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Cyklistické závody pro děti nebudou

Višňovskou veřejností již proběhla informace, že o prázdninách se budou ve Vísce konat
cyklistické závody zručnosti pro děti. Ano, je tomu tak, občanské sdružení Víska se rozhodlo
uspořádat akci, která tu nebyla 30 let a která jisto jistě zaujme. V dnešní době asi každé děcko
od dvou let má doma odrážedlo, koloběžku či kolo. Jezdí se všude, i v obyváku, pokud to
rozměry alespoň trochu dovolí. Takže každé dítě určitě uvítá si změřit síly se svými kamarády,
vrstevníky při pořádných závodech. Termín byl stanoven na 5.července, státní svátek Cyrila a
Metoděje, místo konání bylo vybráno jediné možné a to fotbalové hřiště ve Vísce. Požehnání k
akci dal předseda Sokola Vísky Ladislav Severýn dne 11.3.2016. O dva měsíce později 13.5.
ale výbor Sokola rozhodl jinak! Závody nepovolil, děti by prý udělaly na hřišti koleje a trávník
zničily. Vyloučeno prý není ani to, že již v té době bude probíhat rekonstrukce povrchu. Marné
byly protiargumenty, že třiceti kilové dítě určitě udělá méně škody než 100 kilový fotbalista, že
ani jeden cyklista nepojede ve šlépějích předešlého závodníka, že těžko bude probíhat
rekonstrukce nyní, když za 14 dní na to je naplánován turnaj dospělých. Jak by takové závody
vypadaly je zřejmé z vedlejšího článku, který byl zveřejněn v libereckých okresních novinách
před 30 lety. Ty samé disciplíny by se konaly i letos. Všechny by byly šetrné na možné
poškození trávniku. Rychlostní závod by se uskutečnil na silnici a přilehlé cestě. Jedinou
novinkou by byla exhibiční jízda předního českého trialisty, která by proběhla v lesíku nad
hřištěm.
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