
pondělí 22. 9. 2008
Hlídky sestavené ze strážníků

Městské policie a dětí
Připadá vám, že při procházce po centru města se nemáte
občas šanci ani nadechnout? Že je obtížné přejít z jedné
strany ulice na druhou? Mírové náměstí je především místo
určené pro pěší. Vjezd mají povolen pouze vozy MHD a vo-
zidla s právem přednosti v jízdě a zajišťující zásobovaní.
Městská policie bude tento den ve spolupráci s dětmi kon-
trolovat oprávněnost vjezdu do centra města. Hlídky také
neopomenou kontrolovat chodce a zaměří se na správné
přecházení, neboť právě chodci jsou nejzranitelnější skupi-
nou účastníků silničního provozu. 

„Nauč mě přecházet“ je název úspěšného projektu Dotač-
ního programu Projektu Zdravé město, který bude realizo-
vat Základní škola speciální a mateřská škola Pod Parkem ve
spolupráci se studenty Gymnázia dr. Václava Šmejkala. Pro-
jekt je zaměřen na seznámení handicapovaných dětí s pra-
vidly silničního provozu.
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Jízda labskou cyklostezkou
Labská cyklostezka, směr Velké Březno

středa 17. 9. 2008středa 17. 9. 2008
AKCE TÝDNE

„Čistý vzduch všem“ zábavně-osvětová akce 
9.30–17.00 Lidické náměstí9.30–17.00 Lidické náměstí

čtvrtek 18. 9. 2008

9.00–17.00 Vozovna trolejbusů Všebořice

pátek 19. 9. 2008 
Den bez úrazu

8.30 Dětské dopravní hřiště v Krásném Březně

sobota 20. 9. 2008
Turistický pochod okolím města (11–25 km)

8.00–10.00 start na Lidickém náměstí

Cyklistický výlet
10.00 odjezd od hlavního vlakového nádraží 

Ústí nad Labem

neděle 21. 9. 2008
In-line bruslení v ulicích města

15.00 Mírové náměstí
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Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor strategického rozvoje

Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem
Tel.: 477 010 128

Zdravé město Ústí nad Labem
pořádá ve dnech 
16.–22. 9. 2008

www.usti-nad-labem.cz
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Den otevřených dveří a přeměřování tachometrů  


