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DÌTI
NA
SILNICÍCH

U si stanovila cíl snížit poèet smrtel-Ených následkù dopravních nehod na 
silnicích z 54 000 obìtí na 27 000 za rok 
mezi roky 2001 a 2010. Za úèelem zvýšení 
povìdomí, zvidi telnìní nej lepších 
regionálních aktivit a nabídky pracovat 
spoleènì pro bezpeènost na silnicích 
Komise ustanovila Evropský den bezpeè-
nosti.

ruhý Evropský den bezpeènosti bude Dslaven 13. øíjna 2008 a bude adreso-
ván subjektùm bezpeènosti silnièního 
provozu ve mìstech. Ve skuteènosti se dvì 
ze tøí nehod a jedna ze tøí smrtelných 
stanou ve mìstských oblastech, mnohdy 
ohrožující nejvíce zranitelné úèastníky 
silnièního provozu.

více na www.bezpecne-na-silnicich.cz

bezpecne-na-silnicich.cz

bezpieczenstwo-na-drogach.pl
sicher-auf-der-strasse.de

Partneøi Týdne bezpeènosti v Libereckém kraji

Hasièský záchranný sbor Libereckého kraje
www.hzslk.cz

Mìstská policie Jablonec nad Nisou
www.mpjablonec.cz

Výzkum dopravní bezpeènosti - Škoda auto
new.skoda-auto.com

AZOS CZ s.r.o.
www.azos.cz

Ve dnech 13. - 19. øíjna 2008 poøádá Liberecký kraj spoleènì s partnery v 
letošním roce již druhý “Týden bezpeènosti”. Na 13. øíjna 2008 stanovila 
Komise EU - Evropský den bezpeènosti, se zamìøením na bezpeènost 
silnièního provozu mìstech.

Liberecký kraj, jakožto signatáø Evropské charty bezpeènosti silnièního 
provozu, respektuje tuto událost a v uvedeném týdnu stanovil aktivity, 
které bude v oblasti bezpeènosti provozu poøádat a podporovat.

www.bezpecne-na-silnicich.cz.

Nejlepší projekt týdne bezpeènosti v Libereckém kraji 
V srpnu 2008 bude vyhlášena výzva k èinnosti mìst, obcí a ostatních 
institucí v Libereckém kraji k poøádání akcí v rámci "Týdne bezpeènosti II" 
ve svých správních obvodech èi regionech. Zaregistrované projekty 
získají záštitu Libereckého kraje a budou zaøazeny do soutìže "Nejlepší 
projekt týdne bezpeènosti v Libereckém kraji". Odbornou komisí budou 
vybrány tøi nejlepší projekty, které budou ohodnoceny finanèní podporou 
(1. místo 15 000 Kè, 2. místo 10 000 Kè, 3. místo 5 000 Kè). Více informací 
lze získat na stránkách www.bezpecne-na-silnicich.cz.

Semináø k "Týdnu bezpeènosti II  v Libereckém kraji"
Dne 13. øíjna 2008 probìhne v sídle Libereckého kraje semináø, urèený 
pøedstavitelùm mìst, obcí, dalším institucím ale i jednotlivcùm pùsobícím 
v oblasti bezpeènosti provozu na pozemních komunikacích. V rámci 
programu budou úèastníci seznámeni s aktivitami Libereckého kraje, 
chystanými projekty, stavem dopravní nehodovosti, výsledky prùzkumu 
bezpeènosti v okolí škol v Libereckém kraji atd. Detailní program 
semináøe bude uveøejnìn v prùbìhu záøí na stránkách www.bezpecne-
na-silnicich.cz.

Výstava „Stop ! smrtelným nehodám“
Po celou dobu trvání „Týdne bezpeènosti II“ bude ve foyer budovy 
Libereckého kraje instalována výstava vìnovaná dopravní nehodovosti v 
Libereckém kraji. Výstava bude pøístupná veøejnosti v otvírací dobì 
krajského úøadu. V rámci této výstavy budou v centru Liberce umístìny 
vraky vozidel z dopravních nehod, spoleènì s informacemi o smrtelných 
následcích nehod v Libereckém kraji.

Ukázka následkù nehody
Dne 13.øíjna 2008 probìhne reálná ukázka následkù nehody a vyproštì-
ní obìtí nehody z vozidla. Svou práce dále pøedvede svou práci výzkum-
ný team dopravní bezpeènosti spoleènosti Škoda Auto. Bližší informace 
budou uveøejnìny na stránkách 

Den pro rodièe s dìtmi na dìtském dopravním høišti v 
Jablonci nad Nisou.
Dne 15. øíjna 2008 poøádá Liberecký kraj ve spolupráci s Mìstskou policií 
v Jablonci nad Nisou a Autoškolou O.K. den plný zábavy a her, který 
ukáže mladým úèastníkùm silnièního provozu, jak chránit sebe a ostatní 
pøed úrazy. Souèástí bude semináø pro rodièe a dìti v podání pracovníkù 
Mìstské policie z Jablonce, prezentaèní team Libereckého kraje, dále 
ukázka historické jízdy na kole a výstava souèasného a historického 
autoškolství. Dopolední program je vyhrazen pro školní skupiny, 
odpoledne budou vítání všichni rodièe s dìtmi. 

Letní soutìž 
Evropské charty 

bezpeènosti silnièního 
provozu

Soutìžícím mùže být kdokoliv 
z èlenského státu Evropské 
unie. Letošní roèník soutìže 
vyzývá jednotlivce, aby se 
stali reportéry bezpeènosti 

silnièního provozu a podíleli 
se na prvním èísle èasopisu 
Evropské charty bezpeènosti 
silnièního provozu. Soutìžící 
si mohou vybrat jednu nebo 
více forem jak se do soutìže 

zapojit.

Pøesné téma není urèeno, 
obsah pøíspìvku musí být z 

oblasti bezpeènosti silnièního 
provozu. Texty i video mohou 

být v jakémkoliv oficiálním 
jazyce Evropské Unie, 
Soutìžní materiály jsou 

pøijímány prostøednictvím 
následujícího webového 

formuláøe a to od 21.7.2008 
do 24.10.2008. 

 

Cena: Pìt vybraných autorù 
získá víkend pro dva v 

Barcelonì!

Více informací o soutìži 
naleznete na stránkách 

 

http://www.paueducation.co-
m/charter/chartercontest/for-

m/contest.php

http://www.erscharter.eu/char-
tercontest

František Øíha 
Odtahové a asistenèní služby
www.odtahliberec.cz

Záchranný tým Èeského èerveného køíže
www.cck-liberec.cz

http://www.paueducation.com/charter/chartercontest/form/contest.php
http://www.erscharter.eu/chartercontest
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