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Hodnocení roku 2010
Naší hlavní náplní je dopravní výchova dětí. Každý den dopoledne navštíví
pravidelnou výuku – teorii v učebně a praktickou jízdu po DDH v průměru téměř dvě třídy
dětí, nejen z náchodského okresu. Zaměřujeme se především na čtvrté třídy základních škol,
kdy je dětem 10let a mohou již samostatně jezdit po veřejných komunikacích. Mateřské školy
jsou také stálými návštěvníky DDH. Díky generálnímu partnerovi Škoda Auto a.s. máme
pěkná jízdní kola a moderní vybavení učebny.

Za rok 2010 prošlo pravidelnou výukou na dětském dopravním
hřišti v pětihodinových cyklech celkem 2.470 dětí (t.j. 108 tříd ZŠ).
„Průkaz cyklisty“ (řidičák na kolo) za dobré znalosti dopravních
předpisů získalo téměř tisíc dětí z celého okresu.
Okresních dopravních soutěží mladých cyklistů na DDH se zúčastnilo 224 dětí.
Okresní dopravní soutěže 5. tříd „POHÁRU STAROSTŮ“ se zúčastnilo celkem 210
soutěžících, doprovodu a rozhodčích, za účasti: starostů a místostarostů měst, zástupců
Královéhradeckého kraje, poslankyně PSP ČR Mgr. Zdeňky Horníkové, zástupců sponzorů,
Besipu a Policie ČR.
Dalších devatenácti akcí, organizovaných na dětském dopravním hřišti nejen pro
náchodské děti, rodiče a širokou veřejnost vždy odpoledne a o víkendech - se zúčastnilo
přes 3.700 účastníků.
Akce: Čarodějnice pod semaforem, Čarodějnice s Hopsáčkem, Dětské dny a akce pro
MŠ a ZŠ, Pohár CTIF- hasiči, Den s policií, malování na asfaltu, opékání vuřtů a dopravní
soutěž pro organizované cyklisty, o prázdninách dopravní výchova pro letní a příměstské
tábory, akce pro rodiče s dětmi, Drakiáda, Setkání veloduší, Setkání pamětníků minikár,
Loučení s létem pro MŠ a ZŠ atd.
Dětské dopravní hřiště v Bělovsi je odpoledne a o víkendech stále navštěvováno rodiči
s malými dětmi. V provozu jsou nové dřevěné prolézačky, hopsadla, houpačky, kolotoč a také
čisté pískoviště pro nejmenší děti. Celé DDH je zabezpečeno a napojeno na PCO J.J.Trend.
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