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Česká republika si i letos připo-
míná mezinárodní svátek životní-
ho prostředí – Den Země. Tento 
svátek je starý 37 let a připadá na 
22. dubna. Neomezuje se však 
pouze na toto datum, ale oslavy 
trvají skoro celý měsíc. I v Jihomo-
ravském kraji probíhá každoročně 

množství akcí, do kterých se stále 
více zapojují vedle nevládních or-
ganizací zejména školy, místní 
a státní úřady, místní samospráva 
ale i velké množství jednotlivců. 
A kam na Den Země vyrazit? Z níže 
uvedeného seznamu akcí si vybere 
opravdu každý! (red)

Adamov
Jarní brigáda ke zvelebení města Adamo-
va a jeho okolí – 16. 4., www.adamov.cz. 

Boskovice
Okresní kolo ekologické soutěže „DEN ZEMĚ“ – 
22. 4., 13:00, DDM Boskovice, 17. listo-
padu 1 
Výtvarná soutěž „Den Země“ – uzávěrka 
16. 4. v DDM
Vysazení stromu – 22. 4. v 15:00, Arbore-
tum Šmelcovna
Dubnové vypouštění rybiček do jezírka Zámec-
kého skleníku – Mateřské centrum
Celodenní a celoškolní projekt ke dni Země – 
ZŠ Boskovice 
Exkurze žáků ZŠ na vodním díle Boskovice – 
22. 4. od 10:00, www.boskovice.cz

Brno
Na čtyřicet akcí se uskuteční v rámci 
kampaně Brněnské dny pro Zemi ve dnech 
16. – 25. 4.. Z akcí: otevření rekonstru-
ovaných zahrad hradu Špilberk, plavba 
v kánoích či seminář o pasivních do-
mech.Více na www.brno.cz

Drahanská vrchovina
Jarní ekologická pouť k bažině Žumpy – 
10. 4. od 13:30  (sraz před OÚ)
Divadelní představení „Yetti a Mauglí v Ne-
pálu – 10. 4. od 15:00, kinosál
Vernisáž výstav fotografií v Kulturním 
domě – 10. 4. od 16:30
Otevírání studánek – 17. 4. v 9:00  v Olša-
nech, pochod v okolí obce
Den Země na SEV Rychta Krásensko – 24. 4. 
od 10:00 – Exkurze okolím Rudice (od-
jezd autobusu od Rychty), od 14:00  
Vítání jara – otevírání studánek ve Stud-
nicích – 25. 4.
Úklid v obcích: Krásensko, Luleč, Nové 
Sady, Podomí, Studnice, Račice-Pístovice                                                                              
Sběr železného šrotu, úklid obce Ruprechtov 
24. 4. (kontejner přistaven 22. – 24. 4.)
Sázení stromků v obcích: Drnovice, Krá-
sensko, Luleč, Podomí, Račice-Pístovice, 
Ruprechtov. 
Další akce pro rodiče a děti připravily 
ZŠ Podomí, ZŠ Nemojany, ZŠ Račice, 

ZŠ Drnovice, ZŠ Habrovany, více na 
stránce: www.drahanska-vrchovina.cz

Letovice
Průvan ve skříni, charitativní akce – 7. 4. 
MKD Letovice
Relaxační odpoledne na Vískách – 9. 4. od 
13:00 bowling v Orlovně, od 15:30 vířiv-
ka, bazén a posezení na Ohradě
Zdraví z přírody (přednáška pro členy) 
a rehabilitační odpoledne v Agrocentru 
Vísky – 13. 4. 
Návštěvní den – Co víme o stavbě „Hitlero-
vy dálnice“ – 14. 4.,  MKD Letovice
Velikonoční turnaj v nohejbale – TJ Sokol 
Letovice    
Vycházka na rozhlednu “Alexandrovka“ – 
21. 4., MKD Letovice
Úklid kolem přehrady – 24. 4.,  Fan Club 
BOP Křetínka, MRS 
Zájezd do ZOO – 24. 4., DDM Letovice 
Jiří Stehlík představuje letovického výtvar-
níka – 28. 4., MKD Letovice
OHROŽENÁ PLANETA ZEMĚ (projekt Den 
Země) – MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice 
Další akce v MŠ Komenského, MŠ Čap-
kova, MŠ Třebětínská, ZŠ Tyršova a Ko-
menského, více: www.letovice.net 

Tišnov
Sázení jedliček – 10. 4.,  sraz v 9:00  
před Ekoporadnou Tišnovsko, náměstí 
28. října 28
Tradiční trhy spojené s oslavami Dne Země – 
17. 4., ke koupi zboží stálých prodejců 
místních potravin a výrobků či Ekopo-
radny Tišnovsko. Brněnský obchod Brá-
na k dětem představí látkové pleny 
včetně příslušenství a nosítka na děti. 
Součástí oslav happening a výstava na 
podporu používání dětských plen, umís-
těná na náměstí
Čištění řeky Svratky – 18. 4., sraz dobrovol-
níků ve 14:00  u kašny na nám. Míru, 
více na stránkách: www.ekoporadna.tis-
novsko.eu, www.trhy.tisnovsko

Veselí nad Moravou
Ekojarmark – 24. 4. od 8:00 do 12:00  – 
Nám. Míru  
Den tance – 28. 4. od 17:00, MKS
více: www.veseli-nad-moravou.cz

Seznam akcí

Řada zajímavých akcí ke Dni Země

Pod názvem „Chraňte sebe i své 
okolí“ v těchto měsících probíhá 
informační kampaň Jihomorav-
ského kraje za zapojení občanů 
do Komunikačního, varovného 
a vyrozumívacího systému, který 
je svým rozsahem unikátní nejen 
v  České republice, ale i v  Evrop-
ské unii. Cílem této kam-
paně je, aby do tohoto 
systému byl zapojen mi-
nimálně jeden rodinný 
příslušník, který násled-
ně bude schopen chránit svoje 
blízké i své okolí. Vyhledejte si 
webové stránky Jihomoravského 
kraje www.kr-jihomoravsky.cz 
nebo vaší obce a klikněte si na 
ikonku SOSka. Tam se o systému 
dozvíte více, včetně toho jak se 
přihlásit.

Systém umožňuje občanům Ji-
homoravského kraje včas obdržet 
varovnou SMS zprávu tzv. „SOS-
ku“, která může jednou zachránit 
nejen majetek, ale i život před blí-
žící se živelnou pohromou, jakými 

jsou například vichřice, přívalové 
deště, povodně, atd.. Dozvědět se 
včas o tom, že po řece Moravě či 
Dyji se blíží povodňová vlna, kte-
rá do dvou hodin vystoupá z bře-
hů a zatopí vaši obec nebo část 
města je k nezaplacení, zvláště 
když v blízkosti řeky vlastníte ma-

jetek, například garáž s automo-
bilem. Ti, kdo jsou do systému při-
hlášeni,  mají  šanci něco 
podniknout. I ten kdo bude v této 
době na dovolené, obdrží varov-
nou zprávu a může požádat své 
blízké nebo sousedy o pomoc. 

Varovný systém občanům 
umožňuje obdržet také informa-
ce o havarijních stavech v dodáv-
kách elektrické energie, plynu 
a vody, ale i například o havárii 
cisternového vozidla s chemikálií 
nebo o úniku čpavku na zimním 

stadionu v blízkosti bydliště. Být 
přihlášen v systému, který obča-
na po celý rok nijak neobtěžuje, 
ale jednou mu třeba poskytne 
prospěšnou informaci, nevyžadu-
je velké úsilí. Stačí přihlásit se 
SMS zprávou za pouhé tři koruny. 
Také se lze přihlásit na obecních 

úřadech, kde občana 
do systému zapíší 
zdarma. 

Počet osob zapoje-
ných v systému je 

nyní velmi rozdílný. Jsou obce, kde 
je registrováno až 75 procent ob-
čanů, ale jsou i obce, kde je přihlá-
šen jen jeden občan. Proto jsme se 
rozhodli opětovně informovat 
všechny občany Jihomoravského 
kraje o této možnosti. Předcházej-
te  rizikům spolu s námi!

Bc. Jiří Vágner,
referent Oddělení krizového 

řízení a obrany
Ing. Radek Šedivý, koordinátor 
krizového řízení a bezpečnosti

Také třiatřicet středních odbor-
ných škol a VOŠ z Jihomoravské-
ho kraje se od srpna loňského 
roku zapojilo do vzdělávacího 
projektu UNIV 2 KRAJE.  Jeho cí-
lem je proměnit 325 škol v celé 
ČR v centra celoživotního učení. 

Vedle své tradiční výuky chtějí 
školy zapojené v projektu v budouc-
nu nabízet různé formy vzdělávání 
dospělým. To jim pomůže využít ma-
teriální i personální kapacity  při 
očekávaném snižování počtu žáků 
v počátečním vzdělávání. V rámci 
projektu budou na každé škole vy-
tvořeny tři vzdělávací programy pro 
dospělé, které se zaměří na konkrét-
ní potřeby trhu práce v regionu.   

Zapojené školy proto budou při 
volbě oborů a přípravě programů 
úzce spolupracovat  s regionálními 
firmami. Jejich pedagogické týmy 
se v rámci projektu mj. školí v pro-
jektování i andragogice.  Na jižní 
Moravě se zapojily  školy z Brna, Bo-
skovic, Jedovnice, Letovic, Lomnice 
u Tišnova, Rajhradu, Sokolnice, 

Břeclavi,  Mikulova, Bzence, Hodo-
nína, Strážnice, Vyškova, Moravské-
ho Krumlova a Znojma. 

 Podle Ministerstva školství bude 
v ČR  celoživotní vzdělávání vzhle-
dem k rychlému rozvoji technologií  
do budoucna nezbytné. Kvalifiko-
vaných zaměstnanců je už nyní 
v řadě oborů nedostatek. Účast čes-
ké dospělé populace na dalším 
vzdělávání je přitom podle statistik  
jen  5,7 % , zatímco ve „starých“ ze-
mích EU činila průměrně 11,3 %.

Během 3,5 roku bude do promě-
ny 325 škol  v centra  celoživotního 
učení investováno v rámci UNIV 
2 KRAJE (www.univcz.cz) celkem  
300 milionů Kč  z evropských pro-
středků  a  ze státního rozpočtu ČR. 
Partnerem ministerstva školství je 
při realizaci projektu Národní ústav 
odborného vzdělávání  Praha. 

Podle Jakuba Stárka, ředitele od-
boru dalšího vzdělávání MŠMT ČR, 
má  UNIV 2 -KRAJE silnou podporu 
ze strany krajů.  Projekt podle něho  
není výslovnou součástí jakéhokoli 

protikrizového „balíčku opatření“, 
nicméně: “…z Národního protikri-
zového plánu vyplývá, že má být 
dopracována Národní soustava kva-
lifikací a uplatňován koncept celo-
životního učení...“. Projekt  označu-
je Stárek  v tomto směru za  jeden 
z klíčových ohledně rozvoje celoži-
votního učení.

„Jsme velmi rádi, že se v našem 
kraji projekt UNIV 2  KRAJE úspěšně 
rozjíždí. V nejbližších letech, kdy se 
střední školy budou potýkat s ra-
zantním demografickým propa-
dem, bude pro řadu z nich celoživot-
ní vzdělávání stále významnější 
a  kraj bude jejich zapojení do této 
oblasti vzdělávání velmi kladně 
hodnotit,“  podtrhuje slova z minis-
terstva i  Jiří Janda, člen Rady Jiho-
moravského kraje. 

Bližší informace o projektu 
UNIV 2  KRAJE poskytnou:

PhDr. Jana Bydžovská, hlavní 
manažerka projektu, NÚOV Praha, 
tel: 724 652 223

PhDr. Helena Marinková, PhD., 
obsahový manažer projektu, NÚOV 
Praha, tel: 724 652 224

Odbor školství KrÚ JMK, e-mail: 
os@kr-jihomoravsky.cz

Tip na výlet

Do systému varovných SMS se může 
jednoduše zaregistrovat každý 
obyvatel Jihomoravského kraje 

Varovné SMS včas informují 
o živelných událostech!

Třiatřicet jihomoravských škol
jde cestou vzdělávání dospělých

inzerce

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

CZ SK

inzerce

KRBY stav. 
stavíme krby, komíny 
i kachlová kamna.

Tel.: 723611846
www.krbystav.cz 


