
DEN ZEMĚ 

V  LETOVICÍCH 
 

Tento den je jako světový svátek životního prostředí 
slaven v České republice od roku 1990. Jeho největší význam 
spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a 
jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní 

prostředí do celostátního a celosvětového kontextu. Den Země umožňuje spojit síly k 
výraznějšímu oslovení široké veřejnosti ve jménu ochrany přírody a životního prostředí. 
Každým rokem takto probíhá velké množství akcí, do kterých se stále více zapojují vedle 
nevládních organizací zejména školy, místní samospráva a velké množství jednotlivců. 

Den Země je jednou z aktivit, ke které se Město Letovice přihlásilo v rámci svého členství 
v Národní síti zdravých měst. 

  
Tradiční akcí, pořádanou občanským sdružením Fan-Club BOP Křetínka, za 
podpory a ve spolupráci Města Letovice, MKS Letovice a okolních obcí je 
rovněž úklid Vodní nádrže Letovice na řece Křetínce, který se bude konat  
v sobotu 12. dubna 2014. 
                                  

                                                                                   

                                                                  Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj 
 

Ve spolupráci s partnery Zdravého města jsou u příležitosti oslav DNE ZEMĚ 2014 
připraveny také další akce : 
MŠ Čapkova 

       10.4.   Velikonoční pohádka : Divadélko Mrak Havlíčkův Brod 
Den Země -22.4. 
Odemčení zahrady MŠ, opékání topinek 
MŠ Komenského 
Den Země – 22.4. 
7.  a  31.3. -   Celoškolní akce – návštěva Jezírka, jednoho z pracovišť Lipky, školského 
zařízení pro environmentální vzdělávání   
22.4. -  Celoškolní akce motivovaná Dnem Země zaměřená na poznávání zámeckého parku, 
protože naše školní zahrada bude ve výstavbě    
MŠ  Třebětínská  
 Den Země – 22.4. 
  Sběr odpadků a úklid školní zahrady nejbližšího okolí školy 
  Zahradnické práce na školní zahradě – sázení, okopávání, zalévání 
ZŠ Letovice 
Den Země 
Úklid žáků v okolí školy 
Účast žáků i pedagogů na akci „Úklid kolem Křetínky“ 
Exkurze do Planetária Brno 
Výzdoba stromů na náměstí k Velikonočním svátkům (společně s MŠ ) 
Velikonoční dílna – akce školních družin pro děti a rodiče (duben) 
Výjezd žáků do partnerské školy v Kirchlintelnu (duben) 
Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích  



15.4. Relaxační odpoledne v lázních  Boskovice 
24.4. Zájezd – zámek Buchlovice,Bazilika Velehrad,Hřebčín Napajedla  
Svaz tělesně postižených v Letovicích 
Den Země 
Jednodenní zájezd Chrudim, muzeum loutek a Veselý Kopec skanzen, 
15.4. přednáška. Evy Nečasové – ředitelky muzea Blansko 
MKD Letovice 
2.4. Výlet do muzea Svitavy 
16.4. Beseda s rodilými mongolci 
Den Země 
23.4. –  Výlet do Křenova 
30.4. Vzpomínka na Bohumila Hrabala 
Každé pondělí cvičení na ZŠ Tyršova  
 DDM Letovice 
Den Země – 3.5. (so) Zájezd pro rodiče a děti do ZOO Bratislava 
Fan Club BOP Křetínka 
12.4.  Den Země - úklid přehrady Křetínky 
Masarykova střední škola 
Den Země – 22.4. 
Úklid v okolí budov školy 
Soutěž v třídění odpadu 
Zhotovení prezentací na téma odpady jejich zpracování 
Domov mládeže – úprava a úklid okolí (úprava květinového záhonu, vyčištění břehu potoka, 
úprava plochy za budovou DM k aktivnímu odpočinku) 
TJ Sokol Letovice 
VOLEJBAL -  turnaj na venkovních kurtech ( ženy) 
 
Poděkování za spolupráci na kampani ke Dni Země a za šíření myšlenek udržitelného rozvoje, 
patří všem výše uvedeným partnerům Zdravého města. 
Vážení spoluobčané, i Vy máte možnost podpořit Den Země. Buď účastí na výše uvedených 
akcích nebo alespoň úklidem svého bydliště a nejbližšího okolí. 
   
                      Ivana Květenská 
                    Koordinátorka PZM a MA21 
                       Kancelář Projektu Zdravé město Letovice 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


