbového proutí,
jehož je v okolí dostatek, a barvení velikono ních vají ek. Ráno na
velikono ní pond lí za ínají obcházet sousedy a jednotlivé domácnosti
koledníci z ad místních d tí a mládeže s cílem „vyšlohat“ zde p ítomné
dívky a ženy. „Šlohání“ by m lo být doprovázeno koledou a koledníci
jsou následn

odm n ni vají ky, ale také mašlemi, nabídnutým

cukrovím, chlebí ky a dalšími druhy ob erstvení. Víseckým specifikem je
hromadné chození dosp lých „chlap “. Ti se v po tu zhruba 30 až 40
jedinc shromáždí okolo desáté hodiny a z jednoho konce obce za nou
systematicky obcházet d m od domu s pomlázkami a p áním veselých
velikonoc a asto bývají opravdovým postrachem místních žen a dívek.

V domácnostech je pro n

op t p ipraveno ob erstvení a nezbytný

alkohol. Jejich jádro v poslední dob

tvo í p edevším

lenové Bago

klubu.
Pravideln

dodržovaným jarním rituálem je ve Vísce i pálení

arod jnic, které se odehrává ve er 30. dubna.

arod jnice se pálí za

obcí u silnice na Pukšice v míst , kde odbo uje cesta k rybníku Spole ný
a íká se zde U k íže – je zde umíst n již od nepam ti d ev ný k íž.
B hem

celého

roku

zde

obyvatelé

Vísky

shromaž ují

v tve

z pro ezávaných a kácených strom a další v ci ke spálení. V p edve er
pálení vísecká mládež p ipraví „ arod jnici“ – na d ev nou konstrukci se
p ipevní hlava nap íklad z pytloviny a vše se oblékne do ženských šat .
Takto vyzdobená arod jnice se umístí na vrchol kupy d eva a vše se
zapálí. Pálení se ú astní podstatná ást vesnice, zejména d ti, které ho
doprovázejí hrami se zapálenými prout nými koš aty. Krom
U k íže se pálí zpravidla ješt

arod jnic

jedny na dolním konci obce u soutoku

potoka a eky Doubravy.
Stejnou noc ihned po pálení arod jnic probíhá stav ní májky, které
místní mládež znovu zavedla na po átku devadesátých let. Staví se
každoro n

májka obecní u budovy hasi ské zbrojnice a v p ípad , že

se v n jakém z místních dom

vdává dívka, staví ji nápadník májku

soukromou.
Další tradici, kterou dodržují všechny vesnice v regionu, je slavení
pout . Ta vísecká p ipadá na desátou ned li od velikonoc. P vodn bylo
zvykem, že p i této p íležitosti p ijížd li do Vísky komedianti zpravidla se
st elnicí

a houpa kami,

v ned li

se

v tšinou

objevil

i stánek

s cukrovinkami. Od osmdesátých let ale komedianti p estali obec
postupn

navšt vovat. Z pout

tedy dnes zbývá p edevším pou ová

zábava a je také tradicí, že k místním rodinám p ijížd jí p íbuzní, pe ou
se kolá e a cukroví.

Letní m síce bývaly vzhledem k velkému pracovnímu vytížení
zem d lc na oslavy chudší, v obci ale má jistou tradici slavení dožínek,
které se slavily ješt

v šedesátých letech v dob

existence JZD Nová

Ves – Víska. Naopak dodnes živým tradicím pat í tradice posvícenská.
Posvícení Víska slaví vždy v ned li p ed svátkem svatého Václava, tj.
p ed 28. zá ím. Op t se p i této p íležitosti pe ou kolá e a cukroví a do
Vísky p ijížd jí p íbuzní místních rodin. Bylo tradicí, že k ned lnímu
ob du b hem posvícení bývala husa, nebo kachna.
Oblíbenou akcí z tradi ních venkovských rituál je slavení Mikuláše.
V p edve er tohoto svátku u nás tak jako jinde v okolí „chodí Mikuláš“.
Tohoto úkolu se zde ujímá mládež, která dává dohromady sbor zhruba
p ti ert v maskách s Mikulášem a and lem. Takto navšt vují jednotlivé
domácnosti s malými d tmi a po tradi ním rituálu, kdy dít
básni ku, nebo zpívá písni ku a hlavn

p ed íkává

slíbí, že bude celý další rok

hodné, p edávají mikulášskou nadílku.
Mikuláš p edstavoval b hem kalendá ního roku z ejm

poslední

široce dodržovanou místní tradici ve Vísce. Za tu skute n poslední lze
považovat Vánoce, ale jejich oslava se zde ni ím nevymyká od okolních
obcí a má soukromý ráz, u katolických rodin spojený s cestou na
p lno ní mši. S váno ními svátky je ješt

spjatá tradice chození t ech

král , p i níž šestého ledna obcházeli t i místní mladíci v maskách t í
král domácnosti a na zárube dve í psali písmena K+M+B+aktuální rok,
aby tak rodin zajistili š astné prožití za ínajícího roku.

