V Brně, dne 16. 4. 2010
Vážení představitelé obcí a měst připojených k Hodině Země 2010,
za Ekologický institut Veronica bychom Vám chtěli srdečně poděkovat za Vaše
zapojení se do akce Hodina Země 2010.
Velice nás potěšilo, že zapojení ze strany obcí a měst bylo tak mohutné.
Vzhledem k tomu, že se u nás akce konala koordinovaně poprvé, tak je 34
připojených českých města a obcí a 2 slovenské (kde akce nebyla formálně
koordinována) značným úspěchem.
Nejde samozřejmě jen o to, že se někde „bliklo“, to samo o sobě mnoho emisí
CO2 neušetřilo, ale podstatné je ono viditelné zapojení se do celosvětového
hnutí na ochranu globálního klimatu.
O Hodině Země 2010 vyšly zejména Vašim přičiněním desítku článků v místních
médiích, v týdnu před konání Hodiny Země o ní referovaly články v
celorepublikových novinách. V hlavních zprávách na Primě (v sobotu 27. 3. 2010) a
na Nově (neděle, 28. 3. 2010) byla o hodině Země reportáž, jakož i na Radiožurnálu
či rádiu Česku. Internetové stránky Hodiny Země navštívilo jen v sobotu 27. března
přes 100.000 návštěvníků, kteří si hledali, které obce jsou zapojeny.
Podíl obcí a měst na ochraně klimatu může a musí do budoucna být velmi zásadní.
Doporučujeme Vám věnovat pozornost evropské kampani Úmluva starostů a
primátorů, kterou iniciovala Evropská komise, navazuje na přijetí klimatickoenergetiockého balíčku a má města k ochraně klimatu motivovat a napomáhat
výměně zkušeností.
Z pozice Ekologického institutu Veronica bychom byli rádi, pokud by spolupráce s
Vašimi městy mohla pokračovat nejen v rámci Hodiny Země, ale i v dalších
ekologických tematech. V blízké době vydáme čtyři publikace určené pro obce a
města. Jedna z nich se bude týkat světelného znečištění a nakládání s veřejným
osvětlení ve městech a obcích – jak svítit účelně tak, aby světla nebylo zbytečně moc
a aby svítilo jen tam, kde je ho třeba, tedy ne do nebe a do širokého okolí, ale jen na
chodníky či ulice, tehdy, když se zde někdo vyskytuje.
Další publikace se budou týkat znečištění výfukovými plyny, dopravy ve městech a
možností, jak v obci a městě šetřit energií (tzn. mít levnější provoz s menší zátěží
životního prostředí) a rovněž výše zmíněné /Umluvy starostů a primátorů.
Radi Vás budeme o vydání těchto publikacích a dalších našich činnostech
informovat
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