MĚSTO KOPŘIVNICE
Městský úřad Kopřivnice – Odbor informací a vnějších vztahů
Záhumenní 1152, PSČ 742 21
TISKOVÁ ZPRÁVA:

DEN ZEMĚ V KOPŘIVNICI
Ve dnech 21. -28. 4.2005 se v Kopřivnici uskuteční již tradiční oslavy Dne Země, který připadá na 22.4.2005.
Do této kampaně se město pravidelně zapojuje společně s ostatním Zdravými městy, které jsou členy Národní sítě
Zdravých měst ( www.nszm.cz )
•

Ve čtvrtek 21. dubna upozorní na problematiku třídění odpadu svou ekovýstavou v centru města děti z
kopřivnických MŠ a ze školních družin. Po celý den nám budou v centru dělat společnost jejich výrobky z
recyklovatelných materiálů, které vyrobily ve školkách a družiny pak v Městské knihovně.

•

Na odpoledne čtvrtku 21. dubna byl plánován již 3. ročník čištění Kopřivničky, který měl být letos spojený se
soutěží v pouštění vlastnoručně vyrobených lodiček. Do čištění se chystali i letos zapojit pionýři, skauti, členové ochranářského kroužku DDM, děti z Klubu Kamarád, turisti a veřejnost. Nově pak také klub házené.
Z důvodu chladného počasí s možností srážek jsme však nuceni akci přesunout na 12.5.2005. Akce se tedy
uskuteční, ale mimo program Dne Země.

•

Pro mladší děti v doprovodu rodičů a mladší školáky je připravena následující den, tj. pátek 22. dubna, Cesta
pohádkovým lesem. Průběžný start bude od 16.30 do 17.30 od koupaliště, závěrečné vyhodnocení včetně táboráku proběhne u chaty na Červeném kameni. U osmi pohádkových bytostí budou děti plnit úkoly, další úkol
je průběžný. V cíli je pro každého účastníka připraveno překvapení, k dispozici bude típí s ekologickou poradnou a táborák.V případě deště (před akcí) se akce uskuteční 6. května.

•

Premiérově přicházejí odbory životního prostředí a informací a vnějších vztahů s tzv. debatní ligou, která je
určena na žáky 2. stupně základních škol a 1. ročníku střední. Jejím základním tématem bude „Životní prostředí
Kopřivnice a jeho ochrana a vliv na naše zdraví“. Zástupce jednotlivých tříd budou mít možnost debatovat s
pracovníky odboru životního prostředí. Mimo téma a soutěž pak budou mít možnost zeptat se na něco i starosty
města Jiřího Tichánka a senátora Milana Bureše. Ti budou spolu s vedoucí odboru životního prostředí z Frenštátu a členy pracovní skupiny Projektu Zdravé město pro oblast veřejné správy, komunikace a pracovní skupiny pro oblast životního prostředí členy hodnotící komise. Cílem je probudit myšlenku komunikace a dát mladým lidem možnost diskutovat s odborníky. Do soutěže je přihlášeno 7 týmů ze čtyř kopřivnických škol

•

V Klubu Kamarád nejen pro své svěřence připravil Michal Raška na pondělí 25. dubna soutěž v třídění odpadu na čas. Tento den od 7 do 15 hodin je navíc veřejnosti přístupna dotřiďovací linka separovaného odpadu na ulici Panské v rámci Dne otevřených dveří.

•

Ve čtvrtek 28. dubna od 9 do 14 hodin proběhne v anexu městského úřadu přednáška osvětlující hodnotu, kterou se rozhodla sledovat Evropská unie, Česká republika i Kopřivnice, pod názvem 'Co je to udržitelný rozvoj?'.
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