V Jilemnici startuje týden mobility: Auta nechte doma,
projeďte se kočárem, na kole nebo pěšky na Žalý
7. 7. 2020 - Město Jilemnice se od 16. do 22. září už pošestnácté připojí k tradiční
celoevropské akci - Evropskému týdnu mobility. Motto letošního ročníku je Tvůj styl,
tvoje volba - každý se totiž může rozhodnout, jakému bezemisnímu způsobu přepravy
dá přednost.
V průběhu týdne je pro veřejnost připraveno mnoho zajímavých aktivit. Stěžejní akcí,
kterou pořádá Zdravé město Jilemnice, je 17. září Den bez aut na Masarykově náměstí.

Z loňského ročníku Dne bez aut v Jilemnici.

JILEMNICE - Cílem evropské kampaně ETM je zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života
podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň dává lidem šanci
uvědomit si hodnotu uličního prostoru a vyzkoušet nové možnosti mobility, jako jsou
sdílená kola, automobily, či jednoduše pěší chůze a další pohybové aktivity.
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Letošní jilemnický ročník odstartoval v úterý 15. 9. závodem pro nejmenší Koloběžkiádou, kterou pořádá Mateřské Centrum Rodinka.
Ve středu 16. 9. si pro širokou veřejnost připravil program na Hraběnce Klub biatlonu
Jilemnice - Správná muška je pořádná fuška. Návštěvníci si mohou vyzkoušet střelbu
s biatlonovými vzduchovkami.
Stěžejní akcí kampaně je 17. září Den bez aut na Masarykově náměstí. Část náměstí
bude od 8:00 do 16:00 hod. pro automobily uzavřena. Na malé i velké návštěvníky
čekají kvízy i soutěže o zajímavé ceny, překážková dráha nebo svezení v kočáře
taženém koňmi. Veřejnost si také bude moci vyzkoušet otočný simulátor BESIP, který
navozuje stav převráceného auta při nehodě. Kampaň podpořil i Tým silniční
bezpečnosti s preventivním programem „Na kole jen s přilbou.“ Jaký je pohyb
s hendikepem si vyzkouší všichni u překážkové dráhy, připravené odborem
sociálních věcí.
Doprovodnou kampaní Dne bez jsou v Jilemnici také Dny zdraví. Na náměstí nebude
chybět Poradna zdraví, tentokrát zaměřená na správnou hygienu rukou a měření
hladiny cukru v krvi.
Sobota 19. 9. pak bude patřit dalšímu ročníku běhu do vrchu Jilemnice – Žalý, jehož
pořadatelem je ČKS SKI Jilemnice.
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