
Den Země v Lomnici nad Popelkou 
 
 Letošní svátek naší planety se v Lomnici slavil 20. dubna. Jde už o letitou tradici, kdy 
se k této mezinárodní kampani připojuje i naše město. Po letech, kdy se organizace k tomuto 
svátku hlásily spontánně je letošní rok výjimkou, neboť byl projekt sdružen pod křídla Města 

Lomnice nad Popelkou, které se zapojilo do 
Národní sítě zdravých měst. 
Během tohoto pátečního dopoledne se mohli 
žáci našich škol dozvědět mnoho poučných 
informací o přírodě, o jejím fungování, o úloze 
člověka a o dopadu jeho chování na celé 
životní prostředí. Šlo vlastně o jakýsi 
projektový den, do kterého se zapojili žáci 
našich mateřských škol, základní školy, ale 
i žáci střední školy. Na základní škole 
probíhaly i přednášky o separaci odpadu, které 
dětem připravili spolužáci z přírodovědného 
kroužku. Vyšší ročníky navštívily místní 

čistírnu odpadních vod a sběrný dvůr.  
V neposlední řadě se pak mnozí, od školek až 
po střední školu, na vlastní kůži seznámili 
s „nepořádkem” v ulicích města, když se 
v rámci akce „Clean up the world” podíleli na 
sběru odpadků.  
Celé akce se zúčastnilo cca 800 dětí a 
dospělých. Sesbíráno bylo zhruba 450 kg 
různého odpadu od běžných papírů, skla, 
plechovek až po například kuriózní - umělý 
chrup. 
 Velký dík patří všem, kteří se na akci 
podíleli, ať už poprvé, nebo již po několikáté. 
Největší díl příprav a zaslouženě největší díl poděkování si pak zaslouží p. uč. Mgr. Václav 
Mikule, který je hlavním nositelem myšlenky na Základní škole T. G. Masaryka 
a propagátorem tohoto projektu v Lomnici. Dále nesmím zapomenout ani na všechny 
organizace, které poskytly techniku, či jiné materiální vybavení a v neposlední řadě zvlášť 

děkuji všem, kteří umožnily vstup dětí do 
svých objektů. 
Protože jde o první takto sdružený projekt, je 
ještě jeho organizace ve větší míře přenesena 
na jednotlivé podílející se subjekty. Město 
v letošním roce vystupovalo spíše v roli 
prostředníka. V budoucnosti bychom ale rádi 
zaujali mnohem aktivnější roli. Pevně doufáme, 
že se do akcí k tomuto datu zapojí víc občanů 
našeho města, ať už svým aktivním přístupem 
či pomocí při organizaci.  
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Spolupracující organizace: 
 
A.S.A – provozovatel sběrného dvora DDM Sluníčko 
SČVaK  – provozovatel čistírny odpadních 
vod  

Základní škola T. G. Masaryka v Lomnici 
nad Popelkou 

ČSOP – akce „Clean up the World” Město Lomnice nad Popelkou 
CHKO Český Ráj – přednáška Mateřská škola Klubíčko 
Mateřská škola Dášenka Mateřská škola Lvíček 
Střední škola v Lomnici nad Popelkou Lesy ČR 
 
 

 


