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Program Evropského týdne 
mobility v ČR v roce 2009   

16. – 22. září 
 

Bílovec 
Evropský týden mobility 
V Bílovci proběhne Evropský týden mobility ve znamení podpory bezpečnosti v dopravě, 
ochrany ovzduší a  třídění odpadů.   
Ve středu kampaň zahájí besedou ve škole na téma: Bezpečnost v dopravě, ve čtvrtek bude 
beseda pokračovat tématem: Pohyb po silnicích a chodníku,  přechody pro chodce. V sobotu 
bude Policie ČR nejen měřit rychlost projíždějících vozidel v Bílovci a v neděli bude měření 
pokračovat v Bravinném. V pondělí budou děti ve Speciální škole Wolkerova opět debatovat 
o bezpečnosti v dopravě a o čistém ovzduší. 

Evropský den bez aut 
Evropský den bez aut se bude v Bílovci  konat v úterý 22. září na Slezském náměstí, které 
bude uzavřeno automobilové dopravě. Proběhne zde řada zajímavých akcí pro děti, mládež i 
dospělé. Svou činnost představí široké veřejnost Policie Č i Městská policie Bílovec, 
představí se zájmové skupiny ZŠ, veřejnost bude moci shlédnout výstavu prací z výtvarné 
soutěže. 

Trvalá opatření 
1. Opravy chodníkových těles - bezbarierové  chodníky 
2. Vybudování cyklostezky: Bílovec - Stará  Ves 

Bolatice 
Evropský týden mobility 
V Bolaticích  proběhne v Týdnu dopravní soutěž pro žáky nižších ročníků ZŠ Bolatice „Jak 
správně a bezpečně na kole“. Děti ze ZŠ (3. – 5. třída) budou také od středy 16. do pátku 18. 
září měřit kyselost deštů v obci.  

Ve čtvrtek Klub turistů uspořádá cyklovýlet do okolí obce a žáci ZŠ Bolatice budou měřit 
počet aut v obci. V pátek bude vedení obce s žáky ZŠ Bolatice besedovat o třídění odpadů, 
čistotě ovzduší, hluku a bezpečnosti v obci. V sobotu bude v ČOV den otevřených dveří pro 
občany. V sobotu Klub turistů uspořádá cyklovýlet do okolí obce. V pátek bude vedení obce 
s žáky ZŠ Bolatice besedovat o třídění odpadů, čistotě ovzduší, hluku a bezpečnosti v obci. 

V pondělí a v úterý budou žáci ZŠ Bolatice řešit bezpečnou cestu do školy, budou hledat 
nebezpečné úseky tras do školy a navrhnou opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců.  

Během celého Týdne bude v obchodním středisku Tempo Bolatice umístěna výstava otografií 
na téma:“Příroda na území obce a vliv lidí na přírodu“ v Týdnu také žáci ZŠ a MŠ Bolatice 
budou sbírat starý papír a třídit odpad. 

Evropský den bez aut 
Evropský den bez aut se v Bolaticích uskuteční ve čtvrtek 17. září. Obec uzavře ulici Školní, 
kde budou probíhat závody na koloběžkách a in-linech. Malé děti budou malovat na asfalt, 
starší děti a dospělí se podívají na ukázky jízdy zručnosti na kole (budou si takovou jízdu 
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sami vyzkoušet). V rámci akce „Na kole jen s přilbou“ budou hodnoceny ty děti, které užívají 
při jízdě na kole přilbu.  

Trvalá opatření 
1. Dobudování chodníku z Bolatic do osady Borová(součást obce) pro zvýšení bezpečnosti 
chodců,včetně nově nasvětleného přechodu(náklady cca 1,5 mil.Kč) 

2. Zřízení nové autobusové zastávky pro výstup školáků z Borové na ul.Ratibořská. 

3. Doplnění dopravního značení na přechod pro chodce na ul.Nádražní (dopravní 
zrcadlo,nápis na komunikaci – Pozor přechod pro chodce 100 m). 

Boskovice 
Evropský týden mobility 
V Boskovicích v rámci Evropského týdne mobility proběhne ve dnech 15. – 19. září projekt 
„Naše město – naše klima!“, který má v dětech rozvíjet vnímavost a citlivý vztah k prostředí, 
ve kterém žijí. Do projektu se zapojí děti 1. – 2. tříd ZŠ. Žáci se seznámí se základními 
pravidly účastníků silničního provozu, dopravními prostředky, druhy dopravy a ekologickou 
zátěží, vlivem dopravy na prostředí, základními dopravními značkami, uplatňují pravidla 
bezpečného chování v silničním provozu v roli chodce při pohybu na komunikacích. Do 
projektu bude zařazena beseda s Městskou policií, návštěva dětského dopravního hřiště a akce 
k Týdnu mobility a Dne bez aut. Po ukončení projektu žáci s učitelem zhodnotí svoji práci 
formou diskuse a prezentace.  

Evropský den bez aut 
V úterý 22. září v Boskovicích bude uzavřeno Masarykovo náměstí před městským úřadem 
automobilové dopravě včetně ulic ulice Lesnická a Pod Horkou. Děti ZŠ Boskovice, 
Dětského domova a Speciální školy Boskovice na stanovištích plnit úkoly (např. jak má být 
vybaveno jízdní kolo, bezpečnost na cestách ….), budou soutěžit a bavit se. Na pořádání této 
akce se bude podílet: ZŠ Boskovice,okres Blansko, Sbor dobrovolných hasičů, Rychlá 
záchranná služba, Městská policie Boskovice, Policie ČR, Dům dětí a mládeže Boskovice. 

Trvalá opatření 
1. Organizace dopravy v centru města Boskovice s cílem na přerozdělení dopravního prostoru 
ve prospěch chodců a parkování. 

Brno 
Evropský týden mobility 
Ve středu 16. září se Brně vyjede na inlinech a na náměstí Svobody budou zástupci města křtít 
tramvaj, vyzdobenou obrázky žáků na téma udržitelná doprava v Brně. 
Na čtvrtek Knihovna Jiřího Mahena připravila pro děti malování na chodníku a odpoledne 
pořádá besedu pro veřejnost o problematice dopravy zrakově a sluchově postižených občanů a 
jejich zkušenostech s cestováním. 
Ve čtvrtek i v pátek se na cyklostezce v Avion Shopping Parku bude nacvičovat bezpečná 
jízda na kole. Tyflocentrum nabídne občanům v pátek možnost vyzkoušet si, jak rozdílná je 
cesta zrakově postižených od té, kterou mohou sledovat svýma očima. Odpoledne se v Inline 
centru v Komárově zájemcí naučí jezdit na inline bruslích. 
Zajímavou páteční akcí bude „Šalinění“ - celoměstský závod veřejnou dopravou, jehož cílem 
je zisk maximálního počtu bodů za projeté linky IDS JMK v Brně a blízkém okolí. V City 
beach se Brňané mohou tento den seznámit se zkušeností s dojížděním na kole v Holandsku a 
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jiných evropských státech a diskutovat na téma: „Na kole proti smogu i stresu“. Program 
zakončí cyklistická vyjížďka směrem k Modřicím se startem na ulici Holandská. 
V sobotu se v Brně představí projekt Civitas Elan - zaměřený na zlepšování kvality služeb 
veřejné dopravy. V rámci programu se uskuteční vyhlášení výsledků letní fotografické 
soutěže a předání cen vítězům. Současně bude představen nový systém jízdenkových 
automatů a přítomní si budou moci vyzkoušet předváděcí jízdu novým minibusem, který bude 
využíván zejména k dopravě osob se zdravotním postižením či na méně vytížených tratích. 
Zároveň lidé tento den pojedou na inlinech městem a dostanou tak ojedinělou příležitost 
prohlédnout si město ze silnic běžně dostupných jen autům. Pro účastníky je připraven 
zábavný doprovodný program. 
V neděli mohou jet Brňané Do kostela na kole, tato iniciativa reaguje na strmý nárůst 
automobilové dopravy v církevním prostředí v posledních letech. Jejím cílem je upozornit na 
fakt, že jízda na kole je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale na kratší vzdálenosti i 
rychlejší způsob dopravy než autem.  
Součástí celotýdenní kampaně bude v pondělí také kurs Nordic Walking s možností zapůjčení 
speciálních holí. Během besedy se účastníci seznámí s původem severské chůze, správnou 
technikou a jejími přínosy pro zdraví. Současně získají inspiraci a typy na vycházky. Žáci 
druhého stupně ZŠ Arménská budou v Knihovně Jiřího Mahena diskutovat o dopravních 
předpisech pro chodce i cyklisty, o možnostech, jak se vyhnout dopravním nehodám a v Cntru 
pro rodinu a sociální péči proběhne přednáška o sdílení aut jako možnosti využívat automobil, 
aniž byste jej museli vlastnit či se starat o jeho údržbu. Carsharing je vhodný pro všechny, 
kteří auto nepotřebují často. V takovém případě si nemusí kupovat vlastní auto, ale mohou ho 
s ostatními sdílet. Používání auta je tak vyjde levněji než kdyby jej zakoupili, platí totiž jen za 
jeho použití – podobně jako třeba za telefon. V rámci přednášky bude též možné spočítat si, 
kolik Vás stojí provoz vlastního auta a zda by pro Vás možnost sdílet auto byla opravdu 
ekonomicky výhodnější. 
Po celý týden se budou automaticky sčítat počty cyklistů, in–line bruslařů a pěších na 
nejoblíbenější brněnské cyklostezce podél Svratky, která tvoří začátek stezky Brno – Vídeň. 
Automatický monitoring na stezce poskytne velmi zajímavé a důležité údaje pro další využití 
při údržbě a inovaci stezek, tj. nejen kolik obyvatel cyklostezku využívá, ale i kde jsou 
nejvhodnější místa pro instalaci odpočívadel či informačních panelů nebo kdy je nevhodnější 
doba pro údržbu.  

Po dobu konání Evropského týden mobility bude v Brně umístěn Infostánek Evropského 
týdne mobility, kde zájemci dostanou informace o plánovaných i realizovaných projektech 
v oblasti udržitelné dopravy v Brně. Ve vestibulu magistrátu bude výstava „Prima klima“, ta 
vysvětlí občanům, jak přispět ke snížení koncentrace skleníkových plynů v atmosféře v 
dopravě, využívání energie, zemědělství či nakládání s odpadem. V Knihovně Jiřího Mahena 
v Bystrci budou v Týdnu pořádat znalostní soutěž pro děti, zaměřenou na dopravní 
prostředky. 

Břeclav 
V Břeclavi bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. Součástí 
kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Bystřice nad Perštýnem 
Evropský den bez aut 
V letošním roce nabídne město Bystřice nad Pernštejnem svým občanům v rámci Evropského 
dne bez aut dne 22. září MHD zdarma  a ve vestibulu městského úřadu bude vystavena práce 
dětí z mateřských školek na téma „Co jsem dělal o prázdninách“. 
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Česká Lípa  
Již v sobotu 19. září se v centru města uskuteční akce „Den s historickými autobusy“ 
(09.00 – 15.00 hod.). Občané se v těchto autobusech budou moci svést,  dále tento den bude 
pro všechny ve městě MHD zdarma. I tento den bude pro občany města připraven bohatý 
doprovodný program.   

Evropský den bez aut se bude v České Lípě konat v úterý 22. září v ulici U Průmyslovky, kde 
proběhne řada zajímavých akcí pro děti, mládež i dospělé. Soutěže zajistí Domov dětí a 
mládeže LIBERTIN. Děti se budou moci projet na dopravním hřišti, kde dostanou informace 
o bezpečné jízdě a zasoutěží si. Pro občany bude zajištěn bohatý program , při kterém mohou  
občané vyhrát různé ceny. 
České Budějovice  
Evropský týden mobility 
V Českých Budějovicích proběhne již poosmé pestrý a nápaditý program Evropského týdne 
mobility, letos zaměřený na klima ve městě. Ve středu 16. zahájí organizátoři ETM 
přírodovědnou vycházkou pro důchodce z Domu s pečovatelskou službou s pečovatelskou 
službou do přírodní rezervace Českovrbenských rybníků. Ve čtvrtek uspořádají společnosti 
Rosa a Calla besedu o životním prostředí v galerii Měsíce ve dne a Český plynárenský svaz  
uspořádá ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, společností E.ON Energie, a.s. 
a Úřadem Jihočeské hospodářské komory regionální seminář: „Jezdíme na stlačený zemní 
plyn (CNG)“. Cílem semináře je popularizovat využívání zemního plynu v dopravě v České 
republice a poskytnout nejširší veřejnosti aktuální informace k této levné, bezpečné a 
ekologické pohonné hmotě. 

V pátek seznámí Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích veřejnost s kouzlem tradic 
klostermannovské Šumavy v programu Krása řemesel a folklóru Šumavy. 

V pondělí 21. září bude také v galerii Měsíc ve dne Stanislav Kutáček ze sdružení Horní Mlýn 
přednášet na téma „Auto napůl aneb inteligentní mobilita 21. století“ o vlivu dopravy na 
životní prostředí, jak ho omezit a co dělat sám aktivně. Některá z témat: Lze jezdit autem 
levněji? Náměty chytré horákyně, jak auto mít i nemít. Car-sharing: šetrné způsoby využívání 
automobilů. 

V úterý pak se na náměstí Přemysla Otakara II.pojede „Jízda zručnosti na kolech v Českých 
Budějovicích s ČD, a. s.“ Nejlepší účastníci jízdy zručnosti budou odměněni zajímavými 
cenami všech partnerů. 

Po celý Týden bude ve vozech Dopravního podniku ve městě mluvené hlášení s informací o 
ETM a EDBA, ve vozech budou také vyvěšeny plakáty.  Opět bude vyhlášena výtvarná 
soutěž "Naše město – naše klima" pro děti z MŠ a 1. stupně ZŚ, školní družiny a zájmové 
organizace. Na akci Evropský den bez aut proběhne výstava prací a autoři zajímavých 
obrázků budou odměněni. 

Po celý týden Cassiopeia nabídne mateřským, základním i středním školám terénní výukové 
programy do okolí ČB – „Výlety pro školy do okolí Českých Budějovic“. Jedná se o lokality 
Vrbenské rybníky, Červená Blata, Dívčí kámen – pěšky za krásami přírody 

Výstava a prezentace projektu Recyklart: Českobudějovické děti budou ve škole pracovat 
s odpadovým materiálem od firmy Galileo production a vyrábět z něj umělecká díla. Výstava 
bude probíhat na českobudějovické radnici. 
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Evropský den bez aut 
V úterý 22. září bude v Českých Budějovicích uzavřeno náměstí Přemysla Otakara II. 
Organizátoři změní náměstí na klidovou zónu vhodnou k odpočinku a dětským hrám. V 
letošním roce se tato celoevropská kampaň zaměřuje na téma: „Naše město – naše klima“, 
tedy na zlepšení klimatu ve městech.  

Po celý den poběží na náměstí hry a soutěže pro děti z MŠ, 1. stupně ZŠ, školní družiny, 
zájmových kroužků a oddílů. Stanoviště s výtvarnými, sportovními a vědomostními 
aktivitami připravují CEGV Cassiopeia, DDM, Střední zdravotnická škola, FI Konsult s.r.o. a 
další. Pro děti budou připraveny odměny. Pro nejmenší bude připraven dětský koutek plný 
hraček, skládanek a jiných atrakcí. Bude se soutěžit o vstupenky s výukovým programem do 
Zoo Ohrada nebo cyklistické přilby  nebo „Domalovánky“ - tyto lákavé ceny může vyhrát 
třída, která s sebou na náměstí přiveze nebo přinese netradiční vozidlo, které neznečišťuje 
naše životní prostředí. Vozidla se mohou vyrábět, malovat, vystřihovat, modelovat, apod. 

Červený kříž předvede zásady první pomoci a na náměstí se budou pro studenty středních 
škol a pro veřejnost promítat filmy tematikou čistého ovzduší, dopravy, ochrany přírody, 
cykloturistiky (archiv Ekofilmu). 

Výstava a prezentace projektu Recyklart: Českobudějovické děti budou ve škole pracovat 
s odpadovým materiálem od firmy Galileo production a vyrábět z něj umělecká díla. Výstava 
bude probíhat na českobudějovické radnici. 

Firma CykloJiřička nabídne na náměstí servis jízdních kol  a veřejnosti představí ukázky 
vystoupení cyklotrialisty Josefa Bigase. 
Na náměstí Dopravní podnik města České Budějovice a.s. přistaví historický  autobus, ve 
kterém bude program pro děti „Soutěž v Dopravní výchově“.   

Pro studenty středních škol a pro širokou veřejnost budou organizátoři promítat filmy 
s tématikou čistého ovzduší, dopravy, ochrany přírody a cykloturistiky. 

V rámci akce bude FI Konsult s.r.o. na náměstí pořádat „Odpadovou olympiádu“, do které se 
mohou zapojit družstva z českobudějovických škol. Družstva budou měřit své síly 
v sešlapávání PET lahví, třídění odpadů na čas nebo vědomostním kvízu. Současně mezi 
školami proběhne "sochařské" klání při stavbě "plastožroutů" - několikametrových oblud 
z PET lahví.  

Součástí Evropského dne bude taky Ekotrh, zde si lidé mohou biovýrobky, řemeslné práce, 
prezentace ekologických organizací, poradenská činnost, občerstvení, atd. 

Trvalá opatření 
1. Ledenická  silnice :  

• 2 dělené přechody (s ostrůvkem) s kompletním vybavením od firmy Signalbau Huber ( 
diody ve vozovce, výstražná světla, kamerová detekce),  

• semafor s radarem měřícím  rychlost přijíždějících vozidel na vjezdu do města na vjezdu 
do obce – omezení plynulého průjezdu na 50 km/h. 

2. Ulice B.Němcové x M.Školské – úprava křižovatky a vybudování děleného přechodu 

3. Litvínovická silnice : barevně odlišené – červené – brzdící pásy před přechody 

4. Branišovská silnice – nový dělený přechod u Kampusu Jihočeské university 

5. radar s ukazatelem rychlosti - ulice J.Dietricha 
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Děčín, Desná, Dobruška 
V Děčíně, Desné i v Dobrušce  bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost 
a školy. Součástí kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu 
města. 

Domažlice 
Město Domažlice podpoří i letos kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 
řadou akcí. V sobotu 19. září nabídnou organizátoři program ve dvou částích -- dopoledne na 
uzavřené části domažlického náměstí a odpoledne ve sportovním areálu Střelnice. 
Dopoledne si diváci jistě nenechají ujít biketrialové exhibice, které na domažlickém náměstí 
několikrát předvedou horšovskotýnští jezdci. Děti si budou moci vyzkoušet své dovednosti u 
tematicky zaměřených soutěží a všichni dohromady si jistě rádi poslechnou vystoupení 
plzeňské hudební skupiny Na stará kolena band. V 11.30 hod. se mohou všichni připojit ke 
společné cyklojízdě na trase Domažlice - Babylon - Domažlice (17 km).  
Po návratu z cyklojízdy bude program od 14.00 hod. pokračovat na stadiónu Střelnice, kde se 
nejen cyklisté, ale i nově příchozí budou moci aktivně seznámit s novou podobou 
rekonstruovaného areálu, děti určitě nevynechají nově otevřené moderní dětské hřiště. Ve 
spolupráci s partnerskými organizacemi a sportovními oddíly se připravuje bohatý program 
zaměřený zejména na aktivní seznámení s různými sportovními odvětvími.  

Frýdek-Místek 
Statutární město Frýdek-Místek se letos opět zapojí do kampaně podporou Evropského dne 
bez aut. V úterý 22. září se pojede ve Frýdku-Místku na cyklojízdu a občané budou mít 
veřejnou dopravu po celý den zdarma. 

Město se snaží být pro své občany stále přitažlivější, hezčí a bezpečnější, takže investuje 
nemalé finance do své infrastruktury. Letos se například rozběhla přestavba jedné z hlavních 
tříd města – ul. 8. pěšího pluku, kde za cca 118 mil. Kč místo stávající čtyřpruhové 
komunikace vznikne moderní bulvár s asi třemi sty parkovacími místy a nově vysázenými asi 
150 stromy. Dále byly přebudovány dva přechody pro chodce na moderně vybavé a 
nasvětlené přechody třetí generace. 

Frýdlant 
Evropský týden mobility 
Před zahájením ETM bude vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky I. stupně všech základních 
škol ve Frýdlantu a fotografická soutěž pro žáky II. stupně ZŠ. Vyhodnocení těchto soutěží 
proběhne ke konci ETM na školách a Město Frýdlant poté odmění výherce.  
Ve středu 16.zahájí ve Frýdlantu Evropský týden mobility na náměstí T. G. Masaryka 
Spinning maratonem za účasti kvalifikovaných instruktorů, zúčastnit se můžou všichni 
příchozí. 
Ve čtvrtek organizátoři uspořádají pro děti  ze ZŠ soutěž na dětském dopravním hřišti na 
kolech, ta se zaměří na testování znalostí dopravních předpisů a zručnosti a v pátek bude 
uzavřena část ulice Zámecká a bude se zde jezdit na in-line bruslích. 

V sobotu se opět pojede „Jizerská šlapka“ - štafetový závod smíšených dvojic na horských 
kolech v Jizerských horách, který organizuje Volné sdružení Daniela. 

 Evropský den bez aut 
V úterý bude ve Frýdlantu Evropský den bez aut a den zdraví s VZP na uzavřených ulicích 
v okolí radnice. Na dopoledne organizátoři připravili soutěže pro děti na kolech, koloběžkách 
a tříkolkách; v tento den se pokusí studenti Gymnázia Frýdlant za podpory žáků základních 
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škol a dalších škol ve Frýdlantu zorganizovat pokus o zápis do České knihy rekordů 
v nejvyšším počtu kol na jednom místě.. 

Trvalá opatření 
Trvalá opatření:  v letošním roce bude zahájena rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a bude 
otevřen skatepark. 

Havířov 
Evropský týden mobility 
Ve středu 16. září zahájí v Havířově Evropský týden mobility akcí „Hledání pramene aneb 
honba za pokladem“, tedy sportovně-vědomostní soutěží o Havířově a Evropském týdnu 
mobility s řadou netradičních disciplín (skákací boty, triker, ball single combat, skákací hrad, 
trampolína…) a atraktivními cenami za splnění úkolů s možností postupu do sobotního finále 
o hlavní cenu - mobilní telefon! „Kolečkování aneb spanilá jízda“ - ten samý den pojedou 
zájemci na na in-line bruslích po městské části Šumbark za doprovodu Městské policie 
Havířov a Policie ČR. Součástí programu bude i výuka a ukázky jízdy na in-line bruslích, 
možnost vyzkoušení netradičního „kosmického vozítka“ Segway z produkce NASA. 

Ve čtvrtek 17. září bude od  15.00 do 18.00 hod. pro veřejnost na nám. Republiky  připraven 
sportovní bleší trh  aneb maminkovské tlachání. Pro děti je připraveno mimo spoustu soutěží a 
disciplín i divadelní představení Dopravní kabaret divadla KAČKAČ.  

V sobotu 19. září v  9.00 hod. odstartuje na náměstí Republiky běh naděje pro veřejnost. 

V rámci programu vystoupí dopoledne dvě nejpopulárnější havířovské LEMOND kapely. 
Veřejnost si bude moci vyzkoušet novinku fit center – pohyb na pásech H.E.A.T. poháněných 
vlastní chůzí. Odpoledne se na náměstí uskuteční finále soutěže Hledání pramene  aneb honba 
za pokladem s udílením cen. 

Poběží se zde také již tradiční  Útěk v řetězech – Vězeňský Adrenalin Cup  - již čtvrtý ročník 
„vězeňského víceboje“ , který propojuje mobilitu duševní s fyzickou. Během „útěků“ 
spoutaných dvojic na adrenalinové trati vystoupí nejpopulárnější havířovské LEMOND 
kapely a dojde na atraktivní soutěže (horolezecká stěna, kohoutí zápasy, obří stěna 
s klouzačkou, bungee running, skákací hrad, trampolína, kuželky). Po celé odpoledne budou 
radit odborníci na problematiku závislostí všeho druhu (jak utéci z řetězů závislostí). 

Po celou dobu konání Evropského týdne mobility budou na školách probíhat besedy a soutěže 
s dopravní a ekologickou tématikou. Ve foyer Magistrátu města Havířova budou vystaveny 
nejlepší výtvarná díla ze soutěže na téma Naše město – naše klima! 

Evropský den bez aut 
V pátek 19. září proběhne na uzavřeném náměstí Republiky Evropský den bez aut a Běh 
naděje pro školáky. Po celý den bude v Havířově MHD zdarma.  
Je připraveno bohaté dopoledne pro žáky havířovských škol běh s doprovodným programem. 

Na místě řada soutěží (netradiční „kosmické vozítko“ Segway z produkce NASA, bungee 
running, kuželky, decibelmetr, skákací hrad, trampolína). Na uzavřené Národní třídě je 
připravena atraktivní náhradní městská doprava – Havířovská koňka. V závěru vytvoří 
návštěvníci vlastními končetinami namočenými do barvy obrovské logo města Havířova na 
uzavřené Národní třídě. 

Odpoledne se v Havířově-Šumbarku poběží také další kolo závodu „Hledání pramene aneb 
honba za pokladem“. Pátek bude ukončen ve večerních hodinách Večerním kolečkováním - 
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spanilou jízdou (organizovaná jízda na in-line bruslích centrem města za doprovodu Městské 
Policie a Policie ČR se startem ve 21.00 hod. na nám. Republiky). Na místě bude opět 
půjčovna bruslí s možností odkoupení, výuka a ukázky jízdy na in-line bruslích, možnost 
vyzkoušení netradičního „kosmického vozítka“ Segway z produkce NASA, skákací hrad, 
trampolína, odměna za absolvování jízdy pro každého účastníka. Více na www.havirov-
city.cz 

Trvalá opatření 
1. zprovoznění nového děleného přechodu pro chodce, u kterého jsou přímo ve vozovce 

umístěny solární blikače. Přechod má rovněž nové nasvícení barevně odlišné od ostatního 
veřejného osvětlení. V letošním roce byly takto nasvíceny 4 další přechody na 
frekventovaných místech. 

2. město pokračuje v  rekonstrukcích chodníků, součástí nových chodníků jsou i nově 
budované cyklostezky. 

Havlíčkův Brod 
Evropský den bez aut 
Město Havlíčkův Brod zahájí Evropský den bez aut v pondělí 22. září na uzavřené Příčné 
ulici, kde dopoledne organizátoři nabídnou řadu akcí: žáci základních škol budou za účasti 
městské policie kontrolovat chodce na přechodu a odmění ty, kteří přecházejí vzorově. Další 
žáci ZŠ budou sčítat chodce a hodnotit, kolik lidí se pohybuje po městě jinak něž autem. 

Odpoledne pojedou maminky s kočárky na „ Výlet do Vlkovska“ (příměstský lesopark kolem 
kaskády rybníků), předškoláci poběží  kolem  rybníka Hastrman, v cíli je čekají drobné 
odměny a malování křídami. Menší děti se budou moci svést v kočáru, taženém psy.  

HZS předvede přenosnou resuscitační jednotku, kterou nyní má při  všech svých výjezdech a 
dále také velký výsuvný žebřík. V podvečer Dne město uspořádá besedu občanů s místními 
politiky na téma "Rozvoj  cyklostezek a stezek pro pěší ve městě". 

Město vyzve střední školy ve městě k vypsání literární  soutěže na téma "Svět je plný aut - 
dokázali bychom to bez nich ?" Vítěznou  práci vybere redakční rada HB listů (městský 
měsíčník) a následně zajistí její  zveřejnění v HB listech. 

Po celý den budou ve vozech MHD u poutačů s informací o Evropském dni bez aut umístěny 
krabičky s drobnou odměnou pro ty, kteří využívají MHD.  

Hlinsko 
Evropský týden mobility 
Ve středu 16. září zahájí v Hlinsku ETM výstavou prací studentů ZŠ a Gymnázia „Naše 
město – naše klima. Ve čtvrtek, v pátek a v pondělí si mohou občané nechat bezplatně změřit 
emise u svých motorových vozidel. 

Na sobotu organizátoři připravili cyklovyjížďku s Městskou policií a pracovníky Městského 
úřadu. 

Od středy do pátku a pak od pondělí do úterý budou ve městě na ulicích studentské hlídky, 
které budou občany informovat o smyslu této kampaně a zároveň budou odměňovat cyklisty. 
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Evropský den bez aut 
V úterý 22. září bude v Hlinsku uzavřena komunikace ul.ČSA pro nákladní a osobní dopravu. 
Proběhne zde hapenning, budou se zde promítat filmy na velkoplošné televizi k dané 
problematice, organizátoři dále nabídnou žákům 5 a 7.ročníků ZŠ a gymnázia dopravní 
soutěž, následovat bude ukázka elektromobilů, kreslení na vozovce apod.  

Trvalé opatření 
Cyklostezka Hlinsko-Čertovina 

Hlučín 
Evropský týden mobility 
Ve středu v Hlučíně organizátoři pro děti uspořádají v Kulturním domě dětský Dopravní 
kabaret. Ve čtvrtek v ZŠ proběhne dopravně bezpečnostní akce pro děti ve spolupráci s Policií 
ČR. V pátek bude veřejnost diskutovat na téma doprava v zámeckém klubu. 
V sobotu organizátoři pořádají cyklojízdu pro veřejnost  po cyklostezkách Hlučínska – start 
v 10,00 hod. na Mírovém  náměstí,  cíl u Hlučínského jezera. Trasy od 20 do 30 km, pro 
všechny účastníky  občerstvení a tombola. A v pondělí nabídnou II. stupni hlučínských škol 
cestopisnou přednášku. 
Během celého týdne bude v Kulturním domě v Hlučíně umístěna výstava dětských 
výtvarných prací na téma udržitelná doprava. 
Evropský den bez aut 
Hlučín patří k městům, která se Evropského dne účastní již posedmé. I letos v úterý 22. září 
město uzavře pro dopravu Mírové náměstí. Organizátoři zde pro děti ze základních škol 
připraví dopravní soutěže, vedle toho budou děti ze ZŠ a MŠ malovat na prostranství okolo 
KD Hlučín obrázky na téma doprava.  
Trvalé opatření 
1. vybudování čekárny MHD „U Vodárny“Rovniny 
2. byla zahájena  II.  etapa výstavby bezbariérových tras a přechodů pro chodce 

Hodonín 
Evropský týden mobility 
V letošním roce začne v Hodoníně Evropský týden mobility ve středu 16. září v S-centru 
(domov pro seniory)  „Olympiádou generací“, zdolávat se zde bude hned několik disciplin 
z invalidního vozíku, budou soutěžit mladí i staří. Tento den budou také hlídky městské 
policie u ZŠ upozorňovat cyklisty na povinné vybavení kol a používání přileb „Bezpečný 
cyklista“. Ve čtvrtek budou občané v městské knihovně besedovat o létání „Vzduchem i po 
vodě“. 

V sobotu 20. září se vyjíždí od radnice na cyklovýlet s oddílem Tulák a Zálesáci po krásách 
jihomoravského regionu. 

V neděli proběhnou dvě akce, nejprve pochod se sportovním klubem  Nordic Walking 
Hodonín, kde si mohou účastníci vyzkoušet novou formu pohybu, odpoledne pak v parku na 
Rybářské baště zábavné odpoledne plné her a pohybu. Centrum pro rodinu zorganizuje 
terénní soutěž O pohár chytré horákyně, radnice zde předá cenu za soutěž „Rozkvetlý 
Hodonín“. Vystoupí zde řada kroužků zájmových činností. 

Během celého týdne bude v Centru ekologické výchovy instalována tématická výstava o 
ochraně ovzduší a město v rámci projektu „Chodíme a jezdíme bezpečně“ zapojí děti v MŠ do 
dopravní výchovy a zároveň proškolí osoby, doprovázející předškolní děti.  
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Evropský den bez aut 
V úterý 22. září proběhne  na uzavřeném prostoru vozovek u Zeleného domu pohody  
Evropský den bez aut. Děti budou soutěžit v jízdě na koloběžkách, malé děti budou malovat 
na vozovku, Městská policie předvede ve stánku zájemcům správné vybavení kol, atd. Po celý 
den bude v Hodoníně MHD zdarma. 

Trvalá opatření 
1. Dobudování cyklostezky směrem na Rohatec 

2. Instalace bezpečnostních stojanů na kola 

3. Plnění oprav vyplývající z projektu „Bezpečná cesta do školy“ 

4. Zprovoznění tzv.malého obchvatu – odklonění dopravy z centra 

Holešov 
Evropský den bez aut 
V Holešově uspořádají v uzavřených Smetanových sadech v úterý 22. září ráno akci „Cestou 
do školy“ - strážníci Městské policie Holešov budou kontrolovat správnou výbavu kol u žáků 
směřujících v ranních hodinách do škol. 
Vedle toho je na tento den připraven bohatý program pro děti i dospělé na hřišti u I. ZŠ 
v Holešově. Na jednotlivých stanovištích si mohou zájemci vyzkoušet: jízdní dráhu na 
koloběžkách (spolupráce s BESIP); dráhu na invalidních vozíkách; překážkovou dráhu pro 
chůzi po skupinkách po slepu; asynchronní tanec; malování kořením; skládání puzzle – levou 
rukou; sestavení společného vlaku z recyklovaného materiálu + pomalování jednotlivých 
vagónů. Dostanou lekci z dopravní infovýchovy a mohou si vyzkoušet první pomoc – umělé 
dýchání, ošetření zranění.  

Trvalé opatření 
Cyklostezka Holešov – průmyslová zóna Holešova - Martinice 

Hořice 
V Hořicích bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. Součástí 
kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Hradec Králové 
Evropský týden mobility 
Již v předvečer Evropského týdne mobility – v neděli 13. září – vyjedou v Hradci Králové na 
kolech při tradiční akci „Město na kolech“. Bude to již 7. ročník jízdy královéhradeckých 
občanů a jejich přátel na všem, co má kola a je poháněno lidskou silou po hradeckých 
cyklostezkách i silnicích. Připraven je doprovodný program - vystoupení hradeckých 
hudebních skupin nebo labyrint lan.  

Po celý Týden bude Společnost pro trvale udržitelný život promítat pro studenty hradeckých 
škol v kině Centrál sérii filmů zaměřených na ekologické chování a způsoby udržitelné 
dopravy ve městech. 
V termínu Evropského týdne mobility uskuteční Magistrát města Hradec Králové průzkum 
mezi žáky všech hradeckých škol, ve kterém bude zkoumat způsob, jakým se děti dopravují 
do školy a zpět a bude se snažit vytipovat místa na cestě, kde žákům hrozí potenciální 
nebezpečí dopravní nehody. Výsledky průzkumu slouží jako jeden z ukazatelů naplňování 
Strategického plánu rozvoje města. Průzkum bude probíhat po celý týden. 
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Evropský den bez aut 
„Naše město – naše klima“ - Akce v rámci Evropského dne bez aut se uskuteční v areálu 
speciální školy v Hradci Králové a na uzavřeném parkovišti  před školou. Akce je určena pro 
všechny hradecké i mimohradecké děti. Na parkovišti proběhne jízda zručnosti, děti se budou 
učit bezpečně pohybovat  po cyklostezkách, chodnících atd. Dále budou připraveny hry se 
zaměřením poznávání vzduchu. Studenti speciální školy si zde budou moci vyzkoušet aktivity 
spojené s poznáváním životního prostředí ve kterém žijí, jeho čistoty a důležitosti 

Trvalá opatření 
Město svobodného pohybu -  trasa C 
Bezbariérová trasa C navazuje na již realizovanou trasu A a představuje odstranění všech 
stávajících překážek a bariér v pohybu osob zejména s tělesným a zrakovým postižením. Na 
trase tak bude mimo jiné zajištěno bezbariérové propojení budov školství, zdravotnictví, 
administrativy a služeb. Nejvýraznější zvýšení  bezpečnosti se očekává od realizace 
odpovídajících úprav na stávajících přechodech pro chodce. 

Hranice 
V Hranicích bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. Součástí 
kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Cheb 
V Chebu bude v pátek 18. září ve městě MHD zdarma. Po celý týden probíhat informační 
kampaň pro veřejnost a školy. Součástí kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné 
informace na webu města. 

Chrudim 
Evropský týden mobility 
Hned ve středu zahájí v Chrudimi Evropský týden mobility na dopravním hřišti, kde 
vyvrcholí kampaň „Na kolo jen přilbou“. Vstupenkou na akci bude cyklistická přilba a kolo. 
Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton (jsou připraveny zajímavé ceny). 
Český červený kříž nabídne možnost vyzkoušet si ošetření drobných poranění, zásady první 
pomoci, umělé dýchání; s Městskou policií si zájemci oživí, jak má být správně vybavené 
kolo a základy bezpečné jízdy na kole v silničním provozu, Tyflocentrum si připravilo jízdu 
na kole se simulačními klapkami, u České abilympijské asociace lze zdolat simulované 
překážky a bariéry na vozíku a zažít tak na vlastní kůži, s jakými překážkami se v silničním 
provozu vozíčkáři setkávají. Další akce: malování na chodník, plachtová hra Jdeme 
bezpečnou cestou apod..  

Ve čtvrtek připravil odbor investic celodenní akci „Bezpečné stromy ve městě“. Zájemci se 
sejdou u největšího stromu v městském parku a odborníci na ošetření a výsadby stromů -
arboristé - předvedou techniku lezení po stromech, řezání větví vysoko v korunách stromů, a 
vysvětlí jak správně stromy vysazovat. Ti nejodvážnější se budou moci za asistence arboristů 
podívat do koruny stromu. V 10,00 hodin lidé společně vysadí vzrostlý strom a naučí se ho 
ukotvit a upravit výsadbovou mísu. 

Na pátek připravily Technické služby Chrudim 2000, spol.s.r.o. ve spolupráci s občanským 
sdružením Altus a městem Chrudim na Školním náměstí Den s Technickými službami. 
Součástí akce je Barevný den se společností EKO – KOM. Akce je součástí projektu „Jednej 
lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna – podpora systémového zavádění MA 21 v 
prostředí města Chrudim“ a probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města 
Chrudim.  
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V sobotu pojedou obyvatelé města cyklojízdu Pardubice – Chrudim – Podhůra a zpět. Cílem 
akce je vyjádření podpory lepšího propojení Pardubic s Chrudimí pro cyklisty a podpora 
zdravého životního stylu. Akci připravuje město Chrudim ve spolupráci se sdružením Město 
na kole z Pardubic. 

V pondělí Besip Team organizuje na Resselově náměstí akci „Pro život na silnici“. BESIP 
Team -je ojedinělý a specifický projekt Ministerstva dopravy -BESIP, který si klade za cíl 
preventivně působit v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

Evropský den bez aut 
V úterý 22. září budou opět automobilové dopravě uzavřeny prostory před Mateřskou školou 
Dr.Jana Malíka, Sv.Čecha a MŠ Strojařů  od 7.00 – 16.00 hodin. V těchto uzavřených 
prostorách bude připraven program pro děti, ale i pro veřejnost (stanoviště ČČK, Městské 
policie, slalomy, kreslení křídou na chodník apod.). Ve městě bude slavnostně otevřena 
cyklostezka Chrudim – Pardubice za účastni zastupitelů kraje a města. Pro děti i dospělé je 
připraven program. 

Společnost Veolia Transport Východní Čechy a.s.připravila ve spolupráci s městem Chrudim 
pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma.  
Trvalá opatření 
Otevření cyklostezky Chrudim – Pardubice  

Jablonec nad Nisou 
Evropský týden mobility 
Ve středu zahájí v Jablonci nad Nisou Evropský týden mobility na Mírovém náměstí. Rebel 
Bike zde předvedou městská kola a elektrokola, Městská policie bude asistovat dětem při 
jízdě zručnosti, další akce: počítačová hra k bezpečnosti silničního provozu (Prezentační tým 
KÚLK) ; Eko-dílna pro děti (Vikýř); prezentace zvýhodněné rodinné jízdenky MHD 
(Jablonec – obec přátelské rodině). 

Ve čtvrtek a v pátek  budou děti na dopravním hřišti závodit a učit se za pomoci městské 
policie. V sobotu se starší spoluobčané vydají na výlet do okolí přehrady (Břízky) a absolvují 
přitom ukázkovou lekci Nordic walking s instruktorem. 

V pondělí nabídne Mateřské centrum Jablíčko  dětem čtení o mašinkách a výtvarnou dílnu. 

Evropský den bez aut 
V Jablonci nad Nisou se bude Evropský den bez aut konat na Dolním náměstí. Městská 
policie zorganizuje program pro žáky ZŠ na mobilním dopravním hřišti. K vidění zde bude 
historický autobus a občané budou informováni o zvýhodněné rodinné jízdence MHD. 

Trvalá opatření:  
1. Prodloužení cyklo- a inline-stezky u Jablonecké přehrady 

2. Nasvícení přechodů pro chodce: Prosečská, Chelčického, Rychnovská 

3. Spodní světelné zvýraznění přechodu pro chodce: Tovární 

Jihlava 
Evropský týden mobility 
Ve středu 16. září zahájí v Jihlavě Evropský týden mobility na Masarykově náměstí akcí 
„Každý svého zdraví strůjcem“ pod záštitou náměstkyně primátora Ireny Wagnerové. Lidé 



 13

mohou shlédnout stejnojmennou výstavu Ligy proti rakovině, ve stánku se zájemci dozví, jak 
postupovat, aby se zabránilo vzniku onemocnění. Lidé se mohou seznámit se světem 
hendikepovaných „Mezi světy“ a zažít na vlastní kůži každodenní realitu při chůzi s bílou holí 
(s klapkami na očích nebo simulačními brýlemi) a při pohybu na invalidním vozíku.  
Ve čtvrtek bude na Masarykově náměstí pokračovat akce „Každý svého zdraví strůjcem“. 
Občanské sdružení Zdravá Vysočina zorganizuje „Jihlavský den zdraví“. Program: měření 
cholesterolu, krevního tlaku, tělesného tuku, glykémie, BMI, fyzické zdatnosti, hodnocení 
kardiovaskulárních rizik, dále poradna zdravého životního stylu, vyšetření spirometrem a 
bodystatem, ukázky první pomoci, nabídka zdravotně-výchovných materiálů, prohlídka 
sanitního a hasičského vozu. Zájemci si mohou vyzkoušet simulátor nárazu a automobilový či 
motocyklový trenažér. Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba předvedou 
ukázky své práce v terénu..  

V pátek 19. září budou v sále Brány Matky Boží promítány snímky z festivalu Ekofilm, 
zatímco v sobotu proběhne na Masarykově náměstí soutěž Mladých hasičů v Požárním útoku. 
V neděli Jihlava slaví 100. výročí MHD v Jihlavě. V areálu Dopravního podniku bude Den 
otevřených dveří a na Masarykově náměstí budou vystavena nová i historická vozidla. 

V pondělí 21. září pak v hotelu Gustav Mahler budou občané s odborníky besedovat u 
kulatého stolu na téma „Životní prostředí a doprava“. 

Evropský den bez aut 
V Jihlavě bude 22. září uzavřena horní část Masarykova náměstí automobilové dopravě a ve 
stáncích zde budou občané moci získat užitečné informace o ekologii, dopravě a zdravém 
životním stylu. Na Dopravním hřišti děti pojedou cyklistický závod „Jihlavský cyklista“ a 
odpoledne pak zájemci mohou jet na cyklovýlet „Po jihlavských cyklotrasách“. Ti, kteří raději 
volí chůzi, se vydají s p. Neubauerem „Po stopách jihlavské historie“. 

Trvalé opatření 
1)       vybudování nové konečné zastávky MHD v ul. Znojemská, JI 
2)       rekonstrukce staré plynové kotelny v ul. Jiráskova, JI 
3)       zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad, JI 
4)       vybudování bezbarierové trasy N1 - Masarykovo náměstí, JI 
5)       vybudování nového chodníku, ul. Znojemská, JI 
6)       revitalizace části parku Malý Heulos, JI 
7)       budování dalších úseků cyklostezek 

Jilemnice 
Evropský týden mobility 
Ve středu začne v Jilemnici Evropský týden mobility výletem „Otevření zámku a hrobky 
v Horní Branné“,  ti, kteří se vydají na cestu, ať už na kolech, pěšky nebo hromadnou 
dopravou,  dostanou jako dárek praktickou cykloturistickou lékárničku,  

V pátek bude ve služebně Městské policie v Jilemnici Den otevřených dveří a v sobotu se 
zájemci mohou vydat na naučnou stezku „U Mlejna“ (do Martinic v Krkonoších), ať už 
pojedete na kolech, pěšky nebo hromadnou dopravou, každý z vás dostane dárek. 

V neděli na hřišti děti ze ZŠ pojedou Koloběžkiádu - překážková dráha pro nejmenší 
s odstrkovadly, tříkolkami, kočárky. Ing. Morávek seznámí dospělou veřejnost „Jak na bolesti 
zad“. V 17 hodin TJ Sokol zve rodiny s dětmi na vycházku „Poznej své město“. 
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Po celý týden mohou obyvatelé města vyrazit na procházku „Jilemnická poznávání – 
Zapomenutá místa?“ -  a podle brožury, kterou nabídne Informační centrum Jilemnice, hledat 
ve městě místa, která částečně nebo zcela zanikla.  

Evropský den bez aut 
V Jilemnici bude ve čtvrtek 18. září Evropský den bez aut na uzavřeném Tyršově náměstí.  
Český červený kříž nabídne občanům informace ve stánku, BESIP je pozve na monopost 
formule 1,  zájemci se projedou drožkou, v dalších stáncích se lidé dozví, jak spořit energie a 
jaké dotační programy stát nabízí. Při akci „Jilemnice bez barier“ si lidé vyzkouší jízdu 
v invalidním vozíku. Město vyhodnotí letní fotosoutěž o nejhezčí květinovou výzdobu 
„Jilemnice krásná a rozkvetlá“. Na závěr dne se poběží „Běh naděje“ – humanitární akce 
spojená s veřejnou sbírkou s cílem získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na 
výzkum rakoviny. 

Trvalé opatření 
1. rekonstrukce Masarykova náměstí, kde vzniká středová klidová zóna pro volný pohyb 

pěších.  
2. nové záchytné parkoviště ve Valdštejnské ulici (docházková vzdálenost z centra).  

Kadaň 
Evropský týden mobility 
Ve středu 16. září v Kadani slavnostně otevřou dopravní hřiště a zahájí zde program pro 
program pro mateřské školy a rodiče s dětmi předškolního věku (jízda na hřišti, malování 
s dopravní tematikou, přednáška pro děti na téma bezpečnost při pohybu po komunikaci). 

V pátek bude program v lesoparku (soutěže na malým okruhu In-line stezky – kolo, brusle, 
koloběžky, běh, městská policie – ukázka výcviku služebních psů), hrát budou žáci Lidové 
školy umění. 

V sobotu se v Kadani pojede vlakem – tři soupravy vyjedou během dne z Kadaně do 
Kadaňského Rohozce, zde se zájemci mohou vydat na pochod okolím (velký a malý okruh). 
V neděli pak organizátoři nabídnou akci „Cyklovýlet od věže ke věži“, cykloprojížďka  do 
Zásady u Kadaně a do Klášterce nad Ohří. 

V pondělí se pak v Kadani vydají „Pěším krokem po naučných stezkách“ – jde o naučnou 
stezku v Národní přírodní rezervaci Úhošť, naučnou stezku Svatý vrch a naučnou stezku 
Želinský meandr. V úterý budou v Kadani promítat v gymnáziu dokumentární filmy na téma 
doprava, příroda, ekologie; v Domově pro seniory budou naši starší občané soutěžit a bavit se 
se studenty. 

Evropský den bez aut 
Evropský den bez aut proběhne v Kadani ve čtvrtek 17. září na Mírovém náměstí. Začátek je 
v 8.00 hodin a předpokládané ukončení v 14.00 hodin. V tomto čase bude uzavřeno pro 
automobilovou dopravu částečně náměstí. V uvolněném prostoru budou umístěny stánky se 
zaměřením na bezpečnost, první pomoc, ekologickou výchovu. Budou se zde konat závody 
v jízdě na kole, občané uvidí zásah hasičského sboru při autonehodě a koňský povoz bude 
vozit po náměstí všechny, ale hlavně děti. Tento den bude ve městě městská hromadná 
doprava zdarma.  

Trvalé opatření 
1. Nová cyklostezka vedle průtahové komunikace 

2. Šest nasvícených přechodů 
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Karlovy Vary 
Evropský týden mobility 
Ve středu začne Evropský týden mobility v Karlových Varech akcí " Den s městskou policií " 
– ukázky práce oddělení prevence kriminality městské policie Karlovy Vary, soutěže pro děti 
o zajímavé ceny. Ve čtvrtek proběhnou vědomostní soutěže „Naše město – naše klima“ pro 
studenty středních škol na téma ekologie, udržitelného rozvoje a změn klimatu. 

V pátek bude v areálu 1.MŠ ul. Krymská 10 akce Zábavně s nejmenšími“– dopoledne plné 
zábavy spojené se soutěžemi pro děti mateřských škol 

V pondělí proběhne v areálu koupaliště Rolava sportovní odpoledne plné soutěží „Hopem s 
ROPem přes Severozápad“ - floorbalové klání; Malované projekty;  Závod na in-line 
bruslích; Řízení letadélka AeROPlán; skákání v pytli a stavba hradu z písku; výuka první 
pomoci. 

Evropský den bez aut 
„Nechte své auto doma“ – zaměstnanci Magistrátu města Karlovy Vary budou vyzváni, aby v 
tento den nechali své automobily doma. Dopravní podnik Karlovy Vary nabídne MHD celý 
den zdarma. 

Uzavírka oblasti ve městě, kudy běžně jezdí auta, jen pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu 
po celý den a „Ulice pro děti“ – malování na chodník křídou pro mateřské školy v rámci 
uzavírky části města.  

Trvalé opatření 
1. Revitalizace veřejných prostranství (úpravy sídlištního prostoru,  parkové úpravy včetně 

pořízení a obnovy městského mobiliáře, výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní 
infrastruktury, vybudování protihlukových stěn, výstavba, rekonstrukce a sanace technické 
infrastruktury a budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních 
ploch. 

2. Meandr Ohře a víceúčelové stezky – revitalizace meandru má poskytnout zázemí pro 
volnočasové aktivity 

3. Areál Rolava - rozšíření sportovních a zábavních atrakcí pro obyvatele.  

4. Rekonstrukce ulic Vítězná, Drahomířino a Mattoniho nábřeží (nové bezbariérové 
chodníky, více prostoru pro chodce,) 

Karviná 
Evropský týden mobility 
Ve středu začne v Karviné Evropský týden mobility výstavou výtvarných prácí dětí ZŠ a MŠ 
ve foyer Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné s dopravní tématikou „Jezdíme 
autobusem“. Výstava potrvá po celý týden.  

Ve středu se také pojedou před Obchodně podnikatelské fakultou závody koloběžek a 
kolečkových bruslí „Vše na kolečkách“. Akce je určena pro děti i pro dospělé a bude zde také 
kategorie pro vozíčkáře. V rámci této akce bude uzavřeno univerzitní náměstí s přilehlými 
cestami, kde bude probíhat kampaň ETM a EDBA. 

V pátek se pojede „S kolem kolem Karviné“ zájemci, dospělí i děti, se mohou zúčastnit této 
cyklojízdy, která povede cyklistickými stezkami městem Karviná a bude plná zajímavých 
soutěží. Zde bude uzavřen rozlehlý prostor u letního kina, včetně příjezdových komunikací, 
v rámci kampaně ETM a EDBA. 
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V neděli vyzvou koordinátoři akce občany, aby odložili motorová vozidla a přišli pěšky nebo 
na kole na akci „Voříšek 2009“ (výstavu nerasových psů) do parku Boženy Němcové, do 
areálu kynologického hřiště. 

Evropský den bez aut 
V Karviné bude v úterý 22. září uzavřeno náměstí T.G.Masaryka automobilové dopravě. 
Občané budou moci po celý den využívat tyto prostory bez auta „Auto nechám doma“. 

Trvalé opatření 
1. Účast v projektu  „Bezpečnost dětí je zájem nás všech“, při kterém ve spolupráci s Policií 

ČR, Městskou policií Karviná a s rodiči a přáteli základních škol město dohlíží na 
bezpečnou cestu dětí do základních škol. Strážníci Policie ČR proškolí rodiče a pomáhají 
při vlastním provozu, Magistrát města Karviné vydává „Pověření“ proškoleným osobám 
k této činnosti. Rodiče-pomocníci dostávají od města ochranné pomůcky – vesty 
s nápisem „Škola“ a terčíky, aby mohli zastavovat vozidla u přechodů pro chodce, po 
kterých chodí nejvíce školáků. Děti obdržely propagační materiál, reflexní přívěšky, 
vestičky a podobné drobnosti, které mohou zlepšovat viditelnost chodců a cyklistů. 
V lednu 2009 se do projektu zapojila jedna základní škola, v září se přidala druhá. Věříme, 
že se postupně zapojí i rodiče dalších základních škol na území města Karviné. 

2. zóna „Tempo 30“ na nově rekonstruované ulici Fryštátská v Karviné – Fryštátě – 
zklidnění dopravy 

3. osvětlení tří přechodů pro chodce 

Klatovy 
V Klatovech uspořádají  v rámci podpory ETM A EDBA výstavu dětských výtvarných prací 
na téma „Naše město – naše klima!“, organizátoři sem umístí také informační tabule o 
životním prostředí města. 

Městský úřad vyhlásí vědomostní soutěž všech věkových kategorií ve znalosti z oblasti 
životního prostředí. 

Kojetín 
Evropský týden mobility 
Město Kojetín zahájí Evropský týden mobility ve středu 16. září v Domě s pečovatelskou 
službou na náměstí Dr. E. Beneše, kde bude pro seniory, zdravotně postižené občany a děti ze 
znevýhodněného soc. prostředí připraven pochod s názvem „Od altánku k altánku“. V 
altáncích bude výstava výtvarných prací na téma „Co chcete zlepšit v oblasti životního 
prostředí našeho města aneb "Naše město - naše klima". Výtvarné práce budou po akci 
přemístěny do budovy kojetínské radnice, kde budou dlouhodobě vystaveny.  

Ve čtvrtek pojede veřejnost se zastupiteli a úředníky na cyklojízdu „ Na kole se starostou po 
okolí Kojetína“. Každý účastník si může nechat seřídit kolo odborníkem a zaregistrovat si jej  
městskou policií. V místní části Kojetína II – Popůvky zájemci navštíví Design centrum 
HANÁK NÁBYTEK, a.s., tato společnost je na evropské špičce v oblasti nakládání s odpady, 
likvidace škodlivých látek a čištění vod. Na pátek je od 16,00 hod. připraven bohatý program 
na Masarykově náměstí, kde budou soutěže na kolečkových bruslích a odrážedlech.  

V sobotu a v neděli nabídnou organizátoři veřejnosti akce pod jednotným názvem „V zdravém 
těle zdravý duch“. V sobotu v rámci této akce mohou všichni zájemci zdarma navštívit 
rehabilitační centrum na poliklinice v Kojetíně a vyzkoušet si Spinning program. V neděli pak 
mohou všichni zájemci navštívit Killi fitness a využít zde zdarma služeb profesionálního trenéra.  
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V pondělí bude od 7,00 hod. do 16,00 hod. probíhat monitoring provozu vozidel na silnicích, 
děti z Městského domu dětí a mládeže bude ve spolupráci s Policií ČR sčítat počet 
projíždějících motorových vozidel na třech stanovištích včetně měření rychlosti.  

Evropský den bez aut 
Stěžejní akcí celého týdne v Kojetíně bude Evropský den bez aut, který se uskuteční v úterý 
22. září od 7,00 hod. do 17,00 hod. na Masarykově náměstí. Den zahájí starostové měst a obcí 
z mikroregionu Střední Haná, ti po úvodním zahájení objedou na kolech náměstí a pojedou na 
projížďku po mikroregionu. Celý den bude na uzavřeném náměstí probíhat program. Hasiči 
předvedou techniku a ukázku odborného zásahu, hudební vystoupení nabídne Základní 
umělecká škola města a občanské sdružení Stromy pro budoucnost uspořádá ekojarmark.  

Celý týden mobility bude v Kojetíně zakončen až ve středu dne 23.září v 17. hod. besedou 
„Oceánie – perly Havajských ostrovů“ s manželi a cestovateli Špilarovými v prostorách 
knihovny vzdělávacího a informačního centra na Masarykově náměstí. 

Trvalé opatření 
1. Rekonstrukce místních komunikací Hanusíkova, Čs. legií a ulice Dudíkova 
2. vybudování dětského a víceúčelové hřiště na sidlišti Sever  
3. rekonstrukce vozovky do místní části Kojetín II-Popůvky 

Kopřivnice 
Evropský týden mobility 
V pátek 18. září 2009 začne v Kopřivnici Evropský týden mobility sportovně-zábavnou akcí 
Skate&Bike show, jejímž cílem je popularizace skate, in-line a bike sportů a možnost jejich 
využití jako prostředku dopravy po městě. Součástí Show budou Cyklohrátky – soutěžní jízda 
dětí na kole po vyznačené trase. 

V sobotu se v Kopřivnici poběží již tradiční akce: Běh rodným krajem Emila Zátopka. Pro 
širokou veřejnost bude připraven u Kulturního domu „Běh pro Zdraví“, do kterého se budou 
moci přihlásit i méně zdatní běžci všech věkových kategorií.  

Od pátku do neděle bude Dětské zastupitelstvo Kopřivnice natáčet preventivní videoklipy, 
které budou upozorňovat na možné důsledky nesprávného chování dětí a mládeže, a to nejen 
v oblasti dopravy. Videoklipy město využije pro výuku na ZŠ a při organizaci osvětových 
akcí a kampaní. Po celý Týden bude na radnici města umístěna výstava zaměřená na dopravní 
problematiku Kopřivnice.  

Evropský den bez aut 

V úterý 22. září  proběhne v centru města informačně-plánovací akce „Město je naše společné 
hřiště aneb Kopřivnice 2009“, ta má informovat veřejnost o realizovaných a plánovaných 
aktivitách a projektech města, má zároveň získat zpětnou vazbu od obyvatel a dalších 
subjektů díky jejich námětům a doporučením. Před kulturním domem bude na uzavřeném 
prostoru výstava připravovaných projektů včetně informace o projektech, které se chystají do 
konce roku.  

Tento den bude také Dnem udržitelné energetiky a veřejnost bude moci diskutovat 
s představiteli města o problémech, které je zajímají. 

Trvalé opatření 
1. úpravy přechodu pro chodce a pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na ul. 

Štefánikova před Městským úřadem (včetně nasvětlení), 
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2. regenerace sídliště Sever – realizace realizačního celku č. 27 – 1. úsek (210 m) dělené 
stezky pro chodce a cyklisty, 

3. úpravy chodníků a přechodů pro chodce podél celé komunikace Obránců míru v  projektu 
Bezbariérové město Kopřivnice 

4. výstavba nových chodníků v místní části Vlčovice včetně nových přechodů pro chodce 
s nasvětlením.  

Kostelec nad Orlicí 
V Kostelci nad Orlicí bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. 
Součástí kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Kralupy nad Vltavou 
Evropský týden mobility 
Ve čtvrtek 17. září bude v Kralupech nad Vltavou uspořádá DDM dětem Pohádkový les 
s ekologickou tématikou. 

V sobotu pojedou zájemci jízdu zručnosti a v neděli si mohou obyvatelé města zajít do kina – 
ekoprojekce v Kass Vltava. Tento den se pojedou také závody na horských kolech – 
orientační závod pro děti a mládež do 21 let. 

V pondělí 21. září bude v ZŠ Komenského „Barevný den“ -  multitematická akce zaměřená na 
ekologickou výchovu – na témata třídění odpadů, individuální doprava, chování spotřebitelů, 
nakládání s obaly. Děti se vydají na průvod městem. Odpoledne pak mohou děti v DDM 
malovat na chodník. 

Evropský den bez aut 
V pátek 18. září uzavřou v Kralupech nad Vltavou ulice generála Klapálka a proběhne zde 
zábavné dopoledne pro děti z místních ZŠ (Eko-kom uspořádá wokshopy, dílny), dále se 
zapojí Drážní inspekce, BESIP a různá ekologická sdružení. Akce bude volně přístupná široké 
veřejnosti.  

Trvalé opatření 
Trvalý zákaz vjezdu pro motorová vozidla do ulice Na Baště v Kralupech - Lobči. 

Kroměříž 
Evropský týden mobility 
Osvětová kampaň Evropský týden mobility začne v Kroměříži hned ve středu Evropským 
dnem bez aut. Evropský týden mobility bude pokračovat sobotní cyklojízdou do okolí města. 
Neobvyklá bude nedělní vycházka do okolí Kroměříže. Tentokrát účastníky vedle procházky 
čeká plavba po řece Moravě na hausbótu poháněném solární energií. 

Součástí programu bude v pondělí 21. září beseda s významnou cestovatelskou osobností 
v Knihovně Kroměřížska, redaktorem Českého rozhlasu Vladimírem Krocem.  

Zdarma se budou v měsíci září vozit i školáci a studenti v Kroměříži. Zdejší radnice společně 
s Kroměřížskými technickými službami, které MHD provozují, připravila akci, jejímž cílem 
je nabídnout žákům a studentům možnost využívat po celý měsíc zdarma všech přepravních 
linek. 
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Evropský den bez aut 
Evropský den bez aut zahájí celý Týden mobility hned ve středu 16. září. Na uzavřeném 
Velkém náměstí budou od desáté hodiny připraveny hlídky Českého červeného kříže, které 
připraví celodenní zábavný program pro děti se soutěžemi zaměřenými na poskytování  prví 
pomoci, jízdy zručnosti apod. K organizátorům se připojí Základní škola a mateřská škola 
speciální škola se zajímavým programem, který přibližuje, jak se žije našim spoluobčanům 
s různými  handicapy. Na tuto akci hodinu po poledni naváže Běh Duhové naděje, který  
organizuje Sokolská župa Hanácká. 

Trvalé opatření 
Dobudování cyklostezky z Kroměříže do Kvasic podél řeky Moravy – součást páteřní 
Moravské cyklotrasy (délka cca 10 km). 
 

Lázně Bělohrad 
Evropský den bez aut 

V letošním roce  město Lázně Bělohrad uzavře 22. září pro automobilovou dopravu Malé 
náměstí a Jiráskovo nábřeží. Tato ulice spolu s Malým náměstím tvoří spojnici mezi 
okrajovou částí města a centrem. 

V dopoledním programu se organizátoři zaměří na děti ze školky, základní školy a na 
nejmenší děti a maminky na mateřských dovolených. Dětem nabídnou plno her - malování na 
asfalt, závody koloběžek, závody na in-line bruslích. Dopravní policie Jičín připraví pro děti 
dopravní školu, kde budou policisté dětem názorně ukazovat a řešit s nimi bezpečnost v 
dopravě. Občanské sdružení Život bez bariér, to dětem i dospělým představí život tělesně 
postižených. V rámci toho proběhne akce jízda na invalidní vozíku přes běžné překážky. 

Druhý stupeň ZŠ pojede na cyklovýlet do okolí Bělohradu. Cestou budou plnit různé úkoly 
vztahující se k ochraně životního prostředí. Výlet bude ukončen odbornou přednáškou o 
čištění vody u místní čistírny odpadních vod. 

Zaměstnanci městského úřadu, kteří nepřijedou do zaměstnání automobilem, dostanou malou 
odměnu. Zastupitelé města zasadí v tento den nové stromky do místního Zámeckého parku. 

Odpolední program je pro širokou veřejnost. Jako první se představí hasiči při hašení auta a 
vyprošťování zraněných osob. Celý den zakončí koncert dechové hudby. 

Trvalá opatření 
1. úprava chodníků před mateřskou školou 
2. nasvícení přechodů 

Letovice 
Evropský týden mobility 
Letovice se účastní kampaně Evropský týden mobility letos již posedmé. Týden zahájí ve 
středu 16. září již tradičně akcí „Běh zámeckým parkem“ pro děti školního a předškolního 
věku. 
V pátek uspořádá Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Městem Letovice a Leteckým klubem 
Letovice pro všechny děti bez rozdílu věku tento den tradiční Drakiádu. Akce proběhne 
v areálu Leteckého klubu Letovice, kde si všichni účastníci budou moci prohlédnout modely 
letadel a letecké techniky klubu. Tento den se děti ve všech mateřských školách ve městě 
přístupnou formou seznámí s dopravně bezpečnostní tématikou. 



 20

V sobotu  19. září se pojede „Na kole okolo Letovic “ – celodenní cyklovýlet a v je pro 
příznivce pěší turistiky všech věkových kategorií je připraven výlet z Letovic do Přírodního 
parku Halasovo Kunštátsko.  
Na pondělí připravili organizátoři pro žáky II. stupně základní školy ve spolupráci s Policií 
ČR výchovný seminář s dopravní tématikou. 
Ve úterý budou v Letovicích „Jezdit s úsměvem“. Dopravně bezpečnostní akce, během které 
budou žáci ZŠ ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií hodnotit řidiče a cyklisty 
projíždějící v ranních hodinách Letovicemi. Pozornost bude zaměřena zejména na dodržování 
povolené rychlosti v obci, přecházení na přechodech, vybavení kol nebo požití alkoholu. 
Řidiči následně obdrží hodnocení a písemné osvědčení s informací o ETM a EDBA. 

Evropský den bez aut 
Město Letovice uspořádá akci „Ve městě bez mého auta“ ve čtvrtek 17. září, kdy bude 
uzavřena část Masarykova náměstí. Na tento den bude směřována kampaň vyzývající 
k omezení vjezdu do centra města, k omezení parkování v centru města, k omezení jízd 
služebními vozidly. Zaměstnanci firem a institucí ve městě by si měli alespoň tento den 
vybrat k cestě do práce dopravu, šetrnější k životnímu prostředí (veřejnou, pěší, 
cyklodopravu. 

Trvalé opatření 
1. Výstavba komunikace pro pěší a cyklisty Podlesí – železniční zastávka  

2. Výstavba komunikace pro pěší v ulici Na Vyhlídce - v projektu „Letovice – Bezpečná 
cesta do školy 2008“ a dle dopravního auditu, bylo místo označeno jako nejvíce 
nebezpečné. 

3. Výstavba komunikace pro pěší od Nemocnice Milosrdných bratří k Zámku 

4. Realizace opatření vyplývajících z projektu „Letovice - Bezpečná cesta do školy 2008“  

Liberec 
V Liberci bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. Součástí 
kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Lipník nad Bečvou 
Evropský týden mobility 
V Lipníku nad Bečvou zahájí Evropský týden mobility ve středu 16. září v ZŠ Hranická 
výstavou prací „Ekologické desatero – výstava zde bude k vidění celý Týden. Ve čtvrtek se ve 
Středisku volného času budou děti z MŠ a ZŠ učit bezpečnému provozu „Autoškolka“. 

V pátek budou děti ze ZŠ a Gymnázia soutěžit o nejvydařenější pojízdný model, který si žáci 
vlastnoručně vyrobí – „Ekoautosalon“ – hodnotit výrobky bude komise z dopravní policie.  
V sobotu zájemci pojedou na cyklovyjížďku pro veřejnost po nově  zbudovaných úsecích 
cyklostezky směrem na Hranice. Konec 30km jízdy je situován  do podhradí hradu Helfštýn, 
kde budou mít účastníci cyklovyjížďky možný  vstup do lanového centra zdarma. V neděli 
bude městská policie kontrolovat , zda děti nosí při jízdě na kole přilbu „Na kole jen 
s přilbou“.  

V pondělí pojedou zdatní senioři z Domu s pečovatelskou službou na kole na menší výlet a v 
úterý 22. září na Dětském dopravním hřišti proběhne řada soutěží pro děti - jízda na 
koloběžkách, výtvarná soutěž, soutěž jak má být správně vybavené jízdní kolo. 
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Evropský den bez aut 
V pátek 18. září bude v Lipníku nad Bečvou probíhat Evropský den bez aut na uzavřené části 
Masarykova náměstí. Ekoshow - miniekojarmark a  ekoautosalon. Závod "ekovozů" 
vyrobených dětmi, přezkušování znalostí v dopravní  a ekologické tématice, vyhlášení 
výsledků webové soutěže. 

Trvalé opatření 
1. Nový přechod pro  chodce v ulici Osecká s bezpečnostními prvky - červený povrch, 

blikající  vodorovné osvětlení přímo v povrchu vozovky a nové intenzivní veřejné 
osvětlení  v jeho blízkosti. 

2. Regenerace veřejného prostoru před budovou zámku  v Lipníku nad Bečvou - nové 
chodníky, retardér na zpomalení rychlosti, stojany  pro kola, nové osvětlení, lavičky, nové 
parkoviště. 

Litoměřice 
Evropský týden mobility 
V Litoměřicích začne Evropský týden mobility ve středu 16. září promítáním filmu 
s tématikou bezpečného chování v silničním provozu “Červený blesk“ pro děti i dospělé 
v knihovně K. H. Máchy. Po promítání proběhne tombola o poukazy na nákup cyklopotřeb, 
půjčení kol a servisu kol . 

Ve čtvrtek nabídnou organizátoři dobrodružný navigační závod pro všechny milovníky pěší 
turistiky. V pátek milovníci cyklistiky ze ZŠ a SŠ pojedou dopolední cyklistický peleton. 
Akce je spojena se soutěží o nejvtipněji vyzdobenou cyklistickou přilbu. V neděli si vyjedou 
rodiny s dětmi na dopolední cyklistický výlet s doprovodným programem na cyklostezce 
podél Labe. Na trase budou rozmístěna soutěžní stanoviště a občerstvení. 
V pondělí a v úterý budou pracovnice Knihovny K. H. Máchy ve spolupráci se Střední 
pedagogickou školou J. H. Petsalozziho Litoměřice seznamovat žáky všech litoměřických 
škol s knihami o dopravě. V úterý bude pro obyvatele města bude zajištěna bezplatná 
přeprava po městě na autobusových linkách B a D. Dále budou v odpoledních hodinách 
probíhat bezplatné jízdy výletním vláčkem pro rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené 
občany. 

Po celý týden poběží výtvarná soutěž „Královské město bez automobilů“ – děti i dospělí mají 
namalovat nejekologičtější dopravní prostředek! Vyhodnocení soutěže a předání cen 
nejlepším výtvarníkům proběhne koncem měsíce září u starosty města. V Týdnu se také 
Zdravé město Litoměřice zaměří  na sledování kvality ovzduší ve městě, a to prostřednictvím 
vyhodnocování mezinárodního standardizovaného indikátoru udržitelného rozvoje A.5 – 
Kvalita místního ovzduší. Indikátor určí počet případů, kdy došlo k překročení imisních limitů 
znečišťujících látek v ovzduší. Výsledky indikátoru budou vyhodnoceny v období září - říjen. 

V Knihovně K. H. Máchy se uskuteční výstava knih s tématikou dopravní historie. V rámci 
celého týdne se bude veřejnost zajímavou formou dozvídat více o historii a vývoji ţeleznice, 
hasičských vozidel, kol a motocyklů, lodí apod.   

Evropský den bez aut 
Evropský den bez aut ( 19. září) letos podpoří humanitární akci - sbírku určenou na výzkum 
rakoviny  - Běh naděje. Akce proběhne v areálu Dětského dopravního hřiště. V dopolední 
části programu (9.00 – 12.00 hod.) se uskuteční běh, doprovodný program, sbírka a 
vyhodnocení akce. V druhé části proběhne 2. ročník turnaje v minifotbalu pod názvem „O 
pohár Běhu naděje“.   
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Kromě běhu, během kterého budou účastníci překonávat předepsanou trať během, chůzí, na 
kolečkových bruslích, na kole či na vozíčku nebo s kočárkem, je připraven bohatý 
doprovodný program - poradenství, soutěže pro děti, ukázka zdravé výživy, měření krevního 
tlaku, rozhovor s úspěšným sportovcem našeho regionu, kulturní a sportovní dětská 
vystoupení, ukázka solárního skútru a další.     

Trvalé opatření 
1. dokončeno propojení Labské cyklostezky  
2. sezónní využití cyklobusu k vrcholům Českého středohoří výletního vláčku pro přepravu 

osob po městě i okolních obcí (funguje jako MHD)  
3. instalace semaforů na nejfrekventovanější  ulici Litoměřic (ulice Na Valech) 
4. vybudování kruhové křižovatky ulic Nádražní, Českolipská, Na Kocandě a Alšova spolu s 

přechody pro chodce  
5. vybudování kruhové křižovatky u železničního přejezdu směrem na Žitenice  
6. vybudování chodníku spojující prostor mezi plaveckým bazénem a katastrálním úřadem   
7. obnova značení přechodů pro chodce  
8. vybudování vyvýšeného přechodu pro chodce před ZŠ Boženy Němcová  bezbariérový 

přechod pro chodce   
9. zjednosměrnění komunikací – Vrchlického, Alšova, Jiřího z Poděbrad a Hálkova  

Luhačovice 
Evropský týden mobility 
Letošní Evropský týden mobility pomáhají v Luhačovicích organizovat žáci ZŠ. Ve středu 16. 
září budou žáci 9. tříd veřejnosti v ulicích a na parkovištích rozdávat letáčky  s výzvou „V 
úterý Nechte auto doma“ a s informací, že kdo 22. září přijede k Radnici od 7.00 – 8.30 hod. 
na kole nebo přijde pěšky, dostane odměnu a prvních pět příchozích také věcnou cenu. Žáci 
devátých tříd budou spolu s Městskou policií kontrolovat přecházení chodců na přechodech a 
zkoumat průjezdnost aut městem – výsledky budou uveřejněny v Luhačovických novinách.  

 Ve čtvrtek děti z MŽ budou jezdit na dopravním hřišti v Malenovicích a žáci ZŠ budou 
v Městské knihovně besedovat o správném vybavení kola a o knihách s dopravní tématikou. 
Menší děti se svezou vláčkem na přehradu a další žáci ZŠ pojedou v zámecké zahradě jízdy 
zručnosti - ve spolupráci s Policií ČR. 

V pátek děti čeká cyklovýlet na přehradu (lanové aktivity, opékání špekáčků), pro rodiče 
s dětmi je připravena akce „Umíte se orientovat aneb luhačovická procházka s mapou“. V  
neděli budou na přehradě cyklozávody pro všechny věkové kategorie. A lidé se také mohou 
projet vlakem Regionova po trase Zlín.Otrokovice-Uherský Brod-Luhačovice-Brumov – výlet 
vlakem je spojen s prohlídkou města Luhačovice, návštěvou muzea a výstavy železničních 
modelů.  
Od soboty do pondělí bude v Sokolovně vystaveno modelové kolejiště železničních modelářů.  

Evropský den bez aut 
Evropský týden mobility bude v Luhačovicích 22. září na uzavřené ulici Nábřeží, zde členové 
ISZ předvedou ukázky své práce.. Ranní autobusová linka bude pro veřejnost zdarma, chodci 
a cyklisti se ráno setkají u Radnice a budou odměněni. V knihovně budou přednášky o zdravé 
životosprávě včetně měření tkalu, a cholesterolu a nácviku Nordic Walking. Odpoledne pak 
zájemci vyrazí na turistickou vycházku.V novinách vyjde vyhodnocení fotek vybraných 
lokalit. 
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Trvalé opatření 
1. přechod ul.Nádražní  
2. nové parkoviště v centru 

Moravská Třebová 
Evropský týden mobility 
V Moravské Třebové zahájí Evropský týden mobility ve středu 16. září, kdy bude vybrán 
vítěz soutěže "Rozkvetlé město" (nejlepší ozelenění předzahrádek a balkónů ve městě).  

Ve čtvrtek se starší spoluobčané vydají na procházku centrem města „Cesta bez bariér“ – 
cílem je upozornit na stálé bariéry pro obyvatele s omezenou pohyblivostí při vstupu do 
historických budov na území města a úřadů. 

V pátek Klub českých turistů organizuje pěší výlet do okolní přírody se soutěžemi pro celou 
rodinu „Třebovské Hradisko“. V sobotu Dům dětí a mládeže nabídne ukázky tradičních 
způsobů dopravy z jiných zemí, které nemají vliv na znečištění ovzduší „Hedvábná stezka“.  

V pondělí budou děti ze speciální školy a ve spolupráci s městskou policií MT měřit rychlost 
projíždějících automobilů na ulici Komenské, řidičům, kteří pojedou ukázněně, předají dárek 
a leták s informací o Evropském dni bez aut. 

Po celý Týden bude v městské knihovně Ladislava z Boskovic Výstava vybrané literatury 
s tématem Naše klima.  

Evropský den bez aut 
V úterý 22. září zorganizuje Zdravé město Moravská Třebová akci Evropský den bez aut – 
„Městský úřad do práce na kole, pěšky nebo hromadnou dopravou“. Uzavřena bude 
Piaristická ulice, zde budou děti z MŠ malovat na ulici na téma Naše ulice bez autíček.  Na 
dopravním hřišti poblíž proběhne řada soutěží pro děti i pro rodiče včetně přednášky Dnes jen 
na kole nebo pěšky. Speciální škola připraví výtvarnou soutěž. Zaměstnanci městského úřadu 
tento den přijdou pěšky či přijedou na kole, rozhodně však bez auta.    
Trvalé opatření 
1. od počátku roku probíhá provoz tzv. Příměstské dopravy Města Moravská Třebová, tato 

forma dopravy se využívá hlavně pro dopravu do práce, na nákupy, svozy dětí do škol 
z okrajových částí města do centra , pro velký zájem se uvažuje o jejím rozšíření. 

2. nový chodník pro chodce na ul. J. K .Tyla směrem k místní části města Udánky 

3. nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Komenského, před Speciální školou 

4. oprava chodníků na ul. Tovární, Bezručova, Tyršova, Sluneční 

vybudování bezbariérového nájezdu chodníku na  ul. Sportovní 

Most   
V Mostě bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. Součástí 
kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Nové Město nad Metují 
Evropský den bez aut 
Město Nové Město nad Metují se připojilo k Evropskému dni bez aut a 22. září uzavře ulici 
Školní pro automobilovou dopravu. V budově Městského úřadu Nové Město nad Metují 
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budou vystaveny obrázky k tématu Evropský den bez aut, které nakreslily děti v 
novoměstských mateřských školkách.  

Základní škola Krčín uspořádá pro své žáky jízdu zručnosti, žáci Základní školy Komenského 
budou počítat auta, která okolo této školy projedou v průběhu dopoledne. Žáci prvního stupně 
Základní školy Malecí vymalují uzavřenou ulici Školní obrázky na této ulici. Ve všech 
školách se uskuteční beseda s městskou policií. 

Mateřské centrum na zámečku uspořádá pro své malé členy a jejich rodiče soutěže k tomuto 
tématu. Evropský den bez aut v Novém Městě nad Metují bude završen cyklojízdou městem 
ve spolupráci s cyklistickým oddílem TJ Sokol Nové Město nad Metují. 

Orlová  
V Olomouci a v Orlové bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. 
Součástí kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Pacov 
Evropský týden mobility 
V Pacově budou organizovat v rámci Evropského týdne mobility řadu akcí. Kampaň zahájí 
v prostorách místního kina výstavou výrobků z ekologicky zpracovatelných odpadů a 
výtvarnými pracemi práce dětí z mateřských  a základních škol a obyvatel DD a DS Pacov. 

Městská knihovna zahajuje putovní výstavou“ Potulná pohádková země“ – po celý týden 
budou probíhat soutěže, kvizy a videoprojekce na dané motto ETM 2009, ve výpůjčních 
hodinách 

Ve čtvrtek se sejdou děti z I. Stupně ZŠ a senioři z Domova důchodců a budou hrát různé hry 
v zábavném dopoledni. 

V pátek předvede ISZ ukázky práce záchranářů a hasičů. V sobotu 19. září organizátoři 
nabídnou všem turistům další ročník Bolzanovy stezky. Na trasu pochodu v délce 8 km se 
můžete vydat pěšky nebo je možné projet trasu 15km na kole.  

V neděli bude na náměstí Svobody eko-bleší trh., hrát bude místní ZUŠ. 

Evropský den bez aut 

V pondělí 21. září bude na zavřeném náměstí Svobody Evropský den bez aut. Dopoledne zde 
BESIP připravil řadu aktivit, zaměřených na bezpečnost silničního provozu a čistý vzduch pro 
všechny. Sbor hasičů a ZZS předvede veřejnosti několik zásahových akcí. 

Pro nejmenší jsou připraveny pohádky, hry, soutěže, malování, Autoškola nabídne jízdy 
zručnosti, pojišťovna Generali zas simulátor nárazu Policie ČR předvede práci dopravní 
policie a ukázku výcviku psovodů. 

Všechny na náměstí povozí kočár tažený koňmi. 
Trvalé opatření 

1) Úprava a rozšíření chodníků na úkor silniční dopravy v ulicích Pošenská a Nádražní 
2) Bezbariérové nájezdy na chodníky 
3) Nákup schodolezu pro místní kino 
4) Z územního plánu : 

- úprava náměstí s bezbariérovým přístupem a menší kapacitou  parkovacích   
      míst než dosud 
- plánovaný kruhový objezd 
- obchvat města 
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Pardubice 
Evropský týden mobility 
Ve středu začne v Pardubicích Evropský týden mobility, který pořádá sdružení Město na kole 
za podpory a spolupráce Magistrátu města Pardubice. Na třídě Míru bude k vidění pouliční 
výstava Mikaela Colville-Andersena  po celou dobu Týdne. Fotografie zachycují každodenní 
obraz Kodaně, který je neodmyslitelně spjat s cyklistikou. Od 17:00 bude v hudebním sále 
radnice beseda s autorem. 

Organizátoři také zahájí průzkum veřejného mínění (téma využitelnosti bezpečnostních 
stojanů, informovanost obyvatel...) 

Ve čtvrtek 17. září budou zaměstnanci města společně vymýšlet, jak lépe integrovat cyklisty v 
dopravním systému dle nové metodiky vydané Centrem dopravního výzkumu. 

V sobotu se pojede na kole na Podhůru, místo s jedinečným výhledem na Chrudim a 
Pardubice. Cílem jízdy je vyjádření podpory vybudování cyklistické stezky mezi Chrudimí a 
Pardubicemi. Spolupráce s koordinátorkou ETM z Chrudimi. 

Evropský týden mobility bude v úterý 22. září zakončen exkluzivní předpremiérovou projekcí 
dokumentárního filmu Auto*Mat režiséra Martina Marečka. Po promítání bude diskuse 
s režisérem a cyklovečírek.  

Evropský den bez aut 
V pondělí 21.9. bude celý den uzavřena ulice U Stadionu pro automobilový provoz. Od 8:30 – 
15:00 bude ulice vyhrazena dětem ze základních škol. Odpoledne od 16:00 bude v ulici 
probíhat prezentace kol, vybavení pro městskou cyklistiku a elektrokol. Nebude chybět hudba 
a občerstvení. Vzhled kola si budete moci vylepšit ve výtvarné dílně. Pro zajímavost můžete 
navštívit informační stánky městské policie Pardubice a Europe Directu, nebo speciální 
vozidlo určené k měření emisí. Můžete se také pokusit být nejrychlejší v jízdě zručnosti a 
získat hodnotné ceny od firmy Citybikes. Den bez aut bude završen v 19:00 Velkou 
Pardubickou cyklojízdou tentokráte společně s Městem na bruslích. 
Trvalé opatření 
1. cyklostezka Jesničánky – Nemošice 

2. nové bezbariérové nasvícené přechody v centru města 

3. cyklostezka pro inline bruslaře kolem Labe 

4. oprava zálivů pro autobusy,nová dlažba,bezbariérový přístup. 

Pelhřimov 
Evropský týden mobility 

Ve středu na pelhřimovském náměstí proběhne Scott kriterium horských kol., Trasa závodu, 
povede kolem náměstí, kostela i v přilehlých ulicích. Svou účast potvrdili nejlepší čeští bikeři 
Martin Zlámalík, Ivan Rybařík, Ondřej Fojtík. Nebudou chybět například známý 
pelhřimovský rodák Martin Bína, mistr světa z loňského roku na dráze Alois Kaňkovský a 
Milan Kadlec, který byl pátý na olympijských hrách. 

Dále ve středu na náměstí organizují Memoriál Františka Kuchaře „Dobroty“ – cyklistické 
závody na pelhřimovském náměstí včetně zábavného kulturně-sportovního doprovodného 
programu. Ve čtvrtek pak Policie předvedou zájemcům simulátor nárazu a ukázky práce 
dopravní policie „Nehoda nanečisto“. 



 26

Během celého týdne budou distribuovány letáčky s výzvou, aby občané v pondělí 22. září 
nejezdili autem - ústřižky z letáků budou sbírány na kontaktním místě a posléze slosovány a 
jeden výherce získá jízdní kolo. 

Evropský den bez aut 
V pondělí proběhne v Pelhřimově Evropský den bez aut v uzavřené lokalitě u ZŠ Krásovy 
Domky, ZŠ Komenského a KD Máj. Děti zde budou malovat na asfalt, oganizátoři pro ně 
připravili řadu soutěží s dopravní tématikou. Občané se budou moci spočítat svou 
ekologickou stopu a uvidí, jak forma cestování do práce a do školy tuto stopu zásadně 
ovlivňuje. Hasičský sbor předvede cvičný  zásah u autonehody. Pro dobrou náladu bude po 
celé dopoledne hrát Jazz Band ZUŠ Pelhřimov.. 

Trvalé opatření 
1. umístění měřiče rychlosti na příjezdové komunikaci do města (I/34) 

2. vybudování parkoviště se závorami v blízkosti centra 

3. zpracování projektové dokumentace na promenádu pro pěší podél řeky Bělé 

4. zpracování projektové dokumentace na vybudování cyklostezky Pelhřimov - Radětín 

5. modernizace 10 dětských hřišť 

Písek 
Evropský týden mobility 
V Písku zahájí Evropský týden mobility Skauti ze Stínadel projížďkami na lodích.Pojede se 
ve středu 16. září i v sobotu 19. září. V pátek mohou obyvatelé města vyrazit na cyklovýlet 
s Klubem Turista Písek z Písku přes Strakonice a Osek zpět. 

 Po celý týden bude ve Vodní elektrárně královského města Písku umístěna výstava „Historie 
mlynářského řemesla – od vodního kola po turbinu“. 

Evropský den bez aut 
Ve čtvrtek 17. září bude v Písku Evropský den bez aut na zavřeném Velkém náměstí. Pro 
nejmenší jsou připravilo Mateřské centrum Kvítek  výtvarné dílny s dopravní tématikou a 
omalovánky, poznávání dopravních značek a kvíz, týkající se dopravy pro ty větší. Fokus 
Písek uspořádá výtvarnou dílnu pro veřejnost , INKANO Písek nabídne dětem omalovánky, 
skládačky, křížovky, vědomostní testy a doplňovačky týkající se dopravy. 

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Písek nabídne dětem slalom 
na vozíku; Hasiči předvedou ukázky své práce i vybavení, také Městská policie Písek i 
Policie ČR předvedou ukázky své činnosti. 

V 17.00 se v Písku pojede na cyklojízdu městem. 
Trvalé opatření 
1. Dva zpomalovací prahy v ulici Gregorova 
2. Přeměna ulice Drlíčov na pěší zónu 

Plzeň 
Evropský týden mobility 
Hlavním letošním lákadlem pro občany města Plzně je akce s názvem „Týden na kole“, která 
bude probíhat od 16. do 22. září. Pro cyklisty bude připraven bezplatný informační servis 
kudy bezpečně jet po Plzni na kole. Prvních 100 zaregistrovaných účastníků získá tričko. Více 
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informací na www.plzenskonakole.cz 

Ve středu budou v Plzni v budově radnice slavnostně předány ceny výhercům výtvarné 
soutěže na téma „Cestování bez znečišťování ovzduší“ , ve čtvetek se pojede na speciální 
cykloprohlídku po nově vybudovaných cyklostezkách.. V pátek je v Plzni Sluníčkový den – 
podpora a propagace cykloturistiky. 

V sobotu se k akci připojí Klub českých turistů již tradičním pochodem Železničářská 
padesátka. Letos k pěšímu pochodu přidá i cyklovýlet. 

Kdo v pondělí 21. září přijede na MO Plzeň 3 na kole, dostane drobnou pozornost. Pro žáky 
ze 33. ZŠ je připravena na dopravním hřišti soutěž a zábava. Lidé všeho věku se mohou projít 
po Borském parku na vycházce, spojené s odborným výkladem. 

Evropský den bez aut 
Ve úterý 22. září bude v Plzni Evropský den bez aut. Po celé dopoledne bude uzavřena část 
části ulice U Sv. Jiří, kde proběhne malování  na silnici, ukázka činnosti Městské policie a 
beseda pro děti se zástupcem ZOO a BZ Plzeň, akce Besip. Odpoledne odstartuje již tradiční 
cyklojízda za lepší podmínky pro cyklisty.     

Trvalé opatření 
1. vybudování nových cyklostezek 

2. při rekonstrukcích silnic a chodníků jsou nově vybudovány části cyklistických stezek  

3. zklidnění části v centru města (Americká ulice), otevření pěší zóny v centru města – 
Martinská ulice 

Poděbrady 
Evropský týden mobility 
Ve středu začne v Poděbradech Evropský týden mobility veřejnou besedou o vnitroměstských 
cyklostezkách (17.30 hod. – Centrum volného času, „Pentagon“ - setkání s autory projektu, 
dodavatelskými firmami, vedením města, zástupci odboru dopravy, zástupci odboru rozvoje a  
územního plánování) 

Ve čtvrtek a v pátek pojedou děti MŠ v Lázeňské ulici „Minijízdu zručnosti pro žáčky 
mateřských škol“ za asistence Městské policie – seznámení s důležitostí používání 
bezpečnostních helem. 

V sobotu mohou rodiče s dětmi jet na cyklovýlet „Do pravěku“ (cyklistický výlet po okolí 
města se zaměřením na přírodní zajímavosti a památky. Sraz účastníků je v 9.00 hod. u 
Havířského kostelíku. V pondělí 21. proběhne v základních školach Poděbrad program – 
ekostopa města a školy. 

Organizátoři budou presentovat Evropský týden mobility a Evropský den bez aut v 
Poděbradských novinách.  

Evropský den bez aut 
V pondělí 22. září bude uzavřena ulice Školní a Pionýrů před ZŠ TGM, zde výukový program 
pro žáky ZŠ. Občanům zde budou žáci rozdávat informace o  Evropském týdnu mobility. Žáci 
ZŠ, kteří přijedou do školy na kole, dostanou drobnou odměnu.     
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Trvalé opatření 
Před ZŠ Na Valech se buduje nová cyklostezka (k této cyklostezce a k dalším, které na ni v 
budoucnu naváží, je ve středu 16.9. veřejná beseda). Stavba úseku před školou by měla být 
během evropského týdne mobility dokončena. 

Praha  
Evropský týden mobility 
Ve středu 16. září v Praze slavnostně zahájí Evropský týden mobility akcí Praha cyklistická a 
pěší. Na Vinohradské ulici bude prezentováno rozšíření cyklostezek a cyklotras od 
Evropského týdne mobility 2008 a předpokládaný další rozvoj. Akce bude probíhat za účasti 
radního Mgr. Petra Štěpánka CSc.    

Ve čtvrtek proběhne v Praze Den dopravní výchovy. Dopoledne i odpoledně děti mohou 
shlédnout divadelní představení „Pohádkový semafor“, to je zaměřené na bezpečný pohyb 
dětí po městě. V areálu DDH Ke Karlovu bude tento program:Bezplatná jízda na zapůjčených 
kolech v simulovaném provozu; Jízda zručnosti přes překážky; Testy z pravidel provozu na 
pozemních komunikacích pro nejmenší; Poradna pro řidiče motorových i nemotorových 
vozidel; Soutěže (malování na téma dopravní bezpečnost, skládání puzzlí s dopravní 
tematikou, znalosti dopravních značek. V areálu DDH v Jilmové ulici v Praze 3 bude od 14 
hod ukázka jízdy na historických kolech. Na ostatní dětská dopravní hřiště  v Praze bude od 
14.00 h do 17.30 h vstup zdarma.  
V pátek bude Informačním centru Městského okruhu na Letné Den informací o dopravě. 
Odborníci představí pokrok ve výstavbě městského okruhu, nabídnou vizualizaci tunelového 
komplexu Blanka. Další témata: bezpečnost dopravy v tunelech; městský okruh- prezentace a 
vizualizace aktuálního stavu výstavby; soutěž o věcné ceny. 
V sobotu na Den otevřených dveří bude v Praze pro veřejnost zpřístupněn areál depa a garáží 
Kačerov, depa Zličín a vozovna Střešovice (Muzeum MHD ve vozovně Střešovice bude tento 
den zdarma). Návštěvníci budou mít možnost seznámit se zázemím největší společnosti 
v oblasti městské hromadné dopravy v České republice. Zblízka se tak mohou podívat na 
všechny dopravní prostředky užívané v běžném provozu a navíc i některé vozy využívané 
pouze jako technické vozy či dnes již historické vozy. Jízda historickou tramvají. Další akcí 
tohoto dne bude Setkání s městkou policií ve Stromovce – ukázka výcviku strážníků, ukázka 
výcviku služebních psů, záchranářských psů a služebních koní atd 
V pondělí 21. září v Praze bude v Praze Den Eska. Pojede se závod – kdo je rychlejší (kolo, 
MHD, auto), lidé se svezou jednotkou CityElefant z Masarykova nádraží a u Anděla bude 
akce – Den Eska v centru Prahy – Esko jako součást MHD.. Lidé si také tento den mohou 
prohlédnout řídicí centrum na Hlavním nádraží. 
Týden mobility zakončí v úterý 22. září Den tiskových konferencí - Tisková konference po 
skončení brífinku k jednání Rady hl. m. Prahy. Shrnující informace k tomu, co se v hl. m. 
Praze dělá pro zlepšení klimatu a co nebylo prezentováno v rámci jednotlivých dnů ETM 
(rozvojové programy, projekty na ochranu životního prostředí, třídění odpadu, dotace na 
přeměnu topení atd.). 

Evropský den bez aut 
Součástí Evropského týdne mobility v Praze je neděle 21. září – Evropský den bez aut. Cílem 
sobotní akce je vytvořit ulici pro lidi – místo, kde bude příjemné pobýt a zajímavě strávit čas. 
Zároveň se zde budou propagovat alternativní, ekologické a k životnímu prostředí ohleduplné 
druhy dopravy.  
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Celodenní happening na uzavřeném Smetanově nábřeží a ve freestyle parku v Modřanech 
bude určen dospělým i dětem. Na Smetanově nábřeží na návštěvníky čeká posezení 
v kavárnách na ulici, prezentace neziskového sektoru – stánky z občerstvením, zájmovými 
aktivitami, lidi zaujme pouliční umění a pro děti organizátoři připravili dětský koutek. 

V 10.00 se odtud zájemci mohou vydat na Cestu za pokladem –do frestyle parku 
v Modřanech. Zde je po celý den čeká řada vystoupení zpěváků a tanečníků, večer akci 
zakončí koncert známých kapek (Ready Kirken apod.)  Cesta za pokladem - od 10,00 hod. do 
cca 16,00 budou na vybraných destinacích v Praze (přívozy, Smetanovo nábřeží atd.) 
rozmístěna stanoviště pro účastníky EDBA, kteří se aktivně zapojí  do projektu „Cesta za 
pokladem“  a každý, kdo projde stanovištěm, dostane razítko na letáček. V areálu 
v Modřanech si pak může razítka směnit za kupony na občerstvení, děti obdrží balíček 
sladkostí.  

Ve 14.00 vyjede z náměstí Míru tradiční cyklojízda Prahou. 

Trvalé opatření 
Cyklopruh -  Vinohradská ulice.  Celkem je upraveno 1,5 km 

Prachatice 
Evropský týden mobility 
Ve středu začne v Poděbradech Evropský týden mobility ve Stanice imisního monitoringu na 
Skalce, kde se občané dozví zajímavosti o počasí i o klimatu. Seniorský hůlkový den – pro 
všechny příznivce Nordic Walkingu připravili senioři pěknou vycházku, 
zakončenou opékáním vuřtů, sraz ve 14,00 hodin u Veřejného koupaliště Hulák. 

Na čtvrtek se Centrum ekologické výchovy Dřípatka pro všechny zájemce připravilo „Veselé 
hrátky v přírodě“, v pátek, kdy je – Světový den první pomoci, zase Český červený kříž 
předvede ukázky první pomoci Policie ČR a hasiči ukáží některé postupy při zásahu. 

V sobotu 19. září mohou jít lidé na procházku se svým zvířecím miláčkem „4 kola nebo 4 
tlapky“ – sobotní vycházka pro všechny milovníky pejsků s Miladkou Havelkovou. Po celý 
týden bude v prostorách Městského úřadu Prachatice probíhat výstava fotografií Ing. 
Jaroslava Haise nazvaná „Po kolejích, cestách, vodě, ve dnech všedních i svátečních“. 
Evropský den bez aut 
V úterý 22. září bude v Prachaticích uzavřena Zahradní ulice, zde budou probíhat následující 
akce: dopoledne program pro mateřské a základní školy – u jednotlivých stanovišť (Policie 
ČR, Městská policie, odbor sociální péče, odbor životního prostředí, Hrůzovi – SZ) si děti 
vyzkouší své znalosti. co se dopravy a ochrany přírody týká. Odpoledne bude studio JVP 
natáčet názory občanů na „Naše město – naše klima“. 

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o.s. Prachatice  si připravilo akci 
„Překonej bariéry“ - ukázky zdravotních pomůcek pro postižené spoluobčany; Dům dětí a 
mládeže připravil jízdu zručnosti za skvělé ceny; děti z mateřských škol krásně vymalují 
Zahradní ulici; na módní přehlídce se vám představí modelky ze ZŠ s modely vyrobenými 
z tříděného odpadu; Zeď pravdy - pro všechny, kdo mají potřebu vyjádřit své názory. 

„Vyzdob si svůj vůz“ – soutěž pro všechny, kdo mají kola, koloběžky, tříkolky, kočárky, 
brusle nebo cokoliv jiného, co nemá motor a jede - vyhodnocen bude nejstarší a nejmladší 
účastník a nejlépe vyzdobený nemotorový prostředek.  Evropský týden mobility 
v Prachaticích ukončí průvod těchto vyzdobených vozidel. 
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Trvalé opatření 
1. výstavba etapy A a B cyklostezky Prachatice, Lázně sv. Markéty – Leptač 
2. výstavba kruhové křižovatky Husinecká – Pivovarská – zklidnění města  
3. rekonstrukce chodníku a zbudování bezbariérového přístupu k soudu 
4. prodloužení chodníku s bezbariérovým přístupem – Knížecí Pivovar – Plavecký bazén 
5. přeložení přechodu a jeho úprava na bezbariérový – ul. Slámova 
6. rekonstrukce chodníků (úprava na bezbariérové) - ul. Zahradní 

Prostějov 
Evropský den bez aut 
Evropský den bez aut uspořádá Prostějov 22. září na uzavřeném nám. T. G. Masaryka. Den 
zahájí běžecká soutěž v běhu pro handicapovanou mládež a pro děti I. stupně ZŠ. Soutěž 
odstartují již tradičně představitelé města. Pak budou vyhlášeni vítězové 5. ročníku literární 
soutěže, která je určena pro žáky ZŠ a letos je na téma „Naše město – naše klima“.  

Městská policie předvede praktické ukázky své práce, bude veřejnost informovat o 
bezpečnosti na silnici, používání přileb pro cyklisty, používání bezpečnostních pásů v autech 
a o uplatnění bezpečnostních zámků na kola.. 
Informační středisko nabídne lidem cyklomapy a EkoCentrum Iris bude mít na náměstí po 
celý den na náměstí stánky s nejrůznějšími materiály, pro děti i dospělé různé soutěže, 
kreslení, doplňování tajenek, poznávání značek na cestách i v přírodě, atd. 

Přerov 
V Přerově bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. Součástí 
kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. Zaměstnanci 
magistrátu si kampaň připomenou již tradičním cyklozávodem PŘEROVSKÁ OSMICA. 

Přeštice 
Evropský týden mobility 
Ve středu začne v Přešticích Evropský týden mobility akcí „Rodáci na cestách světem“ – 
přednáška a beseda s P. Soukupem o Austrálii a Cookových ostrovech v Kulturním a 
komunitním centru v Přešticích. Ve čtvrtek bude kampaň pokračovat akcí „Den s městskou 
policií“ – po dobu celého dne se vybraní žáci základní školy v Přešticích zúčastní práce 
městské policie, ve třídách budou následně představovat práci městské policie, akce bude 
zaměřena především na dodržování dopravních předpisů a veřejného pořádku.  

V pátek to bude „Doprava očima dětí“ – dopravní výchova formou hry pro děti z přeštických 
mateřských škol v Městském parku ve spolupráci s neziskovými organizacemi města, 
městskou policií a Policií ČR. V sobotu město pořádá vycházku pro seniory a zdravotně 
postižené: „Den bez bariér“ – vycházka městem je spojená s návštěvou bezbariérově 
upravených kulturních zařízení a prohlídkou národní kulturní památky Chrámu nanebevzetí 
panny Marie.  

V neděli se pojede „Na kole kolem města“ – cyklistická vyjížďka s představiteli města po 
místních částech. V pondělí proběhne dopravně bezpečnostní akce BESIPu na Masarykově 
náměstí „Bezpečně s BESIPEM“, zaměřená na prevenci určená pro veřejnost, zejména pro 
mladé řidiče. 
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Evropský den bez aut 
V úterý 22. září bude MHD v Přešticích zdarma po celý den. Pro dopravu budou uzavřeny 
ulice Pobřežní, Ostrovní a část Havlíčkova náměstí, kde budou probíhat závody dětí ze 
základní školy s tradičními i netradičními dopravními prostředky. 

Trvalé opatření 
1. rekonstrukce a bezbariérová úprava dvou chodníků a přilehlých parkovacích stání 

v Hlávkově ulici  
2. rekonstrukce a bezbariérová úprava lékařského domu  

Příbor 
V Příboru bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. Součástí 
kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Příbram 
Evropský den bez aut 
V úterý 22. září bude na náměstí 17. listopadu – Příbram VII Evropský den bez aut. Děti i 
dospělí shlédnou pohádku divadla Buchty a loutky. Na náměstí budou umístěny infostánky 
Městské policie Příbram, odboru školství Mětského úřadu Příbram, Ekocentra Zelená pumpa 
a dalších NNO s tématickými a ekologickými hrami a soutěžemi. Návštěvníci shlédnou 
výstavu fotografií dopravně problematických míst v Příbrami, výstavu práce žáků Waldorfské 
ZŠ - řešení dopravních problémů Příbrami.  

Organizátoři předvedou dopravní prostředky na alternativní pohon (auto na rostlinný olej, 
auto na hybridní pohon, solární kolo, solární moped), cykloservis Sedláček Cyklosport 
nabídne možnost nechat si seřídit kolo a provést drobné opravy, během dne se pojede na 
roztodivných kolech (crazy bikes) a jízda zručnosti (překážky, slalom atd. pro děti a mládež). 

Odpoledne se matky s kočárky a další lidé pohybově znevýhodnění vydají na Protibarierový 
pochod městem - smyslem pochodu je upozornit na existenci nejrůznějších bariér při pěším 
pohybu městem (vysoké obrubníky na přechodech pro chodce, špatné chodníky, špatně 
parkující auta, chybějící přechody nebo přechody špatně umístěné, schody bez 
bezbariérového nájezdu atd.). 

K večeru se v Příbrami pojede cyklojízda městem. Den zakončí koncert skupiny Jananas. 

Rumburk 
Evropský den bez aut 
V Rumburku dne 22. září uzavřou Dobrovského náměstí a park u pošty. Děti si zde budou 
malovat na silnici, jezdit na dopravním hřišti, mládež si vyzkouší jízdu na freestyle dráze. 
Firma Brabec předvede zájemcům, jak má být správně vybavené jízdní kolo, děti mohou 
získat průkaz cyklisty, pokud předvedou, co dovedou na kole a vyplní správně test. Městská 
policie bude besedovat s občany o bezpečnosti provozu cyklistů na komunikacích. 

Po celý den bude na náměstí probíhat zábavný program pro děti (dětský den) po celý den 
zajištěný Domem dětí a mládeže Rumburk 

Zájemci se mohou projet koňským spřežením – ekologickou dopravou našich předků; Klub 
českých turistů uspořádá vzpomínkový výlet „Zelený strom na kolech“.  

Říčany 
Evropský týden mobility 
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Ve středu 16. září začne Evropský týden mobility v Říčanech na Masarykově náměstí, kde se 
bude konat již 12. ročník „Malování na rynku“ na téma Čím bych chtěl být, jak mohu pomoci, 
aby byl svět čistější?.  

Ve čtvrtek se zástupci Městské policie sejdou se seniory na  příjemné posezení s občerstvením 
a na povídání o problémech s orientací ve stále hustějším městském provozu, o problémech 
s pohybem po komunikacích a při používání městské hromadné dopravy.  

V pátek si děti zajezdí na dětském dopravním hřišti - Kolo a já (tvořivé a zábavné soutěže – 
jízda zručnosti, jízda podle dopravních značek, skládání dopravních značek ze stavebnice 
puzzle a mnoho jiných aktivit s dopravní tématikou). 

V sobotu se lidé vydají na procházku Říčanským lesem a pomohou přitom uklidit cyklotrasu 
č. 0021 (Okrašlovací spolek v Říčanech). Rodiče s dětmi a jejich kamarádi vyrazí na 
turistický pochod malebným údolím Rokytky „Indiánské loučení s létem“. 

Evropský den bez aut 
V pondělí 21. září dopoledne na Masarykově náměstí proběhne v Říčanech Evropský den bez 
aut. Pro děti je připravena řada soutěží, zábava s dopravní tématikou. Odpoledne pak všichni 
pojedou na kolech z náměstí – Říčanská cyklojízda. 

Trvalé opatření 
1. Vybudování světelné křižovatky mezi ulicemi Černokostelecká a Smiřických. 

2. Od dubna 2009 platí v Říčanech přednost zprava. Toto opatření zklidní dopravu na celém 
území města, zpomalí ji a přispěje tak ke zvýšené bezpečnosti všech účastníků silničního 
provozu.   

Semice 
Evropský týden mobility 
Ve středu dopoledne zahájí v Semicích Evropský den mobility relací v místním rozhlase. 
Odpoledne proběhne beseda s reprezentantem ČR v boxu a olympionikem Rudolfem Krajem 
( o sportování, využití volného času, volních vlastnostech…). 

Ve čtvrtek budou žáci ZŠ spolu s Policií ČR monitorovat silniční provoz v exponovaných 
místech obce (hustota provozu,rychlost, hlučnost, nebezpečné přecházení…).  Děti 2. stupně 
základní školy pak navrhnou cestu ke zlepšení, tyto návrhy budou projednány v dětském 
parlamentu a poté předány na obecní úřad jako podnět pro zlepšení situace na hlavní 
komunikaci obce. Tento den odpoledne se bude konat tradiční soutěž pro nejmenší – 
„Všechno co má kola“ (závody koloběžek, autíček, tříkolek, kolečkových bruslí....).  

V sobotu pak pojedou žáci a učitelé ZŠ společně s OÚ Semice na výlet po krásách okolí. 
V úterý 22. září pak v obci zakončí Evropský týden mobility výstavou dětí ZŠ a MŠ (kresba, 
malba trojrozměrné modely, tématika spojená s akcemi EDBA,ETM – volné téma) 

Na závěr Evropského týdne mobility si každý v obci může zasadit semeno nového stromku, o 
který může pečovat buď sám, nebo přenechat ve škole a později bude sazenička přenesena na 
vhodné místo k výsadbě (vše bude konzultováno s obecním úřadem a mysliveckým 
sdružením). 

Evropský den bez aut 
V pondělí 21. září bude v Semicích Evropský den bez aut - tradiční stanoviště je v uzavřené 
Sparťanské ulici. Příchozí budou na různých stanovištích plnit různé úkoly a získají důležité 
informace (jízda zručnosti, testy pro cyklisty a chodce, první pomoc,drobné opravy kola, 
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povinná výbava kola, bezpečnostní prvky pro ochranu cyklisty, třídění odpadů,malování na 
chodník, důležitá čísla v mimořádných situacích..). Večer se obyvatelé města setkají s 
expertem na dopravu Mgr.Stanislavem Humlem .Beseda nese název Prevence nehodovosti, 
novinky v dopravě, nové předpisy. 
Trvalé opatření:  
1. Osazení obce novými dopravními značkami 

2. Měřiče rychlosti v obci 

3. Rozdání reflexních vest pro dojíždějící žáky 

Semily 
V Semilech letos Evropský týden mobility podpoří řadou akcí. Během týdne uspořádají 
besedu se seniory o pěších trasách po městě a po celý Týden bude Městský úřad mapovat pěší 
trasy žáků do škol ve městě.  

Trvalé opatření 
Do 30.9.2009 bude vybudována část cyklostezky podél sídliště Řeky. 

Sokolov  
Evropský týden mobility 
Ve středu  16. září, tedy první den Evropského týdne mobility, bude v Sokolově otevřena 
výstava Michala Cimala – Kovové a plastové instalace (klášterní kostel sv.Antonína z Padovy 
v Sokolově),  bude přístupná po celý týden mobility. Děti z mateřských školek budou jezdit na 
šlapacích autíčkách a koloběžkách na dopravním hřišti v areálu Domu dětí a mládeže..  

Na čtvrtek 17. září je v Sokolově pro žáky základních škol připraven program v Domě dětí a 
mládeže v Sokolově – děti budou soutěžit na dopravním hřišti. Nakonec vytvoří plakát na téma 
„Naše město- naše klima“. 

O víkendu proběhnou v Muzeu v Sokolově 2 výstavy. První je zaměřená na 730 výročí města 
Sokolova. Druhá je výstava fotografií „Romantické cesty za mizející krajinou“. Policie se o 
víkendu zaměří na kontroly na cyklostezkách, dodržování pravidel a vybavenost cyklistů i 
bruslařů. Za dodržení bezpečnosti a pravidel obdrží propagační předmět k ETM. 

V pondělí a úterý budou opět v Domě dětí a mládeže probíhat akce a soutěže pro děti z MŠ a 
ZŠ. Pro studenty ze středních škol budou uspořádány cyklovýlety po vybudovaných 
cyklostezkách. Plakáty vytvořené dětmi v Domě dětí v rámci celého týdne mobility budou 
vystaveny nejprve v prostorách Domu dětí a mládeže a následně budou převezeny a 
vystaveny na chodbách Městského úřadu v Sokolově. 

Evropský den bez aut 
V pátek 18.9. bude v Sokolově probíhat Evropský den bez aut. Parkoviště u Městského úřadu 
bude po celý den uzavřené. Zaměstnanci, kteří přijedou do práce na kole budou odměněni 
malým cyklistickým dárečkem. Odpoledne lidé pojedou na cyklovýlet „Okolo Sokolova na 
kole“ (po cyklostezkách na trase Sokolov – Sokolov Michal – Staré Sedlo – Královské Poříčí 
– Sokolov). 

Odpoledne bude uzavřená ulice Slovenská u městského koupaliště. Po této trase a částečně po 
cyklostezce projde lampionový průvod na  parkoviště před koupalištěm, kde bude večerní 
párty.  Na závěr dne zde bude promítat letní kino ekologický film Ropák. 

Trvalé opatření:  
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1. Vybudování podchodu pod kolejištěm u vlakového nádraží. Podchod bude propojovat 
centrum Sokolova se čtvrtí Šenvert a městysem Svatava.  

2. Vybudování nového odpočinkového parku z bývalého zanedbaného lomu „Gsteinigt“. 
3. Tři nová dětská hřiště v ulicích Vrchlického, Makarenkova a ve čtvrti Hrušková. 
4. Otevření nové cyklostezky vedoucí ze Sokolova do obce Citice 
5. Projektová příprava dvou nových kruhových křižovatek.  

Strakonice  
Evropský týden mobility 
Ve středu 16. září začnou dětští zastupitelé sčítat auta na frekventovaných křižovatkách města 
a na příjezdových komunikacích do města. Ve čtvrtek se ve Strakonicích poběží Běh naděje, 
dále organizátoři nabídnou veřejnosti ukázky z oblasti silniční bezpečnosti (simulátor nárazu a 
další praktické ukázky), na akci zahraje dechová kapela ZUŠ. 

V pátek bude jezdit bezplatná městská hromadná doprava na všech linkách ve městě. 
Občanské sdružení Cestou vůle zorganizuje pro žáky Základní speciální školy a klienty 
Ústavu sociální péče Strakonice „Den v pohybu“ s dopravní tématikou zahrnující soutěže, 
bezpečnost v dopravě, zdravovědu.  

V neděli 20. září se půjde ve Strakonicích na výlet  - dětský turistický oddíl HUSOT zve děti 
ze ZŠ na Boubín a v pondělí 21. září nabídnou organizátoři základním školám a veřejnosti 
zábavnou formou  akci „Svět recyklace“, která bude informovat o možnostech souvisejících 
se zpětným odběrem elektrozařízení, s principy šetření elektrické energie v domácnostech 

V září i říjnu bude ve Šmidingerově knihovně a v Městském informačním centru umístěna 
výstava k Evropskému týdnu mobility pod názvem „ Doprava zprava i z leva“. 

Evropský den bez aut 
V úterý se v rámci Evropského dne bez aut koná ve Strakonicích v odpoledních hodinách jízda na 
dopravním prostředku, např. na kolečkových bruslích, na koloběžkách, na kolech, městem pod 
názvem „Strakonicemi na dopravním prostředku poháněném vlastní silou“.. Během této jízdy 
budou místa, kudy se jelo, dočasně uzavřena automobilové dopravě. 

Trvalé opatření:  
1. zlepšení bezpečnosti silničního provozu na několika přechodech křižovatek  
2. stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce, míst pro přecházení a nástupů na 

chodníky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  
3. komunikační propojení ulice Kosmonautů a Spojařů, včetně komunikačního propojení pro 

chodce a cyklisty od křiž. u pivovaru – ul. Katovická až po ul. Kosmonautů, 
4.  lávka u Strakonického hradu, včetně cyklostezky k Mutěnickému jezu, 
5.  rekonstrukce cyklostezky Hajská – Sedlíkovice. 

Stříbro, Sušice 
Ve Stříbře a v Sušicích bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. 
Součástí kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Štětí 
Evropský týden mobility 
Ve středu  16. září, tedy první den Evropského týdne mobility se ve Štětí na Novém náměstí 
zaměří na děti a mladistvé akcí Bezpečnost silničního provozu – simulátor nárazu; 
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dovednostní a znalostní soutěže,  sprint na kolech, ukázka požární techniky, ukázky první 
pomoci, soutěž Městské knihovny „Naše město – naše klima“. 

Ve čtvrtek budou žáci ZŠ spolu s Městskou policií a Policií ČR kontrolovat, jak řidiči 
dodržují dopravní předpisy (Jablíčko nebo citrón). Ve školce navštíví děti psovodi se svými 
psy. 

V sobotu se pojede cyklojízda po Štětsku a odpoledne nabízí SK Mondi Štětí sportovní 
odpoledne pro sportuchtivé.  

Evropský den bez aut 
V úterý 22. září bude ve Štětí probíhat Evropský den bez aut na uzavřené Dlouhé ulici. 
Organizátoři nabídnou dětem bohatý program včetně malování na ulici. 

Trvalé opatření:  
1. nasvícení 12 přechodů pro chodce ve městě 

2. osazení čtyř měřičů rychlosti ve městě a spádových obcích 

3. instalace vodorovného dopravního značení v reflexním plastu 

4. instalace VDZ ,,STOP" a ,,POZOR DĚTI" na frekventovaných křižovatkách a u škol 

Tábor 
Evropský den bez aut 
V Táboře bude uzavřená třída 9. května a na náměstí  TGM firma Comett Plus předvede 
autobus na stlačený zemní plyn (CNG); OŽP Městského úřadu ve spolupráci s Centrem 
ekologické výchovy  OF ČR připraví různá herní, tvořivá a soutěžní stanoviště;  bude zde 
umístěna výstava prací dětí z MŠ – téma Den bez aut očima dětí; Soutěžní stanoviště pod 
tématem „Na kole bezpečně“ - oblékání cyklistické výstroje na rychlost – helma, chrániče; 
Děti se budou ptát kolemjdoucích, zda vědí, co je povinná výbava kola a co do ní patří; 
propagování cyklostezek na Táborsku – brožura Táborskem na kole a anketa, jsou-li občané - 
cyklisti s cyklostezkami spokojeni. 

Na Starém městě bude zakázáno parkovat ve vybraných ulicích a děti ze ZŠ tam budou 
pojedou orientační závod na kolech.  Na Žižkově náměstí Městská policie nabídne cyklistům 
jízdu zručnosti a měření rychlosti jízdy na kole, děti budou kreslit na papír na témaDen bez 
aut. 

Telč 
Ve Telči bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. Součástí 
kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Třebíč 
Evropský týden mobility 
Ve středu zahájí v Třebíči Evropský týden mobility v Městské knihovně pohádkovým 
vyprávěním pro děti z MŠ Benešova na téma: Krtek a autíčko, Krtek ve městě. V prostorách 
proběhne též výstava obrázků dětí z této školky. Po dobu ETM je pro starší žáky připraven 
test dopravních značek, který má název: Jezdím, jezdíš, jezdíme. V pobočkách knihovny 
Modřínová a Borovina je připraveno pro nejmenší „Malování na chodník“. Starší děti se 
mohou po celý týden zapojit do sázení „O historii dopravních značek.“ 

V Třebíčském „mateřském“ centru bude dopravní odpoledne - soutěže pro nejmenší děti bez 
rodičů. Odpoledne pak mohou rodiny s malými dětmi soutěžit na téma- dodržování pravidel 



 36

silničního provozu „Všechno, co má kola“. V ZŠ Bartuškova se rodiče s dětmi projedou na 
novém dopravním hřišti této školy „Jízda na čemkoliv“, v září probíhá ve vestibulu školy 
výstavka prací žáků na téma: „Ve městě i v přírodě bez auta.“ 

Ve čtvrtek se koná Aktiv BESIP MěÚ Třebíč ve spolupráci se studenty SŠ - preventivní a 
výchovná akce zaměřená na dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu, ve 
spolupráci s Vyšší odbornou školou, Vyšší zdravotnickou školou a Střední odbornou školou 
zemědělskou a ekonomickou a Střední zdravotnickou školou Třebíč.  

V pátek zve Klub českých turistů Třebíč na 2. ročník pochodu s názvem „Pohádková Třebíč“ 
a v sobotu zase TJ Sokol Třebíč pořádá „Podzimní závody nejen na kolech“ - akce v Libušině 
údol, je určena především pro děti a jejich rodiče, závodními stroji mohou být kočárky, různá 
šlapadla, kola i s přídavnými kolečky, trojkolky, koloběžky apod., na sokolském stadionu 
čeká na účastníky bohatý doprovodný program: skákací hrad, trampolíny, šlapací motokáry a 
skákací boty). 

V pondělí 21. září vyrazí maminky „S kočárkem na úřad“ - test dostupnosti. V úterý může 
veřejnost besedovat s odborníkem z autoškoly Vostrý, téma: množství škodlivých zplodin 
v závislosti na stylu jízdy – „Co možná netušíte o vašem miláčkovi“. 

Evropský den bez aut 
V úterý 22. září proběhne ve městě Evropský den bez aut. Občané budou prostřednictvím 
médií vyzváni: Nechte auto doma, není to „těžký“, použijte alespoň dnešní den např. kolo a 
nebo běžte do práce či do školy pěšky.“ Výzva platí i pro zaměstnance hlavní budovy radnice. 
Ti, kteří nechají „plechového miláčka“ doma a přijdou pěšky, nebo jiným ekologickým 
způsobem (na kole, koloběžce, na kolečkových bruslích apod.), obdrží v cíli snídani. Pan 
starosta Ivo Uher půjde všem osobním příkladem a slíbil, že použije jako dopravní prostředek 
– kolo. Praktickou cyklo lékárničku získají úředníci, kteří pravidelně jezdí do práce na kole.  

V době od 7 – 16 bude uzavřena pro všechny automobily příjezdová komunikace k ZŠ a MŠ 
Na Kopcích od posledního obytného domu v této lokalitě ke škole. Dodržení zákazu vjezdu 
bude kontrolovat Městská policie. Děti z mateřské školy pomalují uzavřený prostor křídami a 
mohou se těšit na dárky. Také se vypraví na procházku v reflexních vestách. Děti přicházející 
do školy, které budou označeny reflexními prvky, obdrží od strážníků MP drobnou odměnu. 
Na dodržování povolené rychlosti v obci se během dne zaměří strážníci v úseku na 
Modřínové ulici (u ZŠ Benešova). 

Trvalé opatření:  
1. Oprava chodníku a parkovací plochy na ul. Smila Osovského do bezbariérové podoby 

2. Nové dětské hřiště v lokalitě Borovina + oprava hřiště Na Kopcích za více než 1 mil. Kč. 

3. Bezpečnostní ostrůvek u přechodu pro chodce na Samešově ul. (bezbariérová úprava 
včetně reliéfní dlažby) 

4. Ve městě jezdí 27 autobusů, v rámci smlouvy o závazku veřejné služby provozování 
MAD v Třebíči je městem definován mj. požadavek na bezbariérovost a ekologii provozu. 
Proto bude postupně docházet k obnově vozového parku, starší autobusy budou 
nahrazovány modernějšími a ekologičtějšími vozy. Nedávno byly proto pořízeny tři 
autobusy na plynový pohon. V tomto nastoleném trendu se bude pokračovat i v budoucnu.  
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Třinec 
Evropský týden mobility 
Během celého Evropského týdne mobility organizátoři pořádají ekologické přednášky, 
programy a soutěže pro žáky základních škol v rámci ekologické výchovy (o.s. Vita). Dále 
budou propagovat Evropský týden mobility a Evropský den bez aut (plakáty, výzvy občanům, 
tisk, kabelová televize, internetové stránky města).  

Organizátoři ve spolupráci s městskou knihovnou připraví pro děti ze ZŠ výtvarnou soutěž na 
téma „Naše město – naše klima!“, v knihovně budou dětské práce vystaveny. 

Dopravce Veolia Transport Morava a.s. – oblast Třinec nabízí v týdnu od 16. – 22. září 2009 
všem cestujícím, kterým končí platnost čipové karty nebo si chtějí kartu pořídit, zakoupení 
nové čipové karty za zvýhodněnou cenu 130 Kč. 
Evropský den bez aut 
Ve čtvrtek 17. září v Třinci proběhne Evropský den bez aut na částečně uzavřené Lidické ulici 
– zklidnění dopravy a aktivity pod širým nebem pro veřejnost a školy.  
Trvalé opatření 
Rekonstrukce významné komunikace ul. Lidická v centru města Třince – s novou 
cyklostezkou, bezpečnostními prvky, chodníky pro chodce a zálivy pro autobusy  

Turnov 
Evropský týden mobility 
V předvečer Evropského týdne mobility se v Trnově mohou zájemci v Cestovatelském klubu 
jet s cestovatelem Milanem Řípou do Afriky na kole. Ve středu bude pro mateřské školy 
s Turnova a okolí otevřeno dopravní hřiště – děti zde budou závodit, zatímco ve čtvrtek 
zasednou žáci ZŠ a SŠ ke kulatému stolu k tématu dopravní problematiky města Turnova. 
Na pátek 18. září je plánována vycházka do přírody s přednáškou Ing. Mertlíka do Dolánek a 
směrem k zámku Hrubý Rohozec.V sobotu se v Turnově pojedou závody zručnosti a 
ukázkové jízdy na skateboardu a inline bruslích.  
V neděli zájemci spolu se zastupiteli města pojedou na cyklovýlet podél Jizery po Greenway 
Jizera (Turnov – Dlaskův statek – Malá Skála a zpět). Na náměstí Českého ráje bude 
zdravotní ústav měřit kvalitu vzduchu. 
V pondělí 21. září bude Policie ČR a Městská policie kontrolovat chodce na přechodech, dále 
bude Policie ČR měřit orientačně rychlost - pro motoristy v lokalitě parkoviště u 
autobusového nádraží od 8:30 do 10:30. Meteoroložka Alena Zárybnická bude přednášet pro 
veřejnost na téma: Naše město – naše klima.(8:00 hodin v malém sále Kulturního centra 
Střelnice.) 
Evropský den bez aut 

V úterý 22. září bude v Turnově uzavřeno náměstí B. J. Horáčka pro auta po celý den a bude 
sloužit žákům škol i široké veřejnosti. Akci zahájí představitelé města Turnova, organizátoři 
nabídnou veřejnosti zajímavý kulturní program, soutěže pro děti – výtvarné, sportovní i 
s ekologickou tématikou (Žlutá ponorka, Centrum pro rodinu Náruč).  Martin Šimůnek 
předvede biketrialové vystoupení a exhibici. Na náměstí bude řada stánků - ZZS LK nabídne 
prohlídku sanitního vozu, Městská policie ukáže typy používaných zbraní a dalšího vybavení, 
Policie ČR představí pořádkovou jednotku, Tyflocentrum předvede pomůcky pro zrakově 
postižené. ČSAD Semily, a.s. umožní prohlídku autobusu s pohonem na zemní plyn – SOR, 
Elektrowin a. s. bude veřejnost informovat o zpětném odběru elektrozařízení a nabídne 
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tématické soutěže pro děti, Sdružení Český ráj představí projekt Greenway Jizera a cyklotrasy 
Turnovska. Dětem organizátoři nabídnou divadlo a pak hudební vystoupení pro dospělé. 

Trvalé opatření 
1. přechod  pro chodce (zvýšený práh) před ZŠ ulice 28. října 

2. kruhový objezd Sobotecká 

3. rekostrukce Skálovy ulice včetně chodníků s bezpečnostními prvky 

Uherské Hradiště 
Evropský týden mobility 
Od středy 16. do pátku 25. září připravili organizátoři v Uherském Hradišti v rámci 
Evropského týdne mobility výstavu s doprovodným výukovým programem pro školy – 
„(Auto)mobilita aneb Co jste možná nevěděli“ a ve stejných dnech nabídnou školám také 
výchovný program pro 2. stupeň „Jak zkrotit silnici“.  

Sobota bude ve městě vyhrazena příznivcům zdravého životního stylu a kampani Den Zdraví 
konané s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zájemci si budou moci nechat bezplatně 
otestovat parametry svého zdravotního stavu a také ochutnat zdravé potraviny a nápoje.  

V pondělí 21. bude vernisáž a předání cen vítězům III. ročníku výtvarné a fotografické 
soutěže v rámci ETM 2009 v Uherském Hradišti – „Automobil budoucnosti“ 

Evropský den bez aut 
V úterý 22. září se  v Uherském Hradišti Evropský odehraje Evropský den bez aut na 
Masarykově náměstí a na Nádražní ulici, která budou uzavřeny pro auta. Pro školáky a 
předškolní děti organizátoři připraví řadu soutěží, kvízy, jízdu zručnosti nebo kreslení na 
vozovce. Městská policie ukáže základní vybavení aut, Střední zdravotní škola předvede 
ukázky první pomoci.  Lidé si budou moci vyzkoušet život handicapovaných osob (jízda na 
vozíku, doprava do budov); proběhnou zde soutěže v in-line bruslení a rychlostní soutěž na 
kolech okolo náměstí atd.  

Trvalé opatření 
výstavba cyklostezky Velehradská (odstranění nebezpečného křížení přes silnici I/55 – 
zvýšení bezpečnosti cyklistů a in-line bruslařů 

Uherský Brod 
Evropský týden mobility 
V Uherském Brodě bude veřejnosti, zaměstnancům městského úřadu, organizacím města, 
školám – doručena výzva, aby se připojili ke kampani Evropský den bez aut, nechali svá auta 
doma a použili k cestování šetrnější prostředky – kolo, koloběžku, brusle, lehociped, 
hromadnou dopravu. V Městském informačním centru v Uherském Brodě bude po celý Týden 
umístěna výstava „Naše město – naše klima!“ - prezentace trvalých opatření, přijatých 
městem Uherský Brod, která napomohou v Uherském Brodě k přechodu k příznivějším 
formám dopravy.  

V pátek 18. září organizátoři nabídnou občanům cyklovýlet po trasách vybudovaných 
cyklistických stezek a tras, v sobotu pak  

V sobotu bude odbor dopravy spolu s Městskou policií UB a Policií České republiky 
kontrolovat rychlost projíždějících jednostopých motorových vozidel. Řidiči si mohou tento 
den vyzkoušet, zda jim správně ukazuje tachometr při akci „Nejedete příliš rychle?“. 
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Evropský den bez aut 
V úterý 22. září bude v Uherském Brodě Evropský den bez aut – organizátoři uzavřou 
Masarykovo náměstí a zde nabídnou školám a veřejnosti zajímavý program- soutěže, hry, 
závody, BESIP, první pomoc, dopravní značky a pravidla, hry, kvízy a další, prezentace 
ekologických dopravních prostředků. 

Žáci ZŠ spolu s Policií ČR a Městskou policií budou měřit rychlost projíždějících vozidel a 
řidiče odmění či pokárají v rámci akce "Citrón nebo jablko". 

Po celý den bude v Uherském Brodě MHD zdarma na několika linkách.  

Trvalé opatření 
1. Vybudování dopravního terminálu „Uherský Brod – přístupová lávka“ 

2. Zpřístupnění nádraží ČSAD a záchytného parkoviště 

3. Nasvětlení přechodů pro chodce 

4. Stezky pro cyklisty 

5. Pruhy pro cyklisty Újezdec - rozšíření rekonstruovaného chodníku v místní městské části a 
jeho rozdělení na pruhy pro pěší a pro cyklisty.    

6. Bezbariérové vstupy k přechodům pro chodce  v místních částech Těšov, Újezdec a 
Havřice. 

Ústí nad Labem 
Evropský týden mobility 
Ve středu 16. září startuje první akce Evropského týdne mobility v Ústí nad Labem 
v Městských sadech. Zábavné soutěžní odpoledne s tematickým  názvem I bez aut je zábava 
je určené především rodinám s dětmi. Nejšikovnější účastníci budou odměněni zajímavými 
dárky.  

V pátek 18. září uvítá dětské dopravní hřiště v Krásném Březně nejmladší žáky základních 
škol na akci Den bez úrazu. Děti zde budou mít jedinečnou příležitost se seznámit s činností 
všech složek Integrovaného záchranného systému, vyzkouší si první pomoc a odejdou 
vybaveny pravidly protiúrazové prevence.  

Sobota nabídne příležitost všem pravidelným i příležitostným milovníkům kol a pěší chůze. 
Mezi půl osmou a půl desátou od budovy Magistrátu města startuje 25 km dlouhý Memoriál 
patriotů okolo Ústí nad Labem, který zavede účastníky do zajímavých lokalit v okolí našeho 
města.  Cyklistický výlet odstartuje v 10 hodin od Informačního střediska města. Na cyklisty 
čeká 65 km trasa, která po projížďce města pokračuje po Labské stezce do Litoměřic a dále do 
Homole u Panny. Zakončení cyklovýletu je společné s turisty, tedy na Větruši. Vedle 
občerstvení budou mít turisté i cyklisté možnost využít služeb Oborové zdravotní pojišťovny 
a nechat si změřit tlak či tělesný tuk. Prohlídka vyhlídkové věže a bludiště je v tento den 
zdarma. 

V pondělí v Ústí nad Labem zorganizují „Jízdu Labské královny“, což je akce, spojující 
pohyb a poznávání historie, která se k ústeckému regionu váže.  

V úterý se mohou zájemci projít s průvodcem městem při prohlídce, zaměřené na historii 
města a jeho architekturu, jejíž trasa spojuje stojící i dávno zaniklé středověké stavby 
nacházející se v centru města.  
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 V Ústí nad Labem bude po celý týden probíhat geocachingová soutěž o Poklad Labské 
královny. Za sedm nalezených razítek ze sedmi schránek, které jsou rozmístěné na místech 
spojených s pověstmi Labské královny, budou nálezci v Informačním středisku odměněni. 

Evropský den bez aut 
Ve čtvrtek 17. září budou v Ústí nad Labem uzavřeny ulice Zeyerova a Varšavská -zde 
nabídnou organizátoři školám a veřejnosti zajímavý program - soutěže, hry, závody, jízdy 
zručnosti, kvízy a další,  

Na cyklostezce mezi mosty E. Beneše a Mariánským mostem proběhne pro děti školou 
povinné sportovní dopoledne s názvem Hopem s ROPem přes SEVEROZÁPAD, které pořádá 
Úřad Regionální rady soudržnosti Severozápad ve spolupráci s Městskou policií a Vyšší 
odbornou školou zdravotnickou. Vedle sportovních disciplín proběhne také zeměpisná a 
výtvarná soutěž. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.  

V konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje probíhat seminář Dopravní obslužnost 
2009 aneb po celém Ústeckém kraji bez auta. Seminář je určen všem zájemcům o 
problematiku ekologicky šetrné dopravy. Další akce tohoto dne „Ukliďme svět“, je ve 
znamení úklidu přírody 

Trvalé opatření 
1. Zvýraznění čtyř přechodů pro chodce LED diodami v ulici Sociální péče 

2. ZÓNA tempo 30 ve Školní ulici – první ukázková zóna 30 v Ústí nad Labem 

3. Studie na zónu 30 v Nových Skoroticích 

4. Projektová dokumentace k úpravám (zklidnění dopravy) kolem KAMPUSu (Resslova a 
České Mládeže) 

5. Studie na obytnou zónu sídliště Mojžíř 

6. Generel dopravy a bezpečnostní audit v rámci projektu CIVITAS –Archimedes 

7. 12 míst po městě bude vybaveno celkem 70 novými stojany pro kola 

Varnsdorf 
Varnsdorf se zapojí do Evropského týdne mobility akci „Úřednická jízda aneb uvidíte 
úředníka i na kole“. Některé základní školy ve městě uspořádají k Evropskému dni bez aut 
pěší výlet, soutěž zaměřenou na bezpečné ulice pro pěší,  cyklisty atp. 

Velké Meziříčí 
Evropský týden mobility 
Ve středu 16. září začne Evropský den mobility akcí „Vyměňme auta za koně“, a tak budou 
poníci po celý den přepravovat děti po uzavřené komunikaci u Mateřského centra. Již tento 
den bude uzavřena komunikace Ostrůvek. 

V sobotu 19. září pojedou zájemci na cyklistický výlet Za krásami okolí Velkomeziříčska na 
kole. Součástí výletu je návštěva stanice ČHMÚ  na měření emisí. V úterý mohou rodiče 
s dětmi, ale i širší veřejnost jít na pěší výlet „do Balinského údolí“. 

Od pátku 18. do 21. září budou děti malovat věci a rostliny, které ovlivňují – zlepšují naše 
životní prostředí ,,Svět dětskýma očima – svět bez hluku a v čistotě“. 

Po celý týden bude ve Velkém Meziříčí probíhat řada akcí: kviz ,, Město známé i neznámé“ - 
soutěž pro žáky základních škol. Na základních školách ve městě bude instalován výstavní 
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panel se zadáním a pravidly soutěže. Žáci se budou pohybovat po Velkém Meziříčí a plnit 
zadané koly. Soutěž je inspirovaná tématem letošní kampaně Naše město – naše klima!  

Správné odpovědi budou slosovány a vítězové obdrží drobné ceny; výtvarná soutěž a výstava 
na téma: ,,Naše město – naše klima“ pro děti MŠ a I. – III. tříd ZŠ. Práce budou vystaveny 
v předsálí kina Jupiter Clubu a nejlepší práce budou odměněny věcnými cenami; ,,Nevšední 
soutěže a kvízy“ v Centru pro rodiče s dětmi - Kopretina. 

Evropský den bez aut 
Ve čtvrtek 17. září proběhne ve Velkém Meziříčí Evropský den bez aut – soutěžní dopoledne 
pro žáky ZŠ – Jupiter Club: soutěž bude zaměřená na znalost, orientaci a dovednosti 
v silničním provozu. ,,Malujeme křídami“ - ekologické nemotorové dopravní a jiné 
prostředky, malování barevnými křídami na komunikaci. Celý den bude uzavřena část 
komunikace Ostrůvek. 

Trvalé opatření 
1. nový systém parkování v centru Města 

2. vybudování nových parkovacích míst v těsném sousedství Náměstí 

Velký Beranov 
Ve Velkém Beranově bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. 
Součástí kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Votice 
Evropský den bez aut 
V úterý 22. září bude uzavřeno Komenského náměstí s částí přiléhající Kaplířovy ulice, a zde 
se bude odehrávat hlavní program. Firma MEYRA, vyrábějící techniku pro zdravotně 
postižené, bude prezentovat své výrobky a zároveň budou k dispozici 2 invalidní vozíky pro 
dospělé a dva pro děti vyzkoušet si život handicapovaných občanů. Policie ČR bude ve 
spolupráci s dětmi základní školy stavět auta přijíždějící do Votic, děti obeznámí řidiče 
s konáním EDBA a odmění je samolepkou s logem. SDH Votice vystaví fotografie rozbitých 
aut po autohaváriích a předvede ukázku vyprošťovací techniky.  

Další stanoviště Evropského dne bez aut budou na zahradě u mateřské školy a zahradě 
základní školy. Starší žáci ZŠ podniknou vycházku „za bydlištěm svého spolužáka“ (jedná se 
o děti bydlící v blízkosti Votic - trasu si dopředu najdou na internetu), další půjdou na exkurzi 
na vlakové nádraží. Děti ze zdravotnického kroužku ve spolupráci s profesionálem (záchranář 
RZS) budou na školní zahradě předvádět jak poskytnout první pomoc účastníkům dopravní 
nehody. Na plotě školy bude výstava obrázků k tématice EDBA + malování na asfalt. V jedné 
učebně bude pro děti (ZŠ, MŠ, ZVŠ) připraven výukový program policie k bezpečnosti 
silničního provozu. V mateřské školce budou na zahradě děti jezdit jízdy zručnosti na kolech 
a koloběžkách.  

Všichni občané Votic a okolí budou vyzváni prostřednictvím Votických novin k omezení 
automobilové dopravy. 

Vsetín 
Evropský týden mobility 
Evropský týden mobility zahájí ve středu 16. září vernisáží výstavy s dopravní tématikou a 
lektorovanou procházkou po městě upozorňující na bariéry rozvoje nemotorové dopravy ve městě. 
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Čtvrtek 17. září je ve Vsetíně věnován tradiční kampani „Den bariér v nás a kolem nás“. 
Prezentace organizací zabývajících se sociální integrací i obvyklá ochutnávka kompenzačních 
pomůcek bude letos zpestřena několika novinkami. Lidé si mohou vyzkoušet, jaké to je dostat 
se s invalidním vozíkem do autobusu nebo jak se využívá speciální zvedací zařízení pro 
vývoz vozíku po schodech. Den bariér v nás a kolem nás se svým bohatým programem se 
uskuteční na Dolním náměstí. 

Ti ze zaměstnanců Městského úřadu Vsetín, kteří v pátek 18. září přijedou do zaměstnání na 
kole se mohou zúčastnit tzv. úřednické cyklojízdy, během které je účastníky připravena i 
exkurze Logistického centra odpadů ve Vsetíně a návštěva Arboreta v Semetíně. V sobotu 19. 
září bude uzavřená Smetanova ulice v centru města připravena hostit všechny milovníky in-
line bruslení. Bruslařské týmy se mohou zúčastnit soutěž “Cesta po Evropě“, jejímž cílem 
bude dosažení evropských měst na bruslích.  

Pro rodiny s dětmi i další příznivce cyklistiky bude v neděli 20. září připraven Vsetínský 
cykloden. Účastníci projedou městem a po místních cyklostezkách až na hájenku v místní 
části města Semetín. Zde je pro všechny připraven program soutěží, kvizu městské policie i 
povídání s mistrem světa v jízdě na dřevěné drezíně. Stejně jako v minulých letech se 
v pondělí 21. září se uskuteční veřejná diskuse s názvem „Doprava ve Vsetíně na koberečku“. 

Evropský den bez aut 
Ten proběhne ve Vsetíně v úterý 22. září 2009 na uzavřené Smetanově ulici v centru města. 
Dopoledne je zaměřeno na aktivity pro děti – kreslení na ulici, hry, florbal aj. Odpoledne si 
mohou zájemci vyzkoušet nezvyklé druhy dopravních prostředků jako jsou koloběžky či 
skákací boty. Jsou připraveny i exhibice borců na kolech, jednokolce či koloběžkách. Pro 
kreativce bude připravena výtvarná dílna, kde si mohou přijít ozdobit své městské kolo nebo 
koloběžku. Ke kampani přispěje i provozovatel MHD ve Vsetíně firma ČSAD Vsetín a.s. a po 
celý den bude poskytovat své služby zdarma! 

Trvalé opatření 
1. nové přechody pro chodce v části města Rokytnice; 
2. nový přechod pro chodce na ul. Benátky u Základní školy Integra; 
3. úprava přechodů Potůčky na silnici I/57; 
4. úprava přechodu v části města Jasénka; 
5. příprava projektové dokumentace na vytvoření společného pruhu pro pohyb cyklistů a 

chodců v úseku Lázky-Vesník. 

Zábřeh 
V Zábřehu bude po celý týden probíhat informační kampaň pro veřejnost a školy. Součástí 
kampaně je i série článků v místním tisku a pravidelné informace na webu města. 

Zlín 
Evropský týden mobility 
Město pro Evropský týden mobility vyhlásilo literární soutěž pro mládež na téma“ Naše 
město – naše klima?“ Ve středu 16. září zahájí Evropský týden mobility ve Zlíně na hřišti v 
Centrálního parku Jižní svahy sportováním s DDM ASTRA – kola, koloběžky a tříkolky 
sebou! 

Ve čtvrtek se v rámci „Veselé cyklostezky“ seznámí projíždějící na kolech, koloběžkách i 
bruslích s pohádkovými bytostmi. Odpoledne pak budou vylosováni tři vítězové soutěže pro 
děti na téma: „Naše město – naše klima“.  
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V pátek se napřed pojedou závody „Jízda z kopce“ v Centrálním parku Kozlův žleb (Jižní 
Svahy), pak nabídnou organizátoři rodičům s dětmi veselý výšlap „Šlapáček“ za nevšeními 
zážitky do lesa. Nakonec mohou pěší a cyklisté vyrazit na exkurzi  a podívat se na ekodomy 
na Jižním Chlumu. 

V sobotu proběhnou ve Zlínském kraji oslavy 110. výročí úseku trati Otrokovice – Zlín ve 
spolupráci s Českými drahami.  V rámci těchto oslav se mohou lidé projet parním vlakem na 
trati Zlín - Vizovice a zpět, s připraveným programem ve Vizovicích a v lázních Kostelec, 
včetně zlevněného vstupného do ZOO a zámku Zlín – Lešná. Na vlakovém nádraží bude 
bohatý program pro fanoušky železnice. Tento den město nabídne projížďky Autovláčkem 
zdarma a historickým trolejbusem MHD podle  pravidel MHD. 

V neděli mohou zájemci jet na celodenní výlet speciálním vlakem ČD po trase Zlín – Uherský 
Brod – Luhačovice – Brumov. Ve všech městech bude připraven atraktivní program.  

V pondělí se na dopravním hřišti v Malenovicích děti a mládež projedou na kolech, zkusí si 
jízdy zručnosti a různé soutěže.  

 Evropský den bez aut 
Evropský den bez aut se v hranicích koná v úterý 22. září na uzavřené Zelené ulici, kde bude 
připravena řada soutěží pro ty, kteří přijedou na kolech, koloběžkách a bruslích. Zájemci se 
zde mohou projet na netradičních prostředcích (lehokola, skládací kola), mohou si zkusit jízdu 
ve vozíku, děti mohou malovat na asfalt.  

Od 10 do 15 hodin bude na náměstí Míru Jarmark. Město Zlín se pokusí překonat národní 
rekord ve sběru použitých baterií. Každý, kdo baterie  donese, může vyhrát cenu. Organizátoři 
zde nabídnou veřejnosti "Svět recyklace" a socha Šrotonátora z elektroodpadu, ukázky 
krasojízdy a jízdy na vysokém kole, program Městské policie Zlín, prohlídku historického 
trolejbusu, ukázku automobilů na rostlinný pohon, nafukovací baobab – Projekt Plíce planety 
apod. V průběhu akcí možnost získání lístku na MHD zdarma 

Celý den zakončí večer lampiónový průvod městem. 

Trvalé opatření 
1. rekontrukce třiceti hřišť a sportovišť ve městě v částech Maják, Příluky, Fabiána a dalších;   

2. oprava zastávek směrem na největší zlínské sídliště Jižní Svahy a v sídlišti, dále zastávek 
U Zámku a na ulici Dlouhá. Do konce tohoto roku bude občanům ve městě sloužit dalších 
26 bezbariérově upravených zastávek, tedy všechny zastávky v centru krajského města; 

3. na sídlišti Jižní Svahy proběhla výstavba další etapy Centrálního parku nazvaná 
„Vnitroblok“ zahrnující vybudování nových chodníků, odpočinkové pergoly, dětského 
hřiště pro nejmenší děti a rozsáhlé sadové úpravy; 

4. obnova zeleně v parku Komenského v centru města,  k letošnímu jaru vysazeno 170 ks 
stromů a 20 000 cibulovin především v parcích, v průhledu nám. TGM, na náměstí Míru, 
kolem cyklostezky Kostelec-Štípa, u městských komunikací a v městských částech 
Lhotka, Louky, Kostelec jako doplnění kombinovaných záhonů. 

Znojmo 
Ve Znojmě se vydá ve středu 20. září dopoledne peleton netradičních dopravních prostředků 
po trase z náměstí Svobody na Horní náměstí, odtud se rozptýlí do areálu města. Na Horním 
náměstí vystoupí děti z tanečních kroužků, bude zde galerie pod širým nebem – děti budou 
malovat život a dopravu v ulicích Znojma; diskutovat se bude o problémech 
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hendikepovaných občanů na přechodech , ukázka kompenzačních pomůcek; bleší trh – bursa 
pro sběratele. 

Na Václavském náměstí bude odpoledne místní Hydepark - diskusní kroužek pro ty, kteří 
vědí, jak řešit problémy městského soužití. Výlet pro pěší . prohlídka výstavy Památné stromy 
Znojemska a pouť k lípě u Samaritánky. 

 


