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Přání občanů bylo naplněno

  

aneb

  

Zvonička je komplet

  

Kronika Vísky pod širým nebem – areál u Stromu ochránce (dubu letního) ve Vísce, je
obohacena o další prvek – zvoničku. Do Participativního rozpočtu obce Višňová 2021, ankety
občanů, kde svým hlasováním přispívají a rozhodují o zlepšení veřejného prostranství obce,
přihlásilo Občanské sdružení Víska postavení zvoničky. Snahou záměru bylo zvoničkou
poděkovat dubu za záchrannou roli  při ničivé povodni v roce 2010, kdy strom svým postavením
a mohutným kmenem zabránil likvidaci podél stojících hrázděnek a především pomohl získat
čas na evakuaci vrtulníkem dvou starších lidí ze střechy rodinného domu. Tato skutečnost se
stala podnětem přihlášení dubu do celostátní ankety Nadace Partnerství „Strom roku“. Svým
silným příběhem se dub stal Stromem roku 2013 ČR, kdy mu dávali hlas občané z celé
republiky. V evropském finále skončil na šestém místě.

  

  

Hlasy rozhodly i v participativním rozpočtu. Dávali je zvoničce občané  rozlehlé Višňové.
Výsledkem bylo druhé místo  a jistota realizace postavení. V předvečer státního svátku –
17.listopadu, boje za svobodu a demokracii, bylo instalací informační  tabule dílo dokonáno. Dík
patří všem , kteří svým hlasem vyjádřili svůj názor – zvoničkou poděkovat dubu.

  

Zvoničky se začaly stavět v tehdejším Rakousko-Uhersku na základě ohnivého patentu Marie
Terezie v r.1751. Pověřená osoba, vartýř, zvoněním varovala obyvatelstvo před šířícím se
požárem či jiným nebezpečím. Přestože postupem doby ztrácely zvoničky své poslání, začaly
se objevovat v každé vesnici. Vytvářely kolorit a tradiční ráz venkova, stávaly se místem
setkávání sousedů, kolem zvoničky se odehrávalo vše podstatné – poutě, lidové zábavy, svatby
… Stávaly se chloubou obce, ukazovaly řemeslnou  zručnost svých stavitelů. A v neposlední
řadě spoluvytvářely místo, na kterém by se člověk mohl zastavit a tiše rozjímat.
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I to je cílem Občanského sdružení Víska. Připomenout si zkázu roku 2010, kdy „velká voda“
zatopila 42 domů z 65 stojících, jedna hrázděnka musela být zbourána. Voda dosahovala
mnohdy do výšky dva a půl metru. Zlikvidován byl silniční most. Protrhla se i přehrada nad obcí
na řece Smědá. Vytrhána byla komunikace procházející vsí. Mnohamiliónové škody byly na
soukromém majetku. Víska byla odříznuta od okolního světa. Několik dní  bez vody, elektřiny a
zásobování. Bylo to hotové peklo …

  

Krátkým zastavením, a popřípadě zazvoněním, má široká veřejnost možnost se na místě
zamyslet, připomenout si hrůzné okamžiky – varující memento srpna 2010. Nesmíme
zapomenout!

  

Ve fotogalerii pod názvem zvonička se můžete seznámit s montáži zvoničky v areálu Kronika
Vísky pod širým nebem.
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