
Slavili jsme Den Země

Osmý ročník oslav Dne Země 2013, který pro děti z Jilemnice, Víchové, Hostinného 
(tradiční host akce) a Studence pořádala 22. dubna 2013 opět MAS „Přiďte pobejt!“ spolu 
s městem Jilemnice a Správou KRNAP, proběhl za krásného slunného počasí ve znamení 
všeobecné spokojenosti dětí i dospělých. Zúčastnilo se ho téměř 400 dětí základních škol a 
alespoň část programu absolvovali i žáci speciální školy a děti mateřských škol, podívat se 
přišli mnozí dospěláci. Mottem akce bylo  letos Co nám odkázali Harrachové. Představili 
jsme tyto majitele panství jako model dobrých hospodářů, kteří si vážili místa, kde žijí, 
pečovali o něj, šetřili přírodní zdroje a usilovali o to, aby svěřený majetek předali zvelebený 
dalším pokolením.

Děti 4. tříd, na které čekali lektoři v zámeckém parku, se proto postupně setkaly 
s tématem, co v Krkonoších vybudoval rod Harrachů, ale i otázkami týkajícími se životního 
prostředí ( Odpady, Voda - je jí škoda, Obaly nám napoví, Jarní rostliny, Ptáci se vrátili). 
Také si malovaly každý jarní perníček a podle obrázků poznávaly Krkonoše.

Děti 5. a 6. tříd se vydaly do areálu Hraběnka. Na trase dlouhé cca 6 kilometrů pro ně 
bylo připraveno 11 zastavení s podobným, byť náročněji zpracovaným obsahem. Na 
stanovišti, které připravila firma ZERA Náměšť nad Oslavou, se dozvěděli o připravovaném 
projektu kompostování biomasy na Jilemnicku a prohlédly se nové kompostéry, která se brzy 
objeví i v jejich obci. Návštěva Sběrného dvora odpověděla na otázku, kam s ostatním 
odpadem. Vždyť mnohé děti tu byly poprvé! Žáci se dále dozvěděli i o roli škůdce v přírodě, 
opět si povídali o odkazu Harrachů a jejich stopách na Jilemnicku, ale i třeba o tom, jak se
hospodaří v lese…

Na obou trasách nechyběli ani letos skauti Střediska Jilm, kteří vždy připraví pro děti 
hry a soutěže. Právě tak tradičně čekal na náměstí stánek s Fair Trade výrobky a povídáním o 
tomto způsobu spravedlivého obchodu.

Akce se vydařila především díky obětavému přístupu všech lektorů, kteří si precizně 
připravili svá témata tak, aby si z nich děti odnesly co nejvíc poznatků (interaktivní způsob 
prezentace). K hladkému chodu této poměrně velké akce tradičně přispívá také vyborná 
spolupráce mezi všemi partnery.
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