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Den bez auta  

 

K o p ř i v n i c e  - Do výzvy Na úřad bez auta pořádané ve spolupráci s Moravskoslezským 

krajem se zapojilo pětatřicet úřadníků, z nichž se někteří nechali zvěčnit před začátkem pracovní 

doby. Akce byla součástí kampaně Den bez aut a Evropského týdne mobility. 

 

Většina akcí na podporu týdne mobility v Kopřivnici dnešním dnem končí, ale pro děti místních 

mateřských škol probíhá až do 2. října výzva Do školičky pěšky, na koloběžce či na kole. Smyslem akce 

je podpora zdravého pohybu a osvěta o udržitelné mobilitě napříč generacemi prostřednictvím výzvy, 

aby děti pro cestu do školky využily jinou formu dopravy než pohodlnou cestu autem. „Děti sbírají za 

správnou cestu do školky razítka a na závěr akce čeká všechny drobná odměna,“ uvedla Ivana 

Holubová, koordinátorka projektu Zdravého města a MA21.  

 

Ještě během dnešního dne se v 17 hodin v Centru Pětka v pobočce Městské knihovny Kopřivnice 

uskuteční pro veřejnost přednáška na téma poskytnutí 1. pomoci, která definitivně završí aktivity 

19. ročníku Evropského týdne mobility. Přednáška, stejně jako některé další letošní zajímavé akce pro 

veřejnost, mohou být realizovány díky dotaci Moravskoslezského kraje na projekt Realizace MA21  aneb 

Zdravě ve Zdravém městě. 

 

Kampaň Evropský týden mobility se zapojením široké veřejnosti podporuje využívání veřejné dopravy, 

budování cyklostezek a zkvalitnění pěších zón tak, aby byla posílena udržitelnost dopravy, ochrana 

životního prostředí a zejména kvalita ovzduší ve městech. Letošní téma „Bezemisní mobilita pro 

všechny“ odráží ambiciózní cíl uhlíkově neutrálního evropského kontinentu do roku 2050 i nutnost jeho 

dostupnosti pro všechny, tedy i obyvatele s hendikepem. 
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