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Obec Beluša, známa svojou obľubou v cyklodoprave, sa po druhýkrát zapája do
kampane „Do práce na bicykli“
V obci Beluša sa cyklodoprava teší všeobecne veľkej popularite, a to bez rozdielu veku.
Preto je viac ako prirodzené, že sa obec už po druhýkrát zapája do ôsmeho ročníka
celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ktorá sa bude konať počas júna 2021. Registrácia
samospráv a tímov začala 01. apríla 2021 a je potrebné sa registrovať do 07. júna 2021.
„Po registrácii obce na www.dopracenabicykli.eu sa do tímov zapájajú takmer všetci
zamestnanci obce Beluša a motivujeme aj organizácie a školy v našej zriaďovateľskej
pôsobnosti. Oslovili sme viac ako 40 podnikateľských subjektov v obci, aby prihlásili svoje 2až 4 členné tímy. Veríme, že sa zapojí čo najviac tímov a odľahčí sa čulý motoristický ruch
v obci aspoň na obdobie júnového mesiaca. Dobrú myšlienku tejto kampane chceme okrem
aktívnej účasti a prebiehajúcej propagácii registračnej fázy podporiť aj slávnostným
otvorením 01. júna, ak nám to pandemická situácia dovolí,“ ozrejmuje štart kampane v obci
Beluša Mgr. Jana Huliačková zo sekretariátu starostu a prednostu Obecného úradu v Beluši a
zároveň cyklokoordinátorka pre obec počas kampane ,,Do práce na bicykli“.
Hlavným cieľom je podporovať rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy
v mestách a obciach. Zvýšeným záujmom o tento druh dopravy do práce by sa prirodzene
mali zlepšiť podmienky pre cyklodopravu, o čo sa aj obec Beluša intenzívne snaží, napr.
spoluúčasťou pri budovaní 5. etapy Vážskej cyklomagistrály (trasa Ladce- Púchov) alebo
zapojením sa do europrojektu o vybudovanie 2 cykloprístreškov v obci.
Akcia má motivovať všetkých zamestnancov k zdravšiemu a ekologickejšiemu dochádzaniu
do práce. Tí sú podľa zverejnených informácií na webovej stránke kampane v priemere o 2
dni menej chorí ako kolegovia cestujúci autom, zvyšuje sa ich fyzická aktivita v práci až
o 15% a v zamestnaní sú spokojnejší, sebavedomejší a odolnejší voči stresu.
Minulý rok počas premiérovej účasti v kampani ,,Do práce na bicykli“ belušská samospráva
vytvorila 5 tímov (4 z obecného úradu, 1 zo základnej školy) a najazdila v septembri 2020
takmer 890 km. Z 85 zapojených samospráv skončila na 37. mieste a z viac ako 1 000
zamestnávateľov obsadila 113. miesto.
Organizátori z občianskeho združenia Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica myslia aj
na súťaživý duch tímov a víťazi sa môžu tešiť na hodnotné ceny. Prioritná motivácia však
zostáva nezmenená - a to dobrý pocit, že šetríme svoje zdravie, peniaze, svoju obec a životné
prostredie. Tak Beluša, nechajme autá v júni doma a „vezme sa v tom spolu.“
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