
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 16. - 22. 09. 2017 
v meste Dolný Kubín 

 
 
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,  
 
dovoľte nám oboznámiť Vás so sumárom akcií Európskeho týždňa mobility 2017, určených 
pre žiakov materských a základných škôl. Zmyslom projektu je snaha prispieť k náhrade 
cestovania osobným automobilom zdraviu a životnému prostrediu prospešnejšími spôsobmi 
dopravy.  
 
 
ROZPRÁVKOVÝ VLÁČIK 
Zážitkové čítanie pre deti ZŠ a MŠ v Oravskej knižnici v termíne 14. - 21. 09. 2017 (presný 
termín je potrebné si vopred dohodnúť)  
 
CESTOU – NECESTOU... 
Kvíz o doprave pre deti ZŠ a MŠ v Oravskej knižnici v termíne 14. - 21. 09. 2017 (presný 
termín je potrebné si vopred dohodnúť) 
 
ČO DOKÁŽEŠ NA SKATEBOARDE ALEBO KOLOBEŽKE? 
Ukážky šikovnosti detí na skateboardovom ihrisku za zimným štadiónom v utorok 19. 09. 
2017 od 9.00 hod.  
Prosíme vybrať žiakov, ktorí by sa chceli predviesť. Pokiaľ je to možné, žiaci z blízkych 
základných škôl môžu prísť robiť napr. v rámci telesnej výchovy publikum. V prípade 
nepriaznivého počasia sa akcia konať nebude. 
 
SÚŤAŽ ZRUČNOSTI NA BICYKLI 
Súťaž družstiev dolnokubínskych základných škôl na detskom dopravnom ihrisku na 
Brezovci v stredu 20. 09. 2017 od 9.00 hod. 
Bližšie informácie Vám zašle p. Mgr. Kaščák osobitným listom.  
 
AKO SI PREDSTAVUJEM DOPRAVU V BUDÚCNOSTI? 
Výtvarná súťaž žiakov prvého stupňa základných škôl počas mesiaca september. Uzávierka: 
29. 09. 2017. 
Môžete zapojiť Vašich žiakov do výtvarnej súťaže, práce podľa Vášho zváženia (všetky alebo 
výber) doručiť Ing. Adamcovi do kancelárie primátora mesta. Následne bude súťaž 
vyhodnotená v spolupráci s pedagógmi ZUŠ P. M. Bohúňa. 
 
 
 
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť aj na ďalšie akcie Európskeho týždňa mobility 2017 v 
meste, ktoré by mohli Vás a Vašich žiakov osloviť: 
 
 
utorok 19. septembra od 10.00 hod. 
DEŇ BICYKLA 
Prezentácia bicyklov a elektrických bicyklov na parkovisku pri predajni Specialized v 
obchodnej zóne. 
 



streda 20. septembra od 16.00 hod. 
NA BICYKLI PO OKOLÍ DOLNÉHO KUBÍNA 
Nenáročný cyklovýlet pre skôr i neskôr narodených. Zraz pred Mestským úradom (v prípade 
priaznivého počasia). 
 
štvrtok 21. septembra 
PRÍĎTE SI ZAKORČUĽOVAŤ A ZAPLÁVAŤ 
V priebehu dňa bude možné bezplatne korčuľovať na zimnom štadióne (v čase od 8.00 do 
12.00 hod.) a plávať v plaveckom bazéne aquaparku (v čase od 6.00 do 22.00 hod.).  
 
piatok 22. septembra od 9.00 hod. 
ELEKTROMOBILY NA AUTOSALÓNE 
Prezentácia elektromobilov, dostupných na našom trhu, ako súčasť Autosalónu Kubínskeho 
jarmoku pred bývalým kinom Choč. 
 
štvrtok 28. septembra od 16.00 hod. 
POHYB - INVESTÍCIA DO SEBA ALEBO POHYBOM KU ZDRAVIU 
Cvičenie pre verejnosť (Nordic walking, zumba, pilates) v športovom areáli bývalej Základnej 
školy Nemocničná na Brezovci spolu s občianskym združením Aktív - Relax. Súčasťou akcie 
bude meranie základných zdravotných hodnôt (cholesterol, krvný tlak) pracovníkmi 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia 
uskutoční v telocvični bývalej ZŠ Nemocničná. 
 
piatok 29. septembra od 9.00 hod. 
12-HODINOVÝ PLAVECKÝ MARATÓN 
Štafetový plavecký maratón pre širokú verejnosť s pokusom o prekonanie rekordu v 
preplávanej vzdialenosti v plaveckom bazéne aquaparku. 
 
 
Veríme, že si vyberiete 
 
 
         Mesto Dolný Kubín 


