
                    

 

Den Země proběhl i přes aprílové počasí 

 

DEN ZEMĚ V BOLATICÍCH 

 

Tisková zpráva 
 

en Země slaví milióny lidí z více jak 140 zemí světa. Po celém světě se konají jarmarky, 

festivaly, pochody, soutěže, koncerty, úklidové práce a jiné aktivity na tisících místech. 

Den Země se stal největší veřejností organizovanou aktivitou v historii planety. Od 

roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice. A 

jak to vše začalo? 22. 4. 1970 se na různých místech Spojených států shromáždilo na 20 milionů 

lidí, aby demonstrovali za zdravější životní prostředí. Kampaň, která měla za cíl prosazovat 

přijetí nových zákonů v ochraně životního prostředí, prosadit tyto otázky do politické diskuse 

a podpořit veřejný zájem o problematiku životního prostředí, inicioval americký senátor 

Gaylord Nelson a získala podporu i dalších amerických politiků. Kampaň měla nebývalý ohlas 

a dala vzniknout tradici oslav Dne Země - 22. dubna, jako mezinárodního svátku životního 

prostředí. (1)  

Co se u této příležitosti dělo v Bolaticích? V rámci celé kampaně Dne Země neprobíhal jen úklid 

celé obce a veřejných prostranství, ale i další aktivity. Základní škola Bolatice opět 

zorganizovala sběr starého papíru, do kterého se zapojily celé rodiny žáků, viz. samostatný 

článek školy o sběru starého papíru. Ve dne 22. 4. jste v obci mohli narazit na žáky, kteří 

prováděli osvětu v kampani na zlepšení třídění odpadů – rozdávali pytle na tříděný odpad a na 

psí exkrementy a s respondenty vyplňovali krátký dotazník. Mimo sběru papíru žáci měřili dne 

24. dubna četnost dopravy. 

V ten nejdůležitější den, tedy v úterý 22. dubna, se i přes nepřízeň počasí v odpoledních 

hodinách, prováděl úklid obce a jejího okolí. Díky dešti byl rozsah odpoledních aktivit značně 

omezen, přesto se podařilo vysadit téměř 40 nových stromků v aleji směrem na Vyhlídku a 

další 30 na polní cestě mezi Borovou a Bolaticemi. Vlastní aktivitou se na nové výsadbě podílela 

Myslivecká společnost Křeménky, která vysadila téměř 850 nový stromků. 

 

1) Mezinárodní svátek životního prostředí - 22. dubna: Den Země. In: Žlutý květ [online]. [cit. 2014-04-18]. 

Dostupné z: http://zlutykvet.cz/co_je_den_zeme.html 

D 



 

 

Do úklidu a pomoci přírodě se zapojily nejen děti ze školy, ale i členové bolatických spolků a 

organizací. Pro všechny zúčastněné bylo na hřišti nachystáno občerstvení i něco na zahřátí. V 

průběhu dne, nejprve pro žáky sedmých tříd základní školy a později pro veřejnost, byly na 

hřišti FK Bolatice demonstrovány ukázky správného a nesprávného spalování paliv v podobě 

edukativní show SMOKEMAN. V průběhu této prezentace probíhaly zajímavé chemické a 

fyzikální pokusy a děti i dospělí měli možnost ověřit si fyzikální a chemické zákonitosti i přímo 

v praxi, třeba vyzkoušet si rozdělání ohně pomocí křesadla. Tuto prezentaci mělo pro veřejnost 

připraveno Výzkumné energetické centrum Vysoké školy báňské – Technické univerzity. Mimo 

jiné měli občané možnost zhlédnout i prezentaci ekologických kotlů firmy Benekov a zjistit tak 

technické náležitosti, podmínky instalace a provozní výhody oproti stávajícímu systému 

vytápění. 

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do kampaní ke Dni Země, ať už úklidem 

veřejného prostranství, výsadbou stromků nebo zvelebováním okolí svého domu, děkujeme 

spolkům a organizacím za podporu této kampaně a firmám za finanční či materiální zajištění 

této akce. 
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Obec Bolatice je dynamicky se rozvíjející obcí, která leží v hlučínské pahorkatině nedaleko hranic 
s Polskem. Se svými 4411 obyvateli patří mezi největší obce v regionu a nabízí svým občanům i 
návštěvníkům velmi dobrou úroveň občanské vybavenosti. Obec Bolatice je členem Národní sítě 
zdravých měst, Svazku měst a obcí ČR, Sdružení obcí Hlučínska a Místní akční skupiny Hlučínsko a 
při svém rozvoji vychází zejména ze Strategického plánu rozvoje obce Bolatice.  


