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Kampaň „Do školy na bicykli“ začala belušská základná škola cyklojazdou ulicami obce
Beluša
V dňoch 27.9.-8.10.2021 prebieha siedmy
ročník kampane „Do školy na bicykli“, ktorý
rovnako ako „Do práce na bicykli“
vyhlasuje Ministerstvo dopravy a výstavby
SR. Tohtoročné motto „netrávme večnosť
v aute“ má podporiť myšlienku zdravého,
ekologického a bezpečného dochádzania
žiakov a pedagógov do školy. V obci Beluša,
kde má bicykel ako dopravný prostriedok
veľkú obľubu, je viac ako samozrejmé, že sa
do kampane popri 268 zapojených škôl prihlásila aj Základná škola Beluša.
Úvod kampane ,,Do školy na bicykli“ sa vďaka spolupráci obce Beluša s Občianskym
združením (OZ) Cyklokoalícia, ktoré je aj spoluorganizátorom kampane, konal netradične
a atraktívne. Predstavitelia Cyklokoalície prišli do obce s nákladnými bicyklami, ktoré
napojili na hudobný reproduktor a spolu so žiakmi, pedagógmi a predstaviteľmi obce Beluša
prejazdili ulicami obce. Štart jazdy bol v areáli základnej školy, kde všetci zúčastnení dostali
od obce reflexnú vestu ako jeden zo základných bezpečnostných prvkov každého cyklistu.
S úsmevom a dobrou náladou si pri výbornom počasí všetci užili netradičnú jazdu na bicykli.
Najmladší žiaci povzbudzovali svojich spolužiakov, kamarátov transparentmi, potleskom.
Najväčšou odmenou im za to bola možnosť previezť sa na nákladnom bicykli.
„Som rada, že sme súčasťou kampane Do školy na bicykli. Už v prvý deň kampane prišlo do
školy viac ako 130 detí a učiteľov z 550 členného kolektívu a verím, že toto číslo bude aj
vyššie. Naša škola podporuje zdravý životný štýl a ekologické správanie, čo táto kampaň
napĺňa,“ uvádza Ing. Edita Horváthová, riaditeľka Základnej školy Beluša.
OZ Cyklokoalícia spracováva obci Beluša
cyklostratégiu a stratégiu pre peších tak, aby
bola miestna infraštruktúra a doprava pre
cyklistov i peších bezpečná i zaujímavá.
„Prvým krokom bolo zistenie názorov od
občanov dotazníkovou formou, pričom
zapojilo sa 187 občanov, čomu sme veľmi
vďační. Zároveň obec začala pracovať na
unifikovaní a rozšírení cyklo stojanov na
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verejných priestranstvách. V areáli základnej školy plánujeme osadiť nové stojany pre 130
miest a dnešné čísla z počtu zapojených žiakov a učiteľov potvrdzujú, že investovať do
rozvoja cyklodopravy a infraštruktúry má zmysel. Ďakujem veľmi pekne všetkým za
organizáciu a účasť na dnešnej milej akcií,," dopĺňa Mgr. Patrik Štrbák, prednosta Obecného
úradu Beluša.
Viac fotografií nájdete na https://www.belusa.sk/zivot-v-obci/fotogaleria/cyklo-jazda-vramci-kampane-do-skoly-na-bicykli-723sk.html
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