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Jízda labskou cyklostezkou
Akce pro školy.
Celá akce je výsledkem spolupráce města s Nadací Partnerství
a Nadací České spořitelny. Tento den bude ve znamení jízdy na
kole či in-line bruslích po labské cyklostezce, jízdy, která bude
spojena s návštěvou turisticky atraktivních míst, jakými jsou zámek Velké Březno a pivovar. Účastníci jízdy odjedou vybaveni
veškerými informacemi o bezpečné jízdě na kole, o tom, jak
předcházet úrazům a v případě, že už se stanou, jak je ošetřit.
Nebudou chybět ani odborníci na servis kol. Prevence není nikdy dost, a proto se všichni zúčastnění dozvědí také o nezbytnosti vhodného označení cyklisty či chodce. Každý účastník
obdrží dárek, díky kterému bude v provozu lépe viděn. Organizátory celé akce jsou Státní zdravotní ústav, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Bike Sport a Vyšší odborná škola zdravotní.

středa 17. 9. 2008

Čistý vzduch všem
Na tento den jsme pro vás připravili celou řadu zajímavých sportovních i naučných soutěží a aktivit. O tom se přijďte přesvědčit na Lidické náměstí mezi půl desátou a sedmnáctou hodinou.
Máte-li doma nějaké staré baterie ze spotřební elektroniky, nezapomeňte je vzít s sebou. Vy, kteří je donesete do 14.30 budete zařazeni do slosování o zajímavé a hodnotné ceny – hlavní výhrou bude notebook.

Přijďte s námi překonat rekord
ve sběru baterií!
Dále na vás po celý den čekají akce jako jízda zručnosti, testy
s dopravní tematikou, soutěže v třídění odpadů, či zdolávání bariér na invalidním vozíku. Zdravotníci předvedou ukázky první
pomoci a připraven bude také stánek zdraví VZP. Určitě nesmíte
zapomenout na výstavu výtvarných a fotografických prací dětí,
které byly oceněny v soutěži Naše město. To vše za účasti rádia
Fajn North Music.
Rodiče s dětmi jsou srdečně zváni na akci s názvem I bez aut
je zábava, kterou v Městských sadech mezi 16. a 18. hodinou
pořádají Centrum pro rodinu ARCHA a rodinné centrum
Slunečník.

sobota 20. 9. 2008

Vozovna trolejbusů Všebořice

Turistický pochod okolím města

Den otevřených dveří a přeměřování tachometrů

Nabídka nejenom pro sportovce, ale hlavně pro ty, kteří se
potřebují odreagovat od každodenních stresů a kteří chtějí spojit zdravý pohyb v přírodě s poznáváním krás, které okolí města nabízí. Začátek turistického výletu je plánován
před budovou magistrátu mezi 8. a 10. hodinou. Cíl je pro
všechny stejný – po zdolání 27 km Vás čeká opékání buřtů
a poslech hudby kapely Strangers na Větruši. Trasa povede
po Solní stezce do Hostovic, Trmic a dále do Stadic. Délku trasy je možné zkrátit. Přiblížit se dá linkou č. 3 do Koštova či Trmic
(odjezd ze zastávky Divadlo 8.08, 8.28, 9.08, 9.28, 10.08), příp.
linkou č. 4, která jede do Stadic v 9.04.

Naší společnou snahou je neustálé zlepšování životního prostředí.
Jednou z cest je větší využívání prostředků městské hromadné
dopravy na úkor osobní automobilové dopravy. Cestujícím však
musí být nabídnut standard odpovídající současným nárokům.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s., pro Vás připravil
Den otevřených dveří ve všebořické vozovně trolejbusů, kde si
mj. můžete prohlédnout zázemí trolejbusového provozu. Prohlídky v rámci dne otevřených dveří budou organizovány
v půlhodinových intervalech v době od 9.00 do 16.30 hodin.
Akce se bude líbit i motoristům. V areálu vozovny trolejbusů si můžete nechat policejními radary přeměřit přesnost tachometru vašeho vozidla. Společnost PneuBox se postará o kontrolu stavu
pneumatik vašich aut, hustoty chladicí kapaliny a stavu akumulátoru. Prohlédnout a více se dozvědět můžete o vozech Toyota
Prius a Camry s hybridním pohonem. Tyto vozy produkují minimum emisí a mají nízkou spotřebu zvláště v městském provozu.
Jsou tím ohleduplné k životnímu prostředí a přitom mají vysoký
výkon.
Spojení do vozovny trolejbusů ve Všebořicích je trolejbusovými linkami číslo 54 a 56. Motoristy dovede do vozovny trolejbusů z kruhové křižovatky Bukov trolejové vedení.

Cyklistický výlet
Cyklisté mají sraz v deset hodin před ústeckým hlavním vlakovým nádražím. Než se všichni vydají na cyklostezku a dále
do Litoměřic a do Homole, projedou centrem města. Na účastníky výletu čeká občerstvení a každý cyklista si odnese malý
dárek.

neděle 21. 9. 2008

In-line bruslení v ulicích města

pátek 19. 9. 2008

Den bez úrazu
na Dětském dopravním hřišti
Akce pro školy.
Každý občan se dnes stává účastníkem silničního provozu prakticky od narození. Pro maximální bezpečnost je potřeba začít s pravidelnou a systematickou osvětou už u malých dětí. Dětské dopravní hřiště v Krásném Březně pořádá Den bez úrazu se soutěžemi a programem protiúrazové prevence. Děti budou mít možnost seznámit se s technikou záchranného integrovaného systému.
Čekat na ně budou specialisté z preventivně dopravní služby Městské policie, Policie ČR,
která vedle svého
technického vybavení předvede i techniku daktyloskopie,
a odborníci na prevenci úrazů ze Státního zdravotního ústavu. Den bez úrazu je
podpořen BESIPem.

In-line bruslení je ve světě velmi rozšířenou a u nás stále oblíbenější volnočasovou aktivitou. V mnoha západoevropských
městech jsou pořádány jízdy in-linistů městem za doprovodu
zdravotníků a policistů. In-line jízda ulicemi města jako součást
Evropského týdne mobility se pojede podruhé. V 15 hodin se
bude startovat na Mírovém náměstí, trasa povede přes Revoluční ulici okolo obchodního domu Labe směrem k budově Severočeského divadla opery a baletu. Přes Pařížskou ulici se účastníci dostanou do Velké Hradební, projedou kolem knihovny, a
zpět na Mírové náměstí. Pro maximální bezpečnost účastníků
během akce bude samozřejmostí odklonění dopravy. V cíli lze
využít nabídky Státního zdravotního ústavu, který bude připraven poskytnout bezplatné orientační vyšetření, např. měření cukru v krvi, tlaku, indexu BMI apod.

