
Den Země v Bolaticích již podvanácté! 
 
 
Obec Bolatice je zapojena do celosvětové kampaně ke Dni Země již od roku 1999. Letos 
se tak uskutečnil již 12. ročník této populární akce, které se u nás každoročně účastní 
stovky dětí a také dospělých. Den Země neprobíhá jen jeden den, ale aktivity, které by 
měly pomoci přírodě i Zemi, se konají po celý týden! Žáci ZŠ a MŠ sbírají ve dnech 19. - 
22.4. starý papír a podařilo se jim nasbírat úctyhodných 22,120 tun! 
Kromě toho se žáci ZŠ učili o třídění odpadů, o významu ochrany přírody, někteří 
navštívili v pátek 23. 4. 2010 čistírnu odpadních vod v Bolaticích, aby se seznámili s jejím 
fungováním. Ve čtvrtek 22.4. se pak konal velký úklid odpadků na polních cestách a v 
příkopech podél cest, ořezávaly se větve u alejových stromů a vysadilo se na 1 200 
stromků v obecním lesíku u suché hráze č. IV u lesa, dalších 500 stromů bylo vysázeno 
na skládce v Borové a desítky stromů byly dosázeny na polní cesty. 
Brigády se zúčastnilo tento den více jak 300 dětí a na 100 dospělých z různých spolků a 
organizací (ZŠ, Myslivecké sdružení, turisté, fotbalisté, volejbalisté, hasiči, st. tenisté, 
záhradkáři, futsalisté). Další členové spolků se zapojili do úklidů v obci a v okolí v jiné dny 
a uklidili skanzen (seniorky), naučnou stezku a Pinkadélko (Dětská organizace Kondor), 
vyčistili potok Opusta (hokejisté), opravili latě a ochranné plátno u stromků v alejích na 
polních cestách (šachisté), úklidu lesa (airsofisté). 
Mnoho dalších občanů se intenzivně věnovalo úklidu veřejného prostranství před svými 
rodinnými domy. V rámci aktivit ke Dni Země vydala obec Bolatice propagační materiál, 
který by měl zapůsobit na občany, aby více chránili čisté ovzduší v Bolaticích!  
V podvečer 22. 4. 2010 se účastníci Dne Země sešli v areálu fotbalového hřiště, kde pro 
děti byly připraveny atrakce (skákací hrad, trampolína, střelba ze vzduchovky) a všichni 
se ještě ohřáli u opečeného párku a táboráku. 
Všem přímým i nepřímým účastníkům Dne Země patří velké poděkování za obětování 
volného času ve prospěch krásnějšího životního prostředí. 
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