11. září 2006

Tisková zpráva:

Vyhodnocení Evropského týdne mobility a dne bez aut
V rámci kampaně se Kopřivnici uskutečnily 4 akce pro širokou veřejnost
a dvě pro děti ze základních škol.
Celkem se akcí zúčastnilo cca 1050 lidí.
Běh: 76,121 BHZ, 16 zahraničních, 3ital, 5fr, 5pol, 3ně
Debatní liga: 20
Den bez aut: 260
Bubla: 240 dětí – 500 lidí
Kočár: 50
Celotýdenní program ETM v Kopřivnici zahrnoval:
•

sobota 16. září - sobota 29.9. září: na veřejně přístupných místech stále probíhá
výstava návrhu vedení cyklostezek ve městě (KDK – u kina, u Městské knihovny,
v přízemí, MÚ – Záhumenní, ČS a.s.). Výstava byla také součástí akce pro veřejnost
pořádané dne 23.9. na Bubla ranči. Vystavený návrh je výsledkem práce pracovní
skupiny složené ze zástupců města a CykloArt Bike klubu a vychází rovněž
z připomínek občanů získaných v průběhu roku prostřednictvím ankety. Výstava je
interaktivní – lidé mohou do schránek vhazovat své názory a hlasovat, který úsek
plánovaných cyklostezek považují za prioritní. Počet připomínek ještě v současné
době není znám. Nicméně jejich zajištění je problematické vzhledem ke krádežím
tužek a bloků. Plánování úprav a doplnění cyklostezek je jednou z aktivit obsaženýc
v komunitním Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice.

•

Sobota 16.září - Běháme pro zdraví pro zdraví, akce pro veřejnost v centru
města. Lidový běh se konal jako doprovodná akce před startem 4. ročníku „Běhu
rodným krajem Emila Zátopka“. Zúčastnilo se jej 76 lidí. Běhu rodným krajem Emila
Zátopka pak 121 běžců, z toho 16 ze zahraničí – partnerských měst Kopřivnice
z Německa, Francie, Polska a Itálie.

•

V úterý 19. září proběhla Debatní liga pro 2. stupně základních škol. Čtyři týmy
žáků složené ze zástupců 7.-9. ročníků si připravily tři otázky k tématu „Všichni
ovládáme
změnu
klimatu“
za
pomoci
webových
stránek
kampaně
http://www.climatechange.eu.com/, která je letos s ETM a EDBA propojena. Jednalo
se o tým – Emílci ze ZŠ Emila Zátopka, tým Horáci ze ZŠ Milady Horákové, tým CS ze

17. listopadu a tým Kopr ze ZŠ Sv. Zdislavy. Proti nim zasedl odborný tým složený ze
zástupců, místního ekologického sdružení Hájenka – Marie Janečková, Slumeko
s.r.o.(technické služby města) – Ing. Nikol Prokopová, odboru životního prostředí MÚ
Kopřivnice – Mgr. Hana Sirotová a odboru územního plánování – Ing. Richard Petr. Ti
tvořili tým protivníků žáků, který měl rovněž připravenu baterii otázek k dané
problematice z pohledu svého oboru. Otázky ze stran dětí se týkaly např.
problematiky velkoplošného parkování u supermarketů, možností cyklostezek, měření
hodnot látek ovlivňující změny klimatu v Kopřivnici, vlivu klimatu na živočišné a
rostlinné druhy aj. Některé otázky byly „na tělo“ a jejich zodpovězení se ujal
místostarosta Jiří Novák nebo Ing. Hynek Rulíšek, kteří zasedali v porotě. Porota
hodnotila zajímavost položených otázek a správnost odpovědí, e i komunikační
schopnosti týmů. Na prvním místě se pak umístil tým Emílci, na druhém Horáci, a o
třetí a čtvrté místo se s těsností jednho bodu podělili CS (3. místo) a Kopr (4. místo).
Aby to ovšem dospělí neměli lehké, byli experti hodnoceni týmem složených z dětí –
zástupců zúčastněných škol. Jako nejsympatičtější a nejlepší odborník byl
vyhodnocen Ing. Richard Petr, který uměl zodpovědět otázky nejen ze svého oboru.
Pro všechny účastníky byla zajištěna exkurse na skládku odpadů ve Staříči, kde měly
možnost děti nabýt nejen teoretické, ale i vjemové zkušenosti a znalosti z toho, jaký
dopad má produkce odpadu na přírodu v našem nejbližším okolí.
•

Ve středu 20. září proběhne setkání pracovní skupiny k aktualizaci
komunitního Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice k tématu dopravy a
dopravní výchovy. Jedná se o setkání zástupců místních organizací a institucí, kteří
mají cokoliv společného s daným tématem. Na setkání se pobaví především o tom, co
v Kopřivnici společnými silami v této oblasti dělat a zlepšit v nadcházejícím roce.
Pozváni jsou mezi jinými zástupci Policie ČR, Městské policie, BESIPu, místní dopravní
komise, místního cyklistického klubu, mateřských a základních škol aj. Setkání se
uskuteční od 16:30 v Anexu MÚ Kopřivnice na ul. Záhumenní 1152.

•

V sobotu 23. září se od 15h uskuteční zábavné odpoledne pro veřejnost:
„Nechejme to koňovi“ aneb Den bez aut na Bubla City ranči. Zde bude
odměněn každý, kdo přijde pěšky nebo přijede na kole či veřejnou dopravou nebo
donese lístek z veřejné dopravy ze Dne bez aut (v Kopřivnici 21. září). Na osvětově
zábavném programu budou spolupracovat záchranná služba, městská policie i Policie
ČR, odbor informací a vnějších vztahů MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí MÚ
Kopřivnice a především pak Dům dětí a mládeže Kopřivnice. Na akci se budou moci
prezentovat místní firmy, které pracují v oblasti veřejné dopravy a cyklodopravy
nebo podnikají v oblasti výroby a služeb, které mají přínos pro ochranu životního
prostředí a zvláště klimatu. V rámci programu bychom chtěli zajistit stejně jako
minulý rok tzv. „Bumbác“ – test nárazu při nehodě v autě. Součástí programu bude
možnost projížďky na ponících, ukázky dovedností parkurových koní aj. Moderátoři
zahrnou návštěvníky informacemi z oblasti problémovosti osobní automobilové
dopravy formou zábavných soutěží a kvizů. K poslechu bude hrát kapela Trhanci.

Evropský den bez aut – v Kopřivnici stanoven na čtvrtek 21. září
Ve čtvrtek 21. září bude pro automobilovou dopravu uzavřena ulice Kpt. Jaroše – ulice
vedoucí paralelně s pěší zónou v centru města před Domem dětí a mládeže Kopřivnice.
Ulice bude uzavřena od 5:00 do 16:00.

•

V dopoledních hodinách zde bude od 8:00 Den bez aut – zábavně osvětové
dopoledne pro děti z 1. stupně základních škol. Dopoledne je pokračováním
závazku k trvalému opatření přijatému v rámci ETM v roce 2004, kdy si město
dalo závazek provádět každoročně prozkoušení dětí prvního stupně v oblasti dopravní
výchovy. Děti budou procházet různými stanovištěmi, na kterých budou plnit úkoly, a
to v pětičlenných týmech. Oproti minulému roku budou všechna zastavení umístěna
ve vymezeném a uzavřeném prostoru před DDM a v jeho areálu.
Připraveno bude 6 stanovišť, která budou zaměřena na tato témata: co patří
na jízdní kolo, mini dopravní hřiště s nácvikem různých situací na křižovatce,
jízda zručnosti, zdravověda, rozlišení špatných a dobrých situací na cestách,
nácvik přechodu pro chodce. Stanoviště budou zajištěna ve spolupráci s DDM
Kopřivnice, Záchrannou službou, Městskou policií a odborem životního prostředí MÚ
Kopřivnice. Náměty pro jednotlivá stanoviště dodala místní Základní škola Alšova.
Součástí volného programu bude i ukázka činnosti záchranářského psa a
malování na uzavřenou cestu.

•

V odpoledních hodinách od 12:00 do cca 16:00 bude v centru města i v letošním
roce jezdit kočár tažený koňským spřežením. V kočáru se bude moci se svými
blízkými svést asi prvních patnáct signatářů výzvy, kterou na internetu vyhlásilo město.
Své sympatie ke dni bez aut může takto vyjádřit každý, kdo od půlnoci do půlnoci ve
čtvrtek 21. září nechá auto doma. Svůj závazek můžou občané stvrdit prostřednictvím
internetového formuláře. Tím se zavážou, že celý tento den ke své přepravě nepoužijí
automobil, ale budou cestovat veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky. Jména signatářů
výzvy budou průběžně zveřejňována na webových stránkách města www.koprivnice.cz .
Všichni kdo se k závazku připojí si budou moci na podatelně městského úřadu na ul.
Záhumenní 1152, vyzvednout malou odměnu. Podepisování formuláře končí o půlnoci
20. září 2006. Námětem k této aktivitě byla celonárodní aktivita Dětí země, jejichž výzvu
město zatím každý rok zveřejnilo ke dni bez aut na svých webových stránkách. Jelikož
však letos Kopřivnice využila možnosti vyhlásit den bez aut v jiný den, než 22. září
(termín Dětí země), volilo město tuto formu s tím, že je součástí výzvy také upozornění
na výzvu Dětí země.

K tomu, aby nechali auto doma budou již tradičně vyzváni tajemníkem i
zaměstnanci MÚ Kopřivnice a nově i zastupitelé města, kteří zrovna v tento den
naplánováno své zasedání.
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut (ETM a EDBA) společné národní i
mezinárodní osvětové kampaně Národní sítě Zdravých měst ČR. Město Kopřivnice se do
ní zapojuje již potřetí.
Evropský týden mobility (ETM) je celotýdenní kampaň, v rámci které je
realizováno široké spektrum aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy.
Hlavním záměrem je upozornit na nárůst individuální automobilové dopravy ve
městech, možnost podniknout klíčové kroky k jejímu omezení a nabídnout různé
způsoby řešení, jako podpora využívání udržitelných způsobů dopravy a
zvyšování povědomí o dopadech automobilové dopravy na životní prostředí a
zdraví člověka.
Zaměření každého ročníku kampaně souvisí vždy s hlavním mottem. V letošním roce zní
nosné téma kampaně: „Chraňme klima Země".

ETM a EDBA je pořádán pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Informace o EDBA
a ETM naleznete na http://www.env.cz/edba

Další informace Vám velmi ráda poskytne:
Radka Chalúpková
Koordinátorka Projektu Zdravé Město Kopřivnice
Tel: 556 879 708, 737 270 474
Email: zdravemesto@koprivnice.cz
Webové stránky http://zdravemesto.org

