
22.  D U B E N 

 

 
  Den Země je jednou z aktivit, ke které se Město Letovice přihlásilo v rámci svého členství 
v Národní síti zdravých měst ČR.  
Tradiční akcí, pořádanou Městem Letovice, ve spolupráci Rybářskou organizací Letovice,  s 
občanským sdružením Fan-Club BOP Křetínka, MKS Letovice a okolními obcemi, je rovněž 
úklid p řehrady, pořádaný v sobotu 16. dubna 2016. 
 
 Ve spolupráci s partnery Zdravého města jsou u příležitosti oslav DNE ZEMĚ 2016 
připraveny také další akce: 
MŠ Čapkova    
22. 04. Den Země:  
- Odemykání zahrady v MŠ – opékání topinek 
- Úprava záhonků a bylinkové spirály na zahradě                     Město Letovice   
MŠ Komenského 
Den Země – 22. 4. 2016 
Celoškolní akce pro veřejnost na školní zahradě pořádaná spolu se smluvními partnery MŠ 
Komenského zaměřená na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, doplněná 
zábavnými aktivitami pro děti (skákací hrad, divadelní představení Divadla plyšového 
medvídka v amfiteátru aj.). 
MŠ Třebětínská  
Den Země – 22. 4. 2016 
- sběr odpadků a úklid školní zahrady a nejbližšího okolí školy 
- pokusy ve třídě – rychlení fazolí, setí řeřichy 
ZŠ Letovice 
Den Země 
- úklid žáků v okolí školy 
- mobilní planetárium – výukový program Země 
Nové sdružení zdravotn ě postižených v Letovicích   
 12. 4. - RELAX v Lázních Boskovice 

   21. 4. - zájezd – kostel, muzeum T. G. M. v Hodoníně, Milotice zámek, Mikulčice archeopark,   
                    Josefov – posezení s cimbálovkou 

Svaz tělesně postižených v Letovicích  
Den Země 
zájezd Prostějov a Olomouc 
MKD Letovice 
Den Země 
06. 4. Za poznáním židovské kultury do Brna, návštěva hřbitova 
13. 4. Přednáška p. RNDr. Karla Lepky o významném brněnském matematikovi Matyáši 
Lerchovi 
20. 4. „Jen tak v klubu“ 
21. 4.  Kurz batikování triček, pouze pro přihlášené členky 
27. 4.  Turistická vycházka po cyklostezce z Ústí nad Orlicí do Brandýsa n. Orlicí 



 
Letokruh Letovice 
Den Země  
21. 4.  Den Země - Výtvarný happening v zámeckém parku  
30. 4. Zájezd pro rodiče a děti do ZOO Bojnice 
 
Fan Club BOP K řetínka 
16. 4.  Den Země - úklid přehrady Křetínky 
  
Masarykova st řední škola  
Den Země - 22. 4. 2016  
EKOTÝM  - Aktivity ve spolupráci s Mateřskou školkou Letovice Komenského.  
Úklid mezi budovami školy.   
Úklid břehů Svitavy a Křetínky ve městě - třídy, pytle, třídění - recyklace ve sběrném dvoře 
města, za lepší životní prostředí – úprava a úklid okolí DM 
 
Poděkování za spolupráci na kampani a šíření myšlenek udržitelného rozvoje, patří všem 
výše uvedeným partnerům Zdravého města a Vám všem, kteří se akcí zúčastníte nebo 
přispějete k úklidu okolí Vašeho bydliště 

 
   

 
 

              Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj 
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