O Cyklojazde histórie 2015
Vo štvrtok ráno Spišský hrad zažil štart ďalšieho ročníka tradičného podujatia,
ktoré cez šport spája historicky vzácne hradné komplexy. Tento rok podujatie pod
záštitou primátorky Zvolena Lenky Balkovičovej a primátora Spišského Podhradia
Michala Kapustu absolvovalo 35 cyklistov. Súčasťou pelotónu boli cyklisti zo
Spišského Podhradia, poľskej Wisly, Svitu, Banskej Bystrice, Sliača a najpočetnejšiu
skupinu tvorili Zvolenčania.
Za ideálneho cyklistického počasia, prejsť za dva dni 230 kilometrovú trasu zo
Spišského hradu do Zvolena nebol pre účastníkov tohtoročnej Cyklojazdy histórie
žiadny problém. Účastníkom sa vyhýbali defekty a pády, čo pohodu v rámci akcie len
a len znásobilo.
V Spišskom Podhradí cyklistov so sprievodom privítal primátor mesta Michal
Kapusta a viceprimátor mesta Jozef Bača, ktorý absolvoval časť trasy na bicykli.
V Spišských Vlachoch čakal cyklistov primátor mesta Ľubomír Fifík a v Spišskej
Novej Vsi primátor mesta Ján Volný. V Poprade účastníkov vítal primátor mesta
Jozef Švagerko a viceprimátor Igor Wzoš. Vo Svite privítal cyklojazdcov viceprimátor
mesta Ivan Zima v cyklistickom oblečení, následne sa aktívne pridal k pelotónu.
V podtatranskej obci Štrba pozdravila skupinu cyklistov prednostka Obecného úradu
Oľga Netočná a vo Východnej šéfka kultúrneho strediska Danka Kabátová.
Maratón prijatí pokračoval v piatok ráno v Liptovskom Jáne, kde sa ho zhostil
starosta obce Juraj Filo. Nasledoval Liptovský Mikuláš, kde cyklistov vítal primátor
mesta Ján Blcháč. Na námestíčku V Partizánskej Ľupči čakal starosta obce Ľubomír
Frič so všetkými zamestnancami obecného úradu. V Banskej Bystrici cyklistov na
pôde historickej radnice pozdravil viceprimátor Jakub Gajdošík a na Sliači
viceprimátor Róbert Urbanec, ktorý absolvoval celú trasu cyklojazdy na bicykli. Na
zvolenskom Námestí SNP privítala všetkých cyklistov na pôde mesta primátorka
Lenka Balkovičová.
Podpornou akciou Cyklojazdy histórie bola cyklojazda Graz – Zvolen, ktorú
absolvovala skupinka cyklistov pod vedením Pavla Valenta. Títo cyklisti sa pripojili
k Cyklojazde histórie na Sliači.
Väčšia časť účastníkov cyklojazdy v sobotu vyšla na Pustý hrad, kde
pozdravili počas kultúrneho programu účastníkov 23. ročníka Výstupu na Pustý hrad,
spolu s primátorkou mesta Zvolen Lenkou Balkovičovou a s primátorom mesta
Spišské Podhradie Michalom Kapustom.
Organizačne Cyklojazdu histórie 2015 zabezpečovalo Mesto Zvolen spolu
s občianskym združením Cyklo Zvolen. Poďakovanie patrí zúčastneným cyklistom,
účastníkom v sprievodných vozidlách, organizátorom a všetkým, ktorí ju po trase
pozdravili a podporili.
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