OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 20. september 2021
Na alternatívne a udržateľné druhy dopravy obec upozornila detskými cyklistickými
pretekmi

Preteky lezúňov a detských cyklistov
Práve prebiehajúci Európsky týždeň
mobility je pre zapojené samosprávy
a organizácie výbornou príležitosťou ako dať
do pozornosti udržateľné alternatívne druhy
dopravy. Do 20. ročníka kampane sa zapojila
aj
obec
Beluša,
pre
ktorú
je
najcharakteristickejší
druh
ekologickej
dopravy cyklistika. Aj preto obec v spolupráci
s miestnym Materským centrom Papučka
pripravila v sobotu 18. septembra 2021 pred
obecným úradom detské preteky lezúňov a malých cyklistov do 5 rokov, aby už u najmenších
podporila myšlienku zdravej a ekologickej dopravy. Malí cyklisti presvedčili prítomných, že
im aktívny prístup a športové nadšenie nechýba.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách a na víťazné stupienky sa postavili najlepší
spomedzi 25 pretekárov. Medailové ocenenie za účasť získal však každý. Dážď rozdelil
pretekárov na tých, ktorí prekážkový slalom prešli na priestranstve pred obecným úradom a
na tých, ktorí si odjazdili trasu v kultúrnom dome. Podľa veku sa zapojili do pretekov aj
viacerí súrodenci, pri jazdách nechýbalo povzbudzovanie, vrelý potlesk prítomných. V očiach
detí sa odrážala radosť, húževnatosť a chuť sa zabávať. V očiach rodičov zas dominovala
hrdosť nad výkonmi svojich ratolestí.
Najmilšou kategóriou pretekov bola kategória lezúňov (detí, ktoré ešte nevedia chodiť)
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a špecifická bola tým, že batoľatá si často sami určia, ako rýchlo a kam budú liezť. Rodičia
zas prejavia svoju vynaliezavosť pri lákaní lezúňa, aby dorazil do cieľa. Mobily, hračky,
pochutiny...na každého zaberá niečo iné, o čom sme sa presvedčili pri zápolení troch
zaregistrovaných bábätiek. V ďalšej kategórii ročné deti viedli kočiarik alebo kosačku
v sprievode rodiča. O víťazné miesta súťažili tri deti. V kategórii 2-3 roky sa na odrážadle
predstavilo sedem detí. Najväčšie zastúpenie mala posledná kategória, kde 12 detí ukázalo
svoju šikovnosť pri jazde na bicykli. A že to belušským deťom ide výborne, potvrdzuje fakt,
že medzi prvými dvomi najrýchlejšími pretekármi bol len sekundový rozdiel.
Belušania podporili cyklistický peletón pretekov Okolo Slovenska
Cyklistickú
súťaž
v ranných
hodinách vymenili okolo 15. hodiny
Belušania
za
búrlivý
potlesk
a povzbudzovanie, nakoľko cez obec
Beluša viedla
193 km dlhá 3.etapa
pretekov Okolo Slovenska smerujúcej
z Dolného Kubína do Považskej Bystrice.
Mnohí si vyzdobili brány pred domami
zástavami, deti z belušskej základnej školy
a materskej školy pripravili pútavé
transparenty. Množstvo priaznivcov bolo
zvedavých na prejazd cyklistického
peletónu plného zvučných mien, ktorí doslova preleteli cez ul. Žilinskú a Ul. A. Sládkoviča.
„Obe sobotňajšie akcie sa niesli v duchu športového nadšenia, súťaženia a radosti z pohybu.
Na detských pretekoch bol víťazom každý zúčastnený, pretože treba oceniť snahu a záujem
dieťaťa. V profesionálnych cyklistoch, prechádzajúcich aj cez našu obec, majú mnohé deti
svoje vzory. Podporovať myšlienku ekologickej
dopravy je potrebné už od útleho veku a som rád,
že záujem detí o využívanie alternatívnych
dopravných prostriedkov je viditeľný. Malých
cyklistov vídavame na uliciach čoraz častejšie, je
preto aj úlohou obce Beluša, aby sa cyklisti i peší
cítili bezpečne a potrebné kroky sme už začali,
nakoľko pracujeme na Cyklostratégii v obci
Beluša. Ďakujem všetkým zúčastneným tak na
detských pretekoch, ako aj pri povzbudzovaní
pretekárov Okolo Slovenska. Belušu bolo určite
počuť,“ uzatvára Ján Prekop, starosta obce.
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