Kandidát na starostu

2.

Adam Šipoš
Bod č.5 - Podpora cyklotrás a cykloturizmu
Bernolákovo má veľký dlh voči obyvateľom, čo sa týka verejných voľne prístupných plôch pre šport. Vybudované
detské ihriská sú zanedbané, neudržiavané, ľudia ich opravujú svojpomocne až dlhú dobu. Ale, čo Bernolákovo má
a môžu nám okolité obce len závidieť, je rozloha katastrálneho územia. V minulosti sa realizoval jeden úspešný projekt
regionálnych cyklotrás, ktorý ponúka občanom sieť zmapovaných cykloturistických koridorov aj v našej obci s napojením na okresnú cykloinfraštruktúru.
Ak už obec nemá možnosti výstavby nových športovísk z toho dôvodu, že nevlastní pozemky, kde by sa športoviská
dali realizovať, tak treba výrazne podporiť to, čo už máme. Regionálne cyklotrate sú ideálnym spôsobom ako ponúknuť
občanom priestor na športové aktivity.
V snahe zníženia dopravnej vyťaženosti obecnej cestnej siete vozidlami, hlavne v čase rannej špičky rozvozu detí do
škôl, motivujeme ľudí, aby skúsili využívať zdieľanú dopravu, kolobežky a bicykle. Ak reálne chceme podporiť rozvoj
cykloprepravy, tak musíme ľuďom ponúknuť aj reálnu možnosť využitia bicykla pre športové aktivity a relax. V skutočnosti, ak si človek kúpi bicykel za x euro, tak očakáva, že ho aj využije.
Dnešný stav tejto regionálnej cykloinfraštruktúry je v žalostnom stave. Je neudržiavaná, ba priam zanedbaná a reálne
nevyužiteľná. Zasaďme sa spolu o jej renováciu, nebude to stáť tak veľa peňazí ako výstavba nového športového areálu, ale bude to potrebovať zopár nadšencov, ktorí sa do tohto projektu zapoja. V relatívne krátkej dobe si vieme obnoviť
rádovo kilometre aktívneho koridoru pre využitie bicyklov a reálnej turistiky v nenáročnom teréne.
Máme náučný chodník a turisticky zaujímavé nenáročné trasy pre rozvoj turistiky seniorov a detí. Tieto sú dnes v žalostnom stave, začnime ich aktívnejšie využívať podľa možností, ktoré sa nám ponúkajú. Nové športoviská je treba vybudovať, detské ihriská vybudovať a udržiavať, no môžeme začať hneď, za nie veľké peniaze, ale hlavne HNEĎ.

VYBUDUJME SI SPOLU LEPŠIE BERNOLÁKOVO

