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Nad Kroměříž
se v sobotu
vznesou thajské
lucerny štěstí

Fórum čtenářů

KROMĚŘÍŽ (ppr) Loučení s prázdninami vůbec nemusí být smutné.
Příjemnou tečku za nimi mohou
udělat třeba romantické thajské lucerny. Ty se budou vznášet zítra večer nad Kroměříží.
Jsou totiž hlavním tahákem setkání nazvaného Festival létajících
luceren štěstí, který vypukne na
Velkém náměstí už v 17 hodin.
„Inspiraci jsme našli v Uherském Brodě,“ prozradil starosta
Kroměříže Miloš Malý.
V Kroměříži tak děti mohou zamávat prázdninám odpolednem
plným her, zábavy i sportovních
akcí. „Vstup na celou akci je zdarma, ale do soutěží o ceny se budou
moci zapojit jen ty děti, které si
koupí lucernu,“ ujasnil jeden z pořadatelů Lubomír Tobolka.
Samotné vypouštění luceren je
naplánováno krátce před 22. hodinou. „Náměstí bude zhasnuté
a z něj se budou k nebi zvedat stovky světýlek,“ plánuje Tobolka.
Kromě toho bude náměstím
znít i živá hudba, k vidění budou
břišní tance a ohňová show.
Celá akce je nezisková. Lampiony se budou prodávat přímo na náměstí za rovnou stovku. Část výtěžku pak získá Fond ohrožených
dětí.
Podle odhadů by mohlo na Velké náměstí přijít přes čtyři tisíce
návštěvníků. „Vypouštění luceren
s přáním je v poslední době oblíbené a časté, ale v takovém množství
to bude ojedinělá událost,“ dodal
starosta.
Do papírové lucerny je možné
napsat přání, které se údajně brzy
vyplní.

Právě jsem dočetla nebývalou
chválu na život na dnešní vesnici,
ale po letitých zkušenostech je
opak pravdou. Vesnice zcela přestala plnit svou úlohu a stal se
z ní, díky migraci všech slavných
podnikatelů, jen odpadkový koš
všech těch, kteří si chtějí nevázaně užívat a své podnikatelské záměry uskutečňují na úkor poctivých a klid milujících občanů venkova.
Souhlasím, pokrok nejde zastavit, ale proč si podnikatelé budují
své firmy ve svých domech, na pozemcích, na tzv. dřívějších pasekách a proč tahají své klienty do
netknuté přírody, nad tím opravdu začíná rozum stát. To potom
sousedé jsou opravdovými chudáky.
Dodnes nepochopím, když si
v dané krásné lokalitě vzdálené
od hlavní cesty asi 5 kilometrů
a ve vesnici, která je slepou ulicí,
otevře podnikatel autoopravnu,
dokonce benzinu, autolakovnu a
podobně. To pak proudy aut směřují přes celou dědinu, přes cestu
není možné přejít, nehledě na výfukové plyny. Kdo schvaluje tyto
podnikatelské záměry, opravdu
nad tím zůstává rozum stát.
Vesnice jsou přebydlené a daleko
hlučnější než nyní města. V létě,
když každý seká trávu, která musí
mít světové parametry, a když přihlédneme k minimálním vzdálenostem mezi domy, je opravdovým požitkem žít na vesnici. Hlavní je kulturní život, proto je u nás
v malé dědině 12 hospod. Večer
se nedá spát, protože v každém
domě mají několik psů, kteří ště-

Nechápu, proč si lidé
staví firmy na vesnici
» ad Jdu na vesnici. Stýská se mně,
a navíc je tam klid

výběr z dopisů, kráceno
kají, co to dá.
A když máte bezohledné sousedy, jejichž drzost stoupá s výší
konta, máte o zábavu postaráno.
Demokracie je dobrá věc, ale pro
vychované a vzdělané. Dříve bydleli všichni podnikatelé ve městě
a žili společenským životem, měli
k sobě blíž a hlavně nemuseli každý den zbytečně dojíždět do svého domova.
Nyní také i své nebohé děti několikrát týdně vozí do různých zájmových kroužků v okolí. Pak se
divíme, jaká je spotřeba pohonných hmot, jak je zamořeno
ovzduší. Vesnice už není vesnicí.
Eva Kolečková

Ve městě není žádný
klid, všude samá auta
Reaguji na Váš článek o úbytku
lidí ve Zlíně a věřte, že se jim vůbec nedivím. Vždyť tady není jediná klidná pěší zóna, kde by si člověk mohl v klidu posedět, povykládat se známými, něčím se pokochat. Náměstí většinou zapráskané jakýmisi podivnými stánky
a všechny východy z něj končící
v obrovsky frekventovaných silnicích. Lidé sedí u kávy a pár metrů
od nich auto za autem.
Chátrající park bez jakékoliv koncepce, o posezení v něm se díky
bezdomovcům a feťákům ani
nedá mluvit. Tržiště vedle nejrušnější dopravní tepny a vrcholem
všeho je dojem, který se návštěvníkům Zlína naskytne při příjezdu ať už vlakem či autobusem.
Východy z nádraží obestavěné
vietnamskými stánky či stánky s
občerstvením a opilci, korunu
tomu ale nasazuje opuštěný Baťák.
Zvláštní kapitolou jsou ale chodníky. Ta hrůza kolem brány Svitu

a náměstí Práce z různobarevného asfaltu nemá v žádném jiném
městě obdoby. Hlavně ale máme
Kongresové centrum. Město se
dusí a není k žití, jen k dočasnému přežívání. Do města není
kam a není proč jít.
Já – nebýt té překrásné okolní krajiny a toho, že bydlím na Mladcové – utekla jsem už dávno stejně
jako můj syn, který už se vrátil do
mé rodné vesnice ke Kyjovu.
Je to trochu paradox, ale když už
mám Zlína po krk, sednu na vlak
a jedu se pokochat krásnými historickými domy, klidnými náměstími a překrásným parkem do Přerova. A pak se zas vracím do špinavého, neuklízeného a dusícího
se Zlína. Jak dlouho ale ještě, nevím.
Ludmila B., Zlín

Vaším objektivem Výběr fotografií ze serveru rajce.net

Historické vozy Diváci mohli na trase vidět přes stovku historických
automobilů a motocyklů.

Myslete na své děti,
až za pár let vyrostou
Přečetla jsem si, jak se někteří
lidé stěhují na vesnice, a myslím,
že podobní lidé neví, o co přicházejí. Teď jsou sice spokojení, že
mají klid a pohodlí a nikdo jim nesmradí pod okny, ale sama znám,
jak se to časem mění. Když máte
malé děti, tak vám to nevadí, aspoň jsou venku a na čerstvém
vzduchu. Ale když měl můj syn
patnáct roků, začal chodit do školy ve Zlíně a potom se pořád zlobil, že jeho kamarádi chodí na
různé koncerty nebo diskotéky a
on musí být doma, protože se
nemá jak dostat domů v noci
(bydlíme 15 kilometrů od Zlína).
Zbytečně jsme se pak hádali. Takže přemýšlejte o tom, jak to budete dělat s dětmi, až vyrostou a najdou si kamarády jinde než na
vesnici.
Soňa Jirousková

B 5

Veteráni Patnáctý ročník
tradiční akce Veteráni
Moravským Slováckem měl start
o víkendu na Masarykově
náměstí v Uherském Hradišti,
odkud se jezdci vydali přes
Uherský Brod do Strážnice.
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