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Zvonička ve Vísce bude

  

Člověk míní, život mění. Covid nás nešetří ani letos. Nikdo už  asi nepředpokládal, že i tento rok
bude činnost Občanského sdružení Víska ovlivněna koronavirem, že nebude podle našich
představ. A tak jsme nemohli uspořádat oblíbené setkání se zahradníkem Luďkem Brožíkem,
vyslechnout si jeho rady, jak ošetřit stromy a keře na jaře. Nedošlo ani na naplánované
divadelní představení, ani na výroční schůzi, kde jsme chtěli zhodnotit úspěšný rok 2020. 
Zkrátka společenský život, možnost se setkávat, sejít se v jakémkoliv počtu, nešlo. Přesto úplně
pasivní jsme nebyli. Jednotlivě či po rodinách, jsme i letos absolvovali veleúspěšnou, už tradiční
akci Ukliďme Česko – ukliďme Vísku. V počtu 12 dobrovolníků jsme prošli obec  od nádraží až
po most na Kunráku. Výsledkem bylo několik pytlů bordelu. Od nedopalků cigaret až po televizi.
Dále pokračujeme  v úpravách areálu Kronika Vísky pod širým nebem u Stromu roku 2013 ČR.
Velkou pozornost jsme věnovali novince Obce Višňová – Participativnímu rozpočtu na rok 2021,
soutěži o vylepšení vzhledu obce pomocí návrhů občanů. Mravenčím úsilím při oslovování
veřejnosti s žádosti o hlasy se nám podařilo vystoupit na stupně vítězů a druhým místem
prosadit vybudování zvoničky u Stromu ochránci. A vyjádřit tak poděkování dubu za jeho
záchranářskou roli při ničivé povodni v roce 2010. Zvonička se tak stane i jakýmsi mementem
pro další generace se vzkazem -  nezapomínejme. V současné době se připravuje realizace
výstavby.

  

Chybělo málo a úspěch mohl být ještě větší. O pouhé tři hlasy nám unikl bronz, a to v návrhu
Vlasty Slámové-Horáčkové na vybudování vítacích cedulí Vísky. Ukazuje se, že hodně lidem
vadí zmatené tabule při vjezdu do Vísky. Že  by dali přednost osobitým cedulím, které zde byly
a které navíc upozorňovaly na skvost Vísky – hrázděnky. A které především nemátly řidiče - 
nevědouc, kde vlastně jsou.
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