
Evropský týden mobility 
a Evropský den bez aut (16. – 22. 9. 2017 Letovice) 
 
Kampaň již tradi čně proběhne po celé Evropě ve dnech 16 - 22. září a završí ji Den bez 
aut.  Aktuálním heslem pro letošní rok je „Sdílením vpřed!“   
 
Kampaň Evropského týdne mobility je proto ideální příležitost prezentovat alternativy 
udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem 
vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie 
pro Evropu. 

Letošním tématem kampaně jsou služby sdílené mobility. Sdílená mobilita dokáže omezit 
počet vozidel na silnicích a množství najetých kilometrů. Je tak k životnímu prostředí 
šetrnější. Ve většině případů navíc představuje levnější alternativu oproti vlastnictví vozidla.  

Město Letovice se svými partnery připravují na základě rozhodnutí Zastupitelstva města 
Letovice řadu akcí, které svým obsahem přispívají k naplnění významu těchto dnů a vyzývají 
k aktivnímu přístupu občanů ve spojení s občanskými sdruženími ve městě: 

Sobota 16. září 
Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 pořádá cyklistický výlet 
„Na kole do židovského města“. Trasa do Boskovic a zpět je vedena převážně po 
cyklotrasách.   
Sraz účastníků v 9,30 hodin na Masarykově náměstí, před městským úřadem. Účastníci obdrží  
menší občerstvení a pomůcky k zajištění viditelnosti a bezpečnosti. 
 
 Neděle 17. září 
„Pěší výlet chatovou oblastí přes Trávník“ 
Pro příznivce pěší turistiky všech věkových kategorií je připraven pěší výlet chatovou oblastí, 
přes Trávník a koupaliště po zajímavých místech. Sraz účastníků ve 13,00 hodin na 
Masarykově náměstí, před městským úřadem.     
 

Pondělí 18. září 
„Dopravn ě bezpečnostní akce s MŠ “   
Městská policie ve spolupráci s Komisí  PZM a MA21 uspořádá pro všechny 3 mateřské 
školy dopravně bezpečnostní akci. Děti budou seznámeny s pravidly chování na 
komunikacích, při přecházení přechodu pro chodce. Na závěr budou dětem rozdány předměty 
ke zvýšení viditelnosti.  
 

Úterý 19. září 
„ Cyklistický závod zru čnosti“ - v uzavřené části Masarykova náměstí před radnicí 
proběhne orientační závod. 
Akci pořádá Letokruh – středisko volného času Letovice ve spolupráci s  Městem Letovice. 
„Ve městě bez mého auta“ – bude uzavřena část Masarykova náměstí, na tento den je 
směřována kampaň vyzývající k omezení vjezdu do centra města, k omezení parkování 
v centru města, k omezení jízd služebními vozidly a ke zvolení alespoň v tento den dopravy 
šetrnější k životnímu prostředí (veřejnou, pěší, cyklodopravu). 
Akce je určena pro školáky a předškoláky, soutěžit se bude na koloběžkách a na kolech. 



 

 

 

STŘEDA 20. září 
„B ěh zámeckým parkem“ 
Závod je pořádán pouze pro děti letovických mateřských školek a letovické základní školy. 
Děti jsou rozděleny do kategorií (děti předškolního věku 1. třída, 2. - 3. třída,  4- 5. třída, 6.- 
7.třída, 8. – 9. třída). Po skončení závodu budou nejlepším dětem předány ceny. 
 

ČTVRTEK 21. září 
„ Jezdíme s úsměvem “ 
Město Letovice ve spolupráci se Základní školou a  Policií ČR uspořádají dopravně 
bezpečnostní akci zaměřenou na kontrolu vozidel projíždějících v ranních hodinách 
Letovicemi. 
Od 8,00h do 9,00h proběhne dopravně bezpečnostní akce, které se zúčastní asi 6 vybraných 
žáků 7. třídy základní školy. Řidiči, policisty Policie ČR odstavených vozidel, budou 
kontrolováni a podle výsledku oceňováni jablkem nebo citronem a příslušným certifikátem, 
který jim i se slovním doprovodem předají žáci letovické základní školy.   
Od 10, 00 hodin se bude konat pro žáky II. stupně základní školy bezpečnostní seminář 
zaměřený na dopravní tematiku a bezpečnostní rizika  s kterými se děti mohou setkat. 
 

PÁTEK 22. září 
„Drakiáda 2017“ 
Letecký klub Letovice ve spolupráci s Městem Letovice uspořádá pro všechny děti bez  
rozdílu  věku  tradiční drakiádu. Akce proběhne v 16,00 hodin v areálu letiště Leteckého 
klubu Letovice. 
 
Bližší informace o plánovaných akcích budou upřesněny na plakátech a na webových 
stránkách www.letovice.net.- sekce zdravé město.  
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