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Očeň charóšaja rabóta

  

(pro latiníky "Velmi dobrá práce")

  

Omlouvám se všem za tento poněkud neobvyklý titulek. Dříve narozeným nebude dělat
problém slova rozšifrovat, ostatní si dají slova do překladače.Napadl mně jako bezprostřední
vyjádření reakce ze dvou posledních akcí ve Vísce. V sobotu 6.4. se obec Višňová a  Víska též
připojila k celostátní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. I přes krátkou přípravu a asi
nedostatečné informování všech Vísečáků dopadla na výbornou. V půl desáté se nás sešlo  13
na návsi. Starosta Tomáš Cýrus rozdal odpadkové pytle, rukavice k tomu a my si rozebrali
Vísku od minkovického nádraží až po most na Kunráku. Uklidili jsme obě strany komunikace,
cestu nad hřištěm a povodňovou hráz k tomu. Jedenáct pytlů bylo potřeba. Nejvíce práce dal
kopec Kunrák. Někdy je až k nevíře, co lidé vyhodí z auťáků. Největší raritou byla dětská
koupací vanička (viz foto).
Dobrá věc se podařila. Hezky to vyjádřila paní Štěpa Kašparová. „Jsem ráda, že jsem jako
chalupářka mohla pomoci. Nejen z Vísky ždímat, ale být i něco platná. Mám z toho dobrý
pocit.“. A kdo se kromě Štěpy Kašparové podílel? Děvčata Barča a Terka Židů, Jirka Prokeš,
Hela a Jirka Šternovi, Petr Zbořil, René Peniaško, Helena Doležalová, Filip Jírovec, Lenka ,
Líba a Franta Tuhý. Díky. Víska je hezčí!
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        Druhou velice zdařilou akcí byl týden předtím seminář s praktickou ukázkou Jak ošetřovatstromy na jaře. Již po druhé frýdlantský zahradník Luboš Brožík prozradil přítomným,  jak sechovat v zahradě po zimě. V loňském roce si pan Brožík „udělal jméno“, lidé věděli, že ochotnězodpoví na jakýkoliv dotaz a proto jich letos přišlo požehnaně - padesát. Praktická ukázka senetýkala jen stromů, došlo i na keře a na několika případech předvedl i roubování. Opětcharóšaja rabóta, zdařilá akce.        
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