
Program ETM a ETBA

16.–22. 9. 2009
Město Moravská Třebová

Evropský týden mobility v Moravské Třebové. Hlavním 

tématem letošního roku je „Naše město – naše klima“.

Zapojte se i Vy do této kampaně a navštivte akce, které jsme

pro Vás připravili:

16.–22. 9. - Výstava vybrané ekologické literatury na téma Evropského

týdne mobility „Naše město-naše klima“ v Městské knihovně

Ladislava z Boskovic. Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny.

17. 9. - Cesta bez bariér
Pro starší spoluobčany a obyvatele s omezenou pohyblivostí je připravena 

procházka centrem města, která je upozorní na stálé bariéry na území města.

Sraz v 9:00 hod. v Sociálních službách města Moravská Třebová.

Kontakt: Bc. Romana Holasová.

18. 9. - Turistická akce „Cesta na hradisko“ 
Pěší vycházka pro rodiče s dětmi do 10 roků v délce do 5 km v prostoru pod 

třebovským hradiskem, zpestřená zábavnými soutěžemi. Sraz zájemců na konci 

ulice Pod Strání (zahrádkářská kolonie za nádražím ČD na žlutě značené turistické 

cestě) v době od 15:30–16:00 hod. 

21. 9. - Nechte auto alespoň zítra doma 
Měření rychlosti automobilů za účasti MěP Moravská Třebová 

a dětí ze Speciální školy. Odměna pro ukázněné řidiče. 

22. 9. - EVROPSKÝ DEN BEZ AUT
- 13:00–17:00 hod. dopravní hřiště pro širokou veřejnost. Sraz na hřišti Autoklubu M. Třebová, ul. Zahradnická. 
- soutěže a hry pro rodiče s dětmi

- odměna pro rodiny, které přijdou na akci pěšky nebo na kole

- možnost vyzkoušet si jízdu na dopravním hřišti s napodobeninami křižovatek a replikami dopravních značek 

- jízda zručnosti, ukázka hasičské techniky 

- přednáška na téma „Dnes jen na kole nebo pěšky“ 

Připravilo Zdravé město M. Třebová a Autoklub M. Třebová,
za účasti pracovníků Městské policie M. Třebová, Dopravního
inspektorátu Policie ČR Svitavy a Hasičů M. Třebová.
Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí. 

- Malování na ulici na téma
„Naše ulice bez autíček“ 
Výtvarná soutěž pro děti MŠ, jak by si představovaly svou ulici

před školkou bez aut. Uzavírka ulice Piaristická

od 8:30–16:00 hod. Pořádá MŠ Piaristická.

- Výtvarná soutěž na téma:
„Den bez aut“ 
Práce žáků budou umístěné na plakátovacích

plochách města v průběhu celého

měsíce září. Pořádá Speciální ZŠ, MŠ
a PrŠ Moravská Třebová. 


