
„Prodluž si život – buď aktivní !“„Prodluž si život – buď aktivní !“

Zdravé mesto
Moravská Trebová

Program ETM a EDBA
16. – 22.  9. 2010 Město Moravská Třebová

„Prodlu� si �ivot – bud aktivní !“
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1. – 24. 9

16. – 22. 9.

16. 9. – – měření rych-
losti automobilů na ul. Svitavské

16. 9. -
, Sociální služby M. Třebová, ul. Svitavská,

kulturní místnost v 15.00 hod., pro klienty a občany

18. 9.

20. 9.

20. 9. Duhový labyrint – občanské
sdružení –

21. 9. –

21. 9.
pro občany města od 13.00

do 16.00 hod

21. 9. –

8.30 hod.

8.50 hod. –

9.45 hod
10.15 hod. –
10.45 hod

11.15 hod
11.45 hod. –

,

–

–
ISŠ M. Třebová

– servisní pracovník firmy,

24. 9. 2010

25. 9. 2010

. – pro ZŠ města,
umístění prací ve vestibulu radnice v průběhu měsíce září a října

Výstava vybrané ekologické literatury na téma
Evropského týdne mobility „Prodluž si život – buď aktivní “ –
Městská knihovna Ladislava z Boskovic

za účasti MěP Moravská
Třebová a dětí ze Speciální školy M. Třebová, předání malých
odměn ukázněným řidičům a propagace Evropského dne bez aut
pomocí letáků

– MUDr. Marossy, na letošní
téma kampaně

– – sraz v 9.00 hod.
před radnicí na nám. T. G. Masaryka, trasa: Sušice, Staré Město,
Petrušov, občerstvení hospoda U Němců, zpět stejná trasa, kratší
zastávka ve sport. areálu ve Starém Městě, předpokládaný
návrat 15.00 hod.

– zaměstnanci úřadu
tento den do práce bez auta, každoroční akce

relaxační, regenerační a nenáročné cvičení pro
všechny věkové kategorie, ukázková hodina pro veřejnost, od
17.00 hod. Kostelní náměstí 1 (Latinka), 1. patro, vstup zdarma

– na téma letošní kampaně: výtvarná
soutěž pro děti MŠ, na ul. Piaristické, ve spolupráci s MŠ
Piaristická

– soutěže a závody na in – line
bruslích, školy 8.30 – 12.30 hod.,

.– vlastní brusle podmínkou, přijďte si zasoutěžit
a získat odměny, ve spolupráci s MěP Mor. Třebová a DDM

– zejména pro starší
spoluobčany je připravena procházka centrem města, výklad
historie města p. Kužílkem, upozornění na stálé bariéry pro
obyvatele s omezenou pohyblivostí při vstupu do historických
budov na území města a úřadů. Pořádá Bc. Romana Holasová –
Sociální služby města Moravská Třebová ve spolupráci s ISŠ
M.Třebová

– zahájení místostarosta města a politik Projektu
Zdravé město a MA 21 JUDr. Miloš Izák

policejní technika, výzbroj, výstroj policistů Obvod-
ního oddělení PČR, M. Třebová, ukázka techniky
a vybavení skupiny kriminální policie a vyšetřování,
ukázka vybavení dopravní policie, ukázka vybavení
Městské policie

. – požární štafeta a požární útoku dětí z SDH Udánky

Rychlá záchranná služba, ukázka techniky

. – ukázka výcviku služebních psů Policie ČR na nádvo-
ří zámku

. – vojáci – ukázka bojových sportů

HZS ukázka techniky, vyproštění zraněné osoby
z vozidla ve spolupráci s RZS, slaňování k zraněné
osobě, ukázka práce s výsuvným žebříkem

malování na tělo p. Zdeněk Zelenka,
ukázka ve 13.00 hod.

příprava a ochutnávka zdravé výživy, zajišťuje

pro zájemce
zdarma kontrola technického stavu kol

Program:

18.00 hod. pietní akt, kladení věnců u pomníčku v areálu VSŠ
a VOŠ Moravská Třebová

18.45 hod. vernisáž výstavy o dějinách vojenské školy v pro-
storách moravskotřebovského zámku (odjezd autobu-
sem)

19.30 hod. ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele
(ul. Svitavská)

10.00 hod. slavnostní slib žáků 1. ročníku na náměstí T. G. Masa-
ryka, žehnání bojovému praporu školy

11.00 hod. slavnostní program AČR na nám. T. G. Masaryka

14.00 hod. den otevřených dveří v areálu školy

vestibul radnice nám. T. G. Masaryka

24. – 25. 9. 2010 –

22. 9. 2010 – – náměstí
T. G. Masaryka

Výtvarná soutěž na téma kampaně

„Nechte auto doma – buďte aktivní“

Přednáška pro seniory

Cyklovýlet s představiteli města

Městský úřad do práce bez auta

„Cvičení pro zdraví“

Malování na ulici

Hýbej se, buď aktivní !

„Za historií města bez bariér“

„Naše tělo, jak ho neznáte“

„Jíme zdravě!“

„Jezdíme bezpečně?“

oslavy 75. výročí založení
Vojenské školy Moravská Třebová slavnostní setkání
ČsOL a  slavnostní  slib žáků 1.  ročníků

,

Evropský den bez aut

další akce:

součást ETM a EDBA

(časy jsou pouze orientační)


