OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 02. jún 2021
Otvorenie národnej cyklo kampane „Do práce na bicykli“ v Beluši za účasti národného
cyklokoordinátora Petra Klučku

Hoci 8. ročník národnej cyklo
kampane Do práce na bicykli
odštartoval 1. júna 2021, Beluša
slávnostne otvorila akciu 2. júna 2021
na priestranstve pred obecným
úradom, ktoré po dlhej dobe ožilo
čulým ruchom.
Cieľom kampane je podporiť
rozvoj nemotorovej, predovšetkým
cyklistickej dopravy v samosprávach.
Upozornením
na
alternatívny
nemotorový druh dopravy by sa mali zlepšiť podmienky pre ekologické cestovanie, či
budovať vhodné podmienky pre rozvoj najmä cyklistickej dopravy.
Aj samotní zamestnanci by mali viac inklinovať k používaniu alternatívnej dopravy pri
každodennom cestovaní do práce. Na slávnostnom otvorení kampane, do ktorej sa obec
Beluša zapojila druhýkrát, sa 2. júna stretlo 37 prihlásených účastníkov z 11 tímov. Pre
väčšinu z nich nie je bicykel vôbec raritným dopravným prostriedkom, skôr naopak. Beluša
je známa ako cyklistická obec.
Po minuloročnej premiére s piatimi tímami a vtedajšom 37. mieste má tento rok obec
vyššie ambície. K dobrému pocitu, že účastníci robia niečo pre svoje zdravie, životné
prostredie a obec, sa určite pridáva aj túžba po ešte lepšom umiestnení medzi 91
zaregistrovanými samosprávami.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj národný cyklokoordinátor Peter Klučka, ktorý
neskrýval dojatie nad vrúcnym prijatím i samotným programom počas otvorenia. „Ste obec,
ktorá chce stavať cyklotrasy, pripravuje skvelé plány, ale robí aj niečo pre to, aby pozdvihla
nadšenie pre bicyklovanie. Vytrvajte v tomto nadšení, stojí to za to!“ prihovoril sa prítomným
v úvode programu. Vyzdvihol motivačné heslá plagátov detí zo základnej školy, ktorých
odkazy „jazdím, aby som sa cítil silný“, „nejazdím, aby som vyhrával“, „bicyklujem, aby
som našiel sám seba“- vystihujú podstatu cyklokampane.
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To, že cyklistická doprava je v Beluši výrazne zastúpená, vyzdvihol aj starosta obce
Ján Prekop: „Beluša je známa cyklistická obec, na bicykli jazdia deti, dospelí, seniori. Som
rád, že sme súčasťou tohto projektu, že robíme niečo pre seba i obec a zlepšenie podmienok,
bezpečnosti a komfortu pre cyklistov v obci je jednou z našich priorít.“
Po úvodných slovách boli predstavené súťažné tímy nielen z radov zamestnancov obce
Beluša, ale aj zo základnej a materskej školy a z belušskej organizácie ÚKSUP (Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky). Vtipnú cyklo scénku si nacvičili žiaci zo
základnej školy. Športovú akciu sme nemohli ukončiť inak ako športovou cyklosúťažou
najmenších účastníkov- predškolákov z materskej školy. Medailová odmena ale čakala na
každého z účastníkov.
Viac fotografií z akcie nájdete: na https://www.belusa.sk/kultura/fotogaleria/otvoreniekampane-do-prace-na-bicykli-628sk.html
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