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Ve Vísce otevřen nový areál

Když naši předci v druhé polovině 19.století vysazovali dub letní na jihu Vísky, nemohli tušit, že
malý doubek se v budoucnosti stane slavným. Že v roce 2010 při ničivé povodni zachrání
hrázděný dům, že zachrání životy dvou starších lidí a že se stane Stromem roku 2013 Čech a
Moravy. V roce 1923 v této části Vísky byla postavena vodní elektrárna. Velký rozmach
průmyslu na konci 19.století, nedostatek elektřiny a dravý proud Smědé byly logicky impulsem k
výstavbě. Nesmyslná první světová válka proti sobě postavila na mnoha frontách různé
národnosti, ba co víc často souseda proti sousedovi. Nejinak tomu bylo i ve Vísce. Ve válce
zahynulo 15 víseckých vojáků. Spoluobčané jim na jejich počest postavili v roce 1936 pomník.
Velká voda ho v roce 2010 smetla z povrchu zemského. V roce 2016 byl pomník obnoven. O
rok dříve OS Víska odhalením příběhu zřícení amerického letadla z r. 1945 nedaleko Vísky dala
podnět k zhotovení památníku posádce bombardéru.
Všechny tyto události, spolu s osudem bývalé továrny, výstavbou hráze, s následky povodně, s
detaily skvostů lidové architektury – hrázděnými domy, inspirovaly Občanské sdružení Víska
zmíněné příběhy objasnit, zdokumentovat, doplnit podrobnostmi a seznámit s nimi širokou
veřejnost. Výsledkem je jakási venkovní výstavní síň u Stromu ochránce. Naši předchůdci před
150 lety asi netušili, že vysazením doubku vlastně odstartovali vznik pozdějšího areálu.
Otevřen byl 8.9.2018 v rámci projektu „100 let Československa – 100 let Vísky“. Symbolické
bylo složení dvou aktérů přestřihujících slavnostní pásku. V osobě prvého prezidenta
T.G.Masaryka (Václav Helšus), který navštívil oslavy, je skloubeno období prvé republiky,
Tomáš Cýrus, starosta Višňové, symbolizoval zase dobu současnou, poválečnou respektive
dobu po revoluci. Komunitní místo Vísecká ohlédnutí do minulosti je příležitostí k setkávání
občanů, jak místních, tak i přespolních, turistů či nahodilých návštěvníků. Devět nových atributů
v podobě informačních tabulí by se v budoucnu mohlo stát základem naučné stezky Višňovská
zastavení, která by vedla z Vísky až do Andělky.
Údiv asi vyvolá fakt, že veškeré náklady výše zmíněného projektu 100 let Československa –
100 let Vísky (cca 100 000.-Kč) jsou hrazeny pouze z prostředků Občanského sdružení Víska,
tedy z financí získaných oslovováním sponzorů. Bez dotací, bez státních či veřejných peněz.
Odhalením 8.9.2018 byl areál darován Obci Višňová.
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