
                    

Evropský týden mobility a Den bez aut 

Tisková zpráva 

Motto letošní kampaně znělo: VYBER. ZMĚŇ. ZKOMBINUJ. 

Zdravá obec Bolatice se do celosvětové kampaně Evropského týdne mobility (ETM) připojuje každým 

rokem a i letos připravila pro veřejnost v termínu mezi 16. až 22. září několik zajímavých aktivit.  

Největší a nejnavštěvovanější akcí této kampaně v Bolaticích je každoročně „Den bez aut“, který 

proběhl v úterý 22. září 2015 v areálu ZŠ a MŠ Bolatice a na části přilehlé ul. Školní. Protože nám i 

letos vyšlo velmi příjemné počasí, zúčastnilo se této akce tradičně více jak 300 dětí i rodičů. Program 

letošního ročníku se sice opět nesl v duchu předešlých let, ale i letos byla připravena novinka 

v podobě ukázky činnosti i vystoupení sportovní a volnočasové skupiny Parkour/Freerun Prajzská. 

Tato zájmová skupina mladých lidí nejdříve předvedla všem přihlížejícím ukázkový program jejich 

schopnosti bezpečně, plynule a účinně (efektivně) překonávat překážky pouze za použití vlastního 

těla. Poté pro zájemce, zejména z řad dětí, uspořádali mini-workshop s ukázkami správného nácviku 

základních prvků této fyzicky velmi náročné disciplíny. S velkým zájmem se setkala zejména možnost 

vyzkoušení si těchto dovedností na vlastní kůži. Pro úplně nejmenší děti připravila Mateřská škola 

tradiční Malování na asfalt, Základní škola organizovala opět koloběžkové závody. Tradiční 

občerstvení pro účastníky bylo doplněno možností opékání párků. Další novinkou letošního ročníku 

ETM byla hra hledání 5 ukrytých schránek na katastru obce za pomocí GPS navigačních systémů – 

Bolatický Geocaching. Přestože se zřejmě díky jednomu či několika nenechavým účastníkům ztratil 

kompletní obsah všech schránek, vzbudila tato hra u dětí zájem. 

Dalším doplňkovými aktivitami byly i letos besedy s žáky ZŠ Bolatice o dopravě, bezpečné jízdě na 

kole, dopravní soutěže pro žáky nebo hledání bezpečné cesty do školy a také soutěž ve sběru starého 

papíru, který probíhal ve spolupráci se Základní školou Bolatice v září a říjnu.  

Pro sportovně naladěné zájemce byla také ve spolupráci se Sportovním klubem Bolatice připravena 

tradiční cyklovyjížďka, která proběhla 17. září 2015 a její trasa vedla po blízkém okolí obce. 

Poděkování za spolupráci při letošní kampani ETM patří především organizátorům akcí, hlavním 

partnerům, kterými jsou Základní škola a Mateřská škola Bolatice, Sportovní club Bolatice, Sbor 

dobrovolných hasičů Bolatice nebo rodiče a prarodiče, kteří přišli se svými dětmi na akce. 
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