
Vlkavská dopravní cyklostezka ožila
Vlkava - Před pár dny se uskutečnilo v areálu Mateřské školy Vlkava slavnostní otevření 

Vlkavské dopravní cyklostezky. Jde o projekt obce Vlkava a MAS Svatojiřský les, z.s., 

z dotačního programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

6.11.2017 

Slavnostní otevření Vlkavské dopravní cyklostezky. Foto: archiv MŠ Vlkava

Celou stavbu realizovala firma COMPAG Mladá Boleslav s.r.o., která také osadila dopravní 

značky a upravila terén v okolí budovy školy.

Obec Vlkava spolupracovala při realizaci s Mateřskou školou Vlkava a tak i ředitelka Jitka 

Čadilová popřála všem příjemné odpoledne a pozvala přítomné k účasti na doprovodném 

programu. Celou akcí provázeli protagonisté divadélka VeTři herci Michaela Marková a 

Vlasta Vébr. Do svého interaktivního představení dokázali vtáhnout děti a připomenout jim 

tak zásady bezpečného pohybu nejen po cyklostezce, ale i v běžném silničním provozu a 

stejně tak používání ochranných pomůcek a reflexních prvků.

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91813&idc=5145986&ids=14895&idp=88639&url=http%3A%2F%2Fwww.eurooil.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92000&idc=5145986&ids=515&idp=86222&url=http%3A%2F%2Fwww.zivefirmy.cz
https://boleslavsky.denik.cz/
https://boleslavsky.denik.cz/
https://boleslavsky.denik.cz/galerie/slavnostni-otevreni-vlkavske-dopravni-cyklostezky.html?photo=1&back=4028766276-174-4


K účasti na akci byly přizvány i složky Integrovaného záchranného systému, zásahový vůz 

Hasičského záchranného sboru Nymburk, záchranka Středočeského kraje, Policie ČR - 

oddělení Dobrovice a Sbor dobrovolných hasičů Vlkava. Všichni přítomní se seznámili 

s technikou, vybavením a mohli si do přistavených vozů sednout. Městská policie Mladá 

Boleslav zajišťuje v Mateřské škole Vlkava prevenci a na otevření cyklostezky přispěla 

zapůjčením autíček pro absolvování první okružní jízdy. Pro děti byly připraveny řidičské 

průkazy a spousta drobných dárků.

Cílem projektu bylo vytvoření kvalitních a bezpečných podmínek pro trávení volného času 

dětí a vybudovat cestu, kde by mohly bezpečně jezdit na koloběžkách, odstrkovadlech 

i kolech. Přáním všech bylo zajistit dětem bezpečnost při hrách a to v prostoru, kde se mohou 

volně pohybovat a rodiče se o ně nemusí strachovat. Několik dní před slavnostním otevřením 

se u školy scházelo mnoho dětí, které se nemohly dočkat první jízdy. "Doufáme, že 

cyklostezka bude dětmi i nadále hojně využívána, tak jak je tomu v těchto dnech a přispěje 

k bezpečnému chování dětí v dopravě," uvedla ředitelka Mateřské školy, Vlkava Jitka 

Čadilová. 

Zdroj: https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/vlkavska-dopravni-cyklostezka-ozila-

20171106.html

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91872&idc=5145986&ids=638&idp=87086&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz
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