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nadácia dalkia slovensko

NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO pomohla
vybudovať detské dopravné ihrisko Úsmev v Lučenci
Základná škola na ulici Vajanského v Lučenci sa od 30. septembra
2011 môže pochváliť novým detským dopravným ihriskom. Vďaka
snahe mesta Lučenec a podpore NADÁCIE DALKIA SLOVENSKO
sa na ňom deti budú učiť, ako sa majú správať v cestnej premávke.

Projekt výstavby dopravného ihriska zameraný
na dopravnú výchovu žiakov základných a materských
škôl sa v Lučenci podarilo zrealizovať po dvadsiatich
rokoch snaženia sa o praktické vzdelávanie detí v tejto
oblasti. Ihrisko 30. septembra 2011 prestrihnutím pásky
slávnostne otvorili primátorka Lučenca pani Alexandra
Pivková, vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky
pán Peter Matúška, riaditeľka ZŠ Vajanského v Lučenci
pani Ľudmila Lacová a regionálna riaditeľka Dalkie
pre región Stred pani Ľudmila Hoffmanová. Pozvanie
prijali aj ďalší zástupcovia mesta, mestskí poslanci,
riaditelia ostatných základných škôl v regióne a ďalší
hostia.
Na slávnostnom otvorení ihriska slovami vďaky a nadšenia nešetrili riaditeľka ZŠ pani Lacová, ako aj primátorka
Lučenca pani Pivková. Ako uvádza pani primátorka
vo svojom ďakovnom liste adresovanom NADÁCII
DALKIA SLOVENSKO,

O otvorení ihriska sme sa rozprávali s pani Ľudmilou Hoffmanovou, regionálnou riaditeľkou Dalkie
pre región Stred.

„deti na základe priamej účasti na cestnej
premávke na dopravnom ihrisku získajú
základné návyky a tým sa bude zvyšovať
ich bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných
účastníkov cestnej premávky“.

Aký dojem vo vás zanechalo
otvorenie detského dopravného
ihriska na ZŠ Vajanského
v Lučenci?

V čom vidíte
najväčší prínos
nového dopravného
ihriska v Lučenci?

„Podarilo sa uskutočniť dlhoročnú snahu
o výstavbu dopravného ihriska v Lučenci,
ktoré bude slúžiť celému mikroregiónu
Novohrad. Vďaka nadšeniu riaditeľky
ZŠ Vajanského sa táto snaha začala
zhmotňovať. Nadšenie pani riaditeľky
sa prenieslo na pani primátorku, ktorá
začala hľadať možnosti financovania
tohto projektu, a tak oslovila aj našu
nadáciu. Pri osobnom stretnutí sa jej
nadšenie pre vec zase prenieslo
na mňa. Opisujem to preto, lebo
podobná atmosféra vládla aj v deň
otvárania dopravného ihriska. Zovšadiaľ
bolo cítiť obrovskú radosť z toho,
že sa táto dobrá vec podarila, a to nielen
z dospelých, ale aj z prítomných detí.“

„Každý z nás je účastníkom cestnej premávky,
či ako šofér, alebo chodec,
takže máme skúsenosti
s tým, čo sa na cestách
deje, a to, žiaľ, vrátane
nehôd s tragickým koncom.
Žiaľ, veľa ráz sú obeťami
deti, ktoré sú prirodzene
hravé, nepoznajú pravidlá
cestnej premávky a neuvedomujú si možné tragické
dôsledky. Dopravná výchova je teda pre ochranu
detí veľmi dôležitá a dopravné ihrisko umožňuje
deťom učiť sa formou,
ktorá im je blízka.“

Samotné otvorenie dopravného ihriska ukázalo,
že deti boli z ihriska nadšené. Školáci neváhali a ihneď
využili možnosť otestovať ihrisko nielen ako chodci,
ale aj na nových bicykloch či kolobežkách. Na ihrisku
sa nachádza niekoľko priechodov pre chodcov, jeden
kruhový objazd a jedna križovatka, zatiaľ bez svetelnej
signalizácie. Deti si v skupinkách aj samostatne vyskúšali
správny prechod cez cestu i disciplinovanú jazdu
na bicykli či kolobežke. Bolo očividné, že sa z nového
ihriska veľmi tešia.
Teoretickú prípravu budú deti absolvovať v triedach
a získané vedomosti si potom prakticky vyskúšajú priamo
na ihrisku. Základná škola už našla aj správcu nového
ihriska – stal sa ním jeden zo zamestnancov školy, ktorý
sa dopoludnia venuje školskej zeleni a popoludní dohliada
na deti a vybavenie ihriska. Základná škola uvažuje
aj nad možnosťou sprístupnenia dopravného ihriska
pre ostatné školy a škôlky v regióne. Celkovo by si tak
dopravnú výchovu prakticky mohlo vyskúšať viac než
1 700 žiakov. V prípade, že sa podarí zorganizovať dozor
aj počas víkendov, ihrisko by mohlo byť sprístupnené
i verejnosti počas celého týždňa vrátane víkendov.
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Zníženie nehodovosti detí na cestách je jednou z hlavných priorít tohto projektu.

Deti si ihrisko hneď vyskúšali.

