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Soutěže ke Dni Země
Dvě soutěže ke Dni Země – fotografická a literární – odstartovaly včerejším dnem a jsou dalším
z připomenutí tohoto významného dne a prohloubení zájmu o životní prostředí.
Od fotosoutěže Very Important Trees si odbor životního prostředí slibuje pomoc veřejnosti se
zmapováním zajímavých stromů v Kopřivnici a okolí. Proto je nutné společně s danou fotografií stromu
zaslat i jeho souřadnice. Jedna osoba smí zaslat pouze jednu fotografii na adresu
zivotniprostredi@koprivnice.cz, kde do předmětu napíše FOTOSOUTĚŽ V.I.T. spolu se svým příjmením.
Soutěž bude ukončena 15. října a vyhlášení vítěze proběhne u příležitosti Dne stromů 20. října. Součástí
akce bude i výstava všech fotografií.
Stoletý strom vypráví je název literární soutěže, která chce ukázat, jakým způsobem stromy ovlivňují náš
každodenní život. Literární dílko o rozsahu od 2 000 do 10 000 znaků je nutné poslat do 31. července
elektronicky na adresu soutez@kdk.cz. Vítězové kategorií budou vyhodnoceni stejně jako v předchozí
soutěži u příležitosti Dne stromů.
Zdravé město Kopřivnice pořádá obě soutěže ve spolupráci s odborem životního prostředí a městskou
knihovnou. „Pro vítěze máme sice připraveny odměny, ale to není prioritou pořádaných akcí. Tím bude
zajímavá výstava a zveřejnění literárních děl na webových stránkách knihovny a zdravého města, čímž
bude završen letošní tematický rok stromu, který byl pomyslně zahájen kampaní Den Země, prolínal se
i aktivitami mateřských škol a vyvrcholí na podzim 20. října,“ uvedla Iva Holubová, koordinátorka projektu
ZM a MA21.
Podrobné informace k těmto soutěžím a dalším aktivitám ke Dni Země zájemci najdou na stránkách
města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=stalo-se-zdrave-mesto-koprivnice.
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