Велотуризм в Ладижині
Чи замислювались ви, хоча б раз у своєму житті, про довкілля, та про здоровйй
спосіб життя?
Моя ідея щодо розвитку нашого міста, полягає саме в цих питаннях!
Головна мета мого проекту - це розвиток велоспорту та туризму в місті Ладижині.
Можливо у вас виникає питання, чому саме цей напрямок? Саме у своєму проекті я
спробую реалізувати та донести вам свої ідеї, задуми, відносно велосипедного
спорту, та туризму... Скажу відверто, що на цю тему мене надихнув мій стиль
життя, який мені дуже подобається, і є активним. Я сам займаюсь велоспортом, та
туризмом більше 10 років.
На сьогоднішній день молодь не є активною у спорті, таких людей мало, що мають
бажання займатись. Але серед них все ж таки є певний відсоток, яким це потрібно.
Мета мого проекту - об’єднати цих людей та створити для них гарні умови для
заняття велоспортом та туризмом. Не малою частиною цієї діяльності, є наші
навколишні території, які включають гарні ліса, прибережні зони. Природна
різноманітність, чудові ландшафти навколо нашого міста, є гарною частиною
відпочинку для велосипедистів та туристів.
Кожна людина має однодумців, як і в нашому напрямку. Тому я вважаю, що
потрібно об'єднуватися шляхом створення клубу та спілки. Сформований колектив
повинен приймати участь у проведені різних заходів, парадів, змаганнях і т.д. Таким
чином закликаючи людей приєднуватись до здорового стилю життя, та корисних
справ...
Користь розвитку велоспорту, на мою думку, також така: проїжджаючи з групою
вело-туристів певний маршрут, ви можете спостерігати гарні місця, які до цього вам
були невідомі; в подорожах відвідують різноманітні пам'ятки культури, релігії, та
історії... Наприклад: хто з вас проживаючи в Ладижині знає, що лише за 20км від
міста, в околицях села Четвертинівка, за часів козаків, відбулась "Битва під
Батогом"? Або які мальовничі пороги річки Південний Буг в селі Печера. І що саме
там знаходяться залишки маєтку Графа Потоцького?
Людина, яка потрапляє на велосипеді в такі місця, знаходить для себе багато
цікавого, досі невідомого... Формується колективна дружність, всі учасники
об'єднуються, молодь швидко знаходить однодумців, підтримується командний дух,
та активний спосіб життя!
З приводу користі від нашої діяльності маю ідею організавати "велопатруль", за
наглядом та підтримкою навколишнього середовища. Особисто я та мої друзі, після
кожної зупинки, ночівлі, яка трапляється в наших подорожах, прибираємо місце
нашої стоянки належним чином, не залишаючи сміття, чи щось подібне... Я вважаю,
що таким чином ми робимо наше довкілля чистим, та приємним для наступних
відпочиваючих. Людина, яка приходить відпочити на чисту галявину, не насмілиться
залишити сміття після себе. Патруль може здійснювати щотижневі виїзди,
контролюючи територію прилеглу до міста, спостерігати за її належним станом та
повідомляти про порушення відповідні служби та органи. До таких заходів можна
залучати молодь та людей різних вікових категорій, яким небайдуже чисте

довкілля...Велосипедисти під гаслом "патруля" можуть розвішувати в лісах, на
берегах річок, таблички які будуть закликати рибалок, відпочиваючих не смітити, та
цінувати природу!
Для гостей міста, та для тих хто має бажання знати про Ладижин більше маю ідею
створення карти з веломаршрутами, на якій будуть зазначені мальовничі місця для
відпочинку, пам'ятки історії, церкви. Таким чином маршрут буде з’эднувати всі ці
місця, формуючи позитивний погляд та розвиток людини . Також на карті можна
зазначити пункти медичної допомоги, готелі, магазини для гостей міста. Маршрути
повинні бути розбірливо кольорово роздруковані та супроводжуватись
пояснювальним текстом, на українській та англійскій мовах. Також міститиме в собі
фотографії певних місць, вказівні стрілки, напрямку руху, та довжину маршруту в
кілометрах.
Навколо Ладижина по місцях зазначених на майбутній велокарті, потрібно
обладнати невеличкі місця для зупинок туристів. Наприклад, побудувавши дерев'яні
сидіння, та столик, розмістивши біля нього напис" Місце стоянки", можливо
розмістити поруч пакет для сміття. На деревах, електроопорах, інколи на асфальті,
намалювати невеличкі стрілки, що будуть вказувати напрямок маршруту, і слугувати
доповненням до карти.
В 2014році наше місто повинно мати велодоріжки з належною розміткою та
знаками. Таким чином рух на велосипеді буде регульованим та правильним,
зменшиться порушення на автомобільних шляхах. Це дасть можливість здійснювати
велопрогулянки спокійним чином дітям дорослим, людям похилого віку.
Для юних учасників велотуризму, заплановані невеликі поїздки, можливо з
наметами за присутністю одного з батьків. Діти зможуть побачити мальовничі місця,
потоваришувати один з одним, та отримати здоровий сон під зоряним небом, в
наметовому таборі. Такі заходи позитивно впливають на батьків, дітей, і не залишать
їх байдужими.
Що до благоустрою, та для зручності велосипедистів, можливе облаштування
стоянок для велосипедів на території міста. Створення біля магазинів, громадських
закладів, церкв стальних конструкцій для утримки велосипедів. Щоб той хто приїхав,
поставив велосипед належним чином, не заважаючи іншим. Велосипед це вид
транспорту, що також повинен мати своє місце стоянки.
Чи хотіли би ви спостерігати в м. Ладижині змагання з гірських велосипедів? Думаю
ваша відповідь буде позитивною, так як кожна гра, змагання супроводжуються
азартом. А що може бути цікавішим, окрім гри? Звісно змагання! Проведення
змагань, це теж частина мого проекту. Перед проведенням змагань проводиться
належна підготовка території, інструктаж учасників, реєстрація, запис. Що для
молоді може бути важливішим крім перемоги? Лише перемога! Таким чином всі
бажаючі мають змогу позмагатись, відчути дух боротьби. Проведення змагань
повинно підтримуватись спонсорами, призами для переможців. На таких заходах є
можливість для молоді познайомитись з новими людьми, можливо знайти для себе
щось нове. Так з'являється цікавість до спорту, та здорового способу життя!
Велоспорт - це стиль нашого життя!

