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Třicet let obnoveného kulturáku ve Vísce
  

Kultura měla ve Vísce vždy zelenou. V roce 1953 naši otcové a dědové, ještě za působení
Místního národního výboru Víska, adaptují bývalou fabriku na kulturní dům. Za dvě desetiletí se
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zub času  podepisuje na pohostinnosti kulturáku. Zcela nevyhovující sociální zařízení, vytápění,
shnilá okna, nedostatečná kapacita si vyžadují rozsáhlou rekonstrukci. Proslulé lavice kolem
stěn, kouřící kamna přímo na sále dostávají vale, dochází k stavebním úpravám.  A po třech
letech nezměrného úsilí občanů, tisíce brigádnických hodin, je 8.5.1982 kulturák slavnostně
znova otevřen. Zprovozněním kulturního domu je ustanoveno i Místní kulturní středisko, které
se stává organizátorem a garantem stovek společenských akcí. Kromě zábav a plesů jsou
zváni divadelní soubory, profesionální umělci, jako např. Josef Kobr, Petra Černocká, Josef
Bek, Moravanka, Josef Zíma, Waldemar Matuška a další. Největší úspěch má Vladimír Menšík
ve dvou vystoupeních. Hlavní důraz je však kladen na vlastní akce: besídky pro děti, sportovní
závody, pořady pro důchodce, zábavné programy typu Šest ran do klobouku, kdy proti sobě
soutěží společenské organizace či Nálada je výborná, kdy pro změnu proti sobě stojí vesnice
zastoupené občany všech věkových kategorií, od děti ze školky až po seniory. Kulturák a obec
jako taková se stává populární po celém frýdlantském výběžku. Stát se to mohlo jen díky
vzájemné spolupráci Vísky a Minkovic, kteří se organizačně na akcích podílely. Vyvrcholením
byly pořady jako kácení máje, masopusty a především neckyády. Jedna z nich dokonce dostala
obě vesnice  do televize. 
 Kulturák sloužil i k soustředění tanečních, folklórních či šermířských skupin, k pořádání schůzí
závodů , podniků a organizací, k svatbám, sportovním akcím, hasičským soutěžím, pálením
čarodějnic, k ubytování dělníků firem, vyvrcholily zde oslavy 650 let Višňové, 600 let Vísky, 
musel posloužit též jako azyl při ničivé povodni r.2010. Bohužel. 
 Tímto malým připomenutím děkuji všem, kteří se na tak bohaté činnosti podíleli, ať už finanční
či fyzickou pomocí.
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