Evropský týden mobility 2010 v Ústí nad Labem

Ve středu 22. září skončil jiţ devátý ročník celoevropské akce pro města a obce „Evropský
týden mobility“ (16 . – 22. září) a „Evropský den bez aut“ (22. září). Evropský týden mobility
je osvětová kampaň pro občany měst, které upozorňuje na problémy se stále narůstající
automobilovou dopravou ve městech a kterým zároveň nabízí moţnosti a výhody udrţitelných
druhů dopravy. Mnohá evropská města uţ pochopila, ţe prostor v ulicích patří také chodcům,
cyklistům a veřejné dopravě, nejen autům. Ulice mohou být opět místem setkávání, místem
pro ţivot. A tomu má Evropský týden mobility pomoci. V letošním roce se kampaň zaměřila
na téma Doprava a zdraví s heslem: "Prodluţ si ţivot - buď aktivní!".
V Ústí nad Labem proběhlo 7 akcí pro veřejnost a dvě akce určené pro školy. Součástí
programu byla také celotýdenní geocachingová akce Labská královna.
Program Evropského týdne mobility byl propagován prostřednictvím letáčku a plakátů. 100
plakátů bylo vylepeno na výlepových plochách po městě, další byly distribuovány
prostřednictvím partnerů Projektu Zdravé město, Úřadů městských obvodů a významných
institucí, které navštěvuje velké mnoţství Ústečanů – knihovny, Dům kultury, Informační
středisko, Krajský úřad, Dům dětí a mládeţe, ZŠ apod.
Informace o akcích byly pravidelně vysílány mediálním partnerem kampaně – Rádiem
BLANÍK a také Českým rozhlasem SEVER.
Na budově magistrátu a u OD LABE byly vyvěšeny transparenty s přehledem akcí.
Inzerce k akci proběhla v měsíčníku REGIO a v SEDMIČCE. Místní tisk o některých akcích
informoval, rozhodně tedy bohuţel ne v takové míře, jak bychom si přáli…
Informace byla také vyvěšena na webových stránkách města, DSO Milada, ÚMO, Městských
sluţeb aj..
Celostátně se o propagaci postaralo Ministerstvo ţivotného prostředí, které tuto kampaň
koordinuje a Národní síť Zdravých měst, která spravuje mj. webové stránky s přehledem
osvětových kampaní http://dataplan.nszm.cz/index.shtml?apc=rkE a k celé akci vydalo
tiskové zprávy.

Čtvrtek 16. 9.
Ukliďme svět!
Osvětová akce na pomoc přírodě organizovaná Domem dětí Ústí nad Labem se tentokráte
zaměřila na úklid v okolí Větruše. Do úklidu se zapojilo bezmála 70 účastníků. Výsledky
jejich práce si můţete nejlépe prohlédnout na fotografiích.

ZUMBA Maratón
Tříhodinový ZUMBA maratón se odehrál v nově zrekonstruovaném atriu Magistrátu města. O
program se postarali cvičitelé z REGEN Klubu. Doprovodný program, který mohli, jak
všichni účastníci taneční party, tak i kolemjdoucí vyuţít připravili: promotým Rádia
BLANÍK, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra se svým „Stánkem zdraví“ a Městská
policie s dopravními soutěţemi pro děti. Cvičilo přes dvacet účastníků (docházelo i k výměně
účastníků, takţe počet účastníků byl vyšší).

Pátek 17.9.
Objevme Labskou stezku
Cyklojízda pro studenty a ţáky ústecký základních a středních škol (ZŠ Vojnovičova, ZŠ
Mírová a Gymnázium dr. Václava Šmejkala). Představena byla národní technická památka
Masarykova zdymadla a střekovská vodárna pro parní lokomotivy. Po exkurzi na zdymadlech
následovala plavba výletní lodí do Ţernosek. V průběhu plavby se představila Vodní
záchranná sluţba a Poříční policie se simulovaným zásahem. Padesátka účastníků také
obdrţela uţitečný dárek v podobě reflexních materiálů.

Sobota 18. 9.
Porta Bohemica
Turistický pochod startoval mezi šestou a půl desátou z ústeckého magistrátu a zakončení
pochodu bylo na Větruši. Naplánováno bylo několik tras, od 7 do 53 km. Sešlo se na 200
účastníků, mezi pravidelnými turisty byly také rodiny s dětmi. V cíli na Větruši na kaţdého
čekalo občerstvení (nápoj a vuřt), hudba kapely Obecná škola a nabídka Oborové zdravotní
pojišťovny, měření tlaku a tuku. Návštěva bludiště a vyhlídkové věţe zdarma v rámci Dnů
evropského dědictví.

Cyklistický výlet
Start cyklovýletu byl naplánován na desátou hodinu před Informačním střediskem města.
Nejprve peloton sedmdesáti cyklistů projel městem a dále se vydal po cyklostezce směrem na
Litoměřice a dále do Homole u Panny. Kaţdý cyklista získal uţitečný dárek a pro všechny,
kdo myslí na své zdraví a přijeli vybaveni bezpečnostní přilbou, byla nachystána
cyklolékarnička. K akci se připojil také BESIP.

Pondělí 20. 9.
Den bezpečného provozu
Akce pro motoristy, ovšem nejenom pro ně, byla nachystána ve spolupráci s BESIPem,
Policií ČR a OC Globus. Mezi 13. a 17. hodinou probíhal na parkovišti obchodního centra
Globus program tvořený stanovišti s ukázkami první pomoci, které připravila Vyšší odborná
škola zdravotnická, Policie ČR, která představila vozidla dálniční policie, speciál na kontrolu
kamionů a „oblíbený“ VW PASSAT. Centrum sluţeb pro silniční dopravu představilo vozidlo
MEJ, které je vybaveno vahami, technickou kontrolou vozidel a kontrolou řidičů. BESIP měl
pro návštěvníky nachystánu dopravní východu. Důleţitost bezpečnostních pásů si kaţdý mohl
vyzkoušet na otočném simulátoru nárazu. Společnost Best Drive zdarma nabízela kontrolu
náleţitostí, které mají vliv na bezpečnou jízdu autem – kontrolu brzdové a chladicí kapaliny,
test autobaterie a kontrolu nahuštění a opotřebení pneumatik. Zábavu pro děti zajistil
promotým Rádia BLANÍK.

Úterý 21.9.
Den bez úrazu
Dopravní hřiště v Krásném Březně přivítalo na 150 dětí z prvního stupně základních škol. Děti měly
moţnost seznámit se všemi sloţkami Integrovaného záchranného systému. Připraveno bylo sedm
stanovišť – Policie ČR, Městská policie, BESIP, Hasičský záchranný sbor, Vyšší odborná škola
zdravotnická, Zdravotnická záchranná sluţba. Celá akce byla zakončená ukázkou výcviku
policejních psů.

Středa 22. 9.
Procházky historií města
Proběhly dvě odpolední procházky zaměřené na hitrorii města a jeho architekturu. Procházky byly vedené
historikem Mgr. Václavem Houfkem z Muzea města Ústí nad Labem. Povídání mapovalo nejzajímavější
místa v centru města. Kaţdé z procházek se zúčastnila desítka zájemců.
Den bez aut
Zábavné odpoledne pro rodiny z dětmi připravilo Centrum pro rodinu Archa v parku na Severní Terase.
Děti si mohli vyzkoušet soutěţe s dopravní tematikou. Připravena byla nejrůznější stanoviště, kde se děti
mohly dozvědět, jak se mají správně chovat jako účastníci silničního provozu, jak předcházet úrazům a
jak se zachovat v případě, ţe uţ se nějaký úraz stane. Kaţdý účastník odrţel ppo absolvování všech
stanovišť uţitečný dárek.

