
 

 
 

 uspořádá OÚ Bolatice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bolatice, Sborem dobrovolných hasičů Bolatice, Dětskou 
organizací Kondor a Cykloservisem  Schindler Kobeřice kampaň v rámci Evropského týdne mobility. 

Letošní ročník ETM nese hlavní téma „Čistý vzduch všem“. Pořadatelé v celé Evropě 
budou pořádat akce, které budou upozorňovat občany na nutnost čistého ovzduší i životního 
prostředí. Také u nás budeme věnovat tomuto tématu pozornost. 

 
1. Žáci ZŠ Bolatice by měli sledovat v uvedeném týdnu čistotu ovzduší, budou měřit kyselost dešťů, 

sledovat výskyt lišejníků (důkaz čistějšího ovzduší) a seznámí se s možnostmi, jak lze u nás přispět 
ke zlepšení životního prostředí. Kromě toho také projdou žáci kurzem dopravní výchovy a vyzkoušejí 
si jízdu na kole křižovatkou i přes překážky. 

2. Děti z 5. tříd se opět pokusí hledat v mapě obce nejbezpečnější cestu do školy a pokusí se 
navrhnout řešení pro bezpečnější obec. 

3. OÚ dodá do všech rodin letáčky zaměřené na třídění domovních odpadů i na zákaz spalování 
některých paliv v kamnech rodinných domků. S letáčkem by měly jednotlivé rodiny obdržet i 
výsledky měření čistoty ovzduší v obci v únoru a srpnu 2008. 

4. Obec by také chtěla co nejlépe vyznačit cyklostezky procházející obcí novými značkami, aby je 
mohli co nejvíce využívat cyklisté. 

5. Hlavní den oslav ETM proběhne ve čtvrtek 18. září, kdy se v areálu MŠ a ZŠ uskuteční 

od 15:00 hod. Malování na asfalt, při kterém mohou děti i rodiče nakreslit krásy přírody 
i postavičky z pohádek.  

Zároveň se uskuteční Den bez aut, kdy min. na 1 hodinu uzavřeme část ul. Školní, na které 
proběhnou koloběžkové závody a závody na in-line bruslích, v areálu ZŠ si může každý vyzkoušet 
jízdu na kole přes překážky a přes křižovatku a firma Cykloservis Schindler Kobeřice představí 
správné vybavení pro jízdu na kole pro děti i dospělé. Zájemci o koupi kola si mohou vyzkoušet jízdu 
na kvalitních bicyklech! 

 

Letošní ročník ETM bude jistě bohatý a každý si bude moci z něho odnést něco pro budoucí život. 

 
Zkuste změnit své návyky a začít s tím právě během Evropského týdne mobility! 

 
 
Tento projekt je podporován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem životního prostředí ČR 


