Plumlovem - bezpečně na zelenou 2012
Do současné doby se nám v rámci projektu „Plumlovem - bezpečně
na zelenou 2012“ podařilo získat informace o způsobu dopravy žáků do školy,
o jejich prioritách a představách optimálního způsobu dopravy do školy. Žáci
také určili místa v Plumlově, která jsou z jejich hlediska nejvíce nebezpečná
z pohledu dopravy.
Žáci z dopravního kroužku provedli dopravně bezpečnostní akci, při které
ve spolupráci s Policií ČR měřili rychlost projíždějících vozidel a dohlíželi
na dodržování dopravních předpisů v okolí školy. Sestavili dopravní hlídky a
pomáhali

při

bezpečném

přecházení

vozovky

především

mladším

spolužákům. Činnost dopravního kroužku si zpestřili návštěvou dopravního
hřiště v Prostějově a také doprovázeli velocipedistu pana Zimovčáka při cestě
Plumlovem.
Nedílnou součástí tohoto projektu bude i zhotovení Dopravní studie, která
bude zpracovaná kvalifikovanou dopravní inženýrkou. Podklady pro její
vypracování již byly slavnostně předány projekční kanceláři. Stalo se tak dne
27.6.2012 na zámku v Plumlově. Získané návrhy ke zlepšení dopravní situace
předáme zástupcům města Plumlov. Potom už bude jen na nich, zda se jim
podaří některá nebezpečná místa upravit.

A jaké jsou tedy výsledky našeho dotazníkového šetření?
Zjistili jsme, že nejčastěji se žáci do školy dopravují pěšky (především
plumlovští) a autobusem (dojíždějící). Docela zarážející je i celkem vysoké
množství spolužáků, kteří se dopravují s rodiči osobním automobilem. Jedná
se téměř o 50 žáků, kteří takto dojíždí velmi často. Překvapující je tento počet
hlavně u žáků plumlovských.

Z dotazníků jsme se dozvěděli, že žáci by do školy velmi rádi jezdili na kole
nebo kolečkových bruslích. Bojí se však hustého provozu a velké rychlosti
projíždějících vozidel, tedy většinou nebezpečného způsobu dopravy.
Překážkou jsou i nerovnosti na cestách směřujících do školy a absence
cyklostezek.

Žáci se v podstatě s rodiči a plumlovskou veřejností shodli i na nejvíce
nebezpečných místech v okolí ZŠ Plumlov.
Jedná se především o prostor před školou, kde v době před zahájením
výuky přijede do malého a nepřehledného prostoru velké množství osobních
automobilů.
Téměř stejný počet osob vytipovalo autobusové zastávky „U Lípy“ a
na Ohrozimské ulici. Žáci jsou ohroženi vysokou rychlostí projíždějících
vozidel, hustotou provozu a značnou nepřehledností.
Velké množství hlasů obdržela i křižovatka „U Bydelce“. Jedná se
o nepřehlednou

křižovatku

s velmi

špatným

rozhledem.

Jedeme-li

od Soběsuk, tak směrem do centra Plumlova není téměř vidět.
Děti také cítí velké nebezpečí na velmi úzkém chodníku u restaurace
„Pácl“, u rybníku „Bydelec“ (zde chybí přechod pro chodce) a na Boskovické
ulici, kde v určitém úseku zcela chybí chodník.
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