
23. 4. VYCHÁZKA ZA ZVÍŘÁTKY NA OKROUHLÍK, 15:00
Procházka plná her a oslavy přírody pro rodiny s dětmi. 
Sraz je u vodárny na konci Rosic směr Litostrov. 
Cesta je vhodná i pro kočárky. S sebou malou svačinku 
(buřty na opékání) a něco na zub pro zvířátka.

ZA ZDRAVÍ
    PLANETY ZEMĚ

O S V Ě T O V Á  K A M P A Ň

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE KVETOUCÍ ROSICE
Smyslem je podpořit občany ve snaze o zkrášlení 
soukromých prostor a tím přispět k příznivému 
vzhledu města. Více informací v dubnovém vydání 
Rosy a na webové stránce Zdravého města. Soutěž 
bude ukončena 15.8.2016. Přihlašovací kupón najdete 
v květnové Rose a na podatelně městského úřadu.

7. 4. PROBUDÍME ZAHRADU 
NA MŠ ZÁMECKÁ, 14:30–17:00
Společná akce dětí, rodičů a pedagogů MŠ 
s cílem uklidit a jarně vyzdobit zahrady 
jednotlivých pracovišť. Informace najdete 
na nástěnkách jednotlivých tříd.

9. 4. PROJEKT ALEJE ŽIVOTA, 13:00–16:00
Sraz ve 13:00 u kuželny. Společně vysázíme 34 stromů. 
Výsadbu finančně podpoří Zdravé město Rosice a Zdravý 
Jihomoravský kraj. Projektovou dokumentaci vypracovalo 
Větvení, z.s., lokalitu k výsadbě připravily TS Rosice, které 
se budou podílet i na následné péči. Doprovodným 
programem a drobným občerstvením přispějí tyto 
rosické organizace a spolky: SVČ, Turisťák, Skautský oddíl 
ESOX, Ekokroužek při ZŠ, Klub seniorů a Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů. Všem patří velký dík!

16. 4. KAMPAŇ UKLIĎME SVĚT – 
UKLIĎME ČESKO!, 9:00–12:00
Pojďme si společně vytvářet hezké a čisté místo 
pro život! Sraz v 9:00 u sochy T. G. Masaryka při vstupu 
do zámeckého parku pro úklid v jižní části města.  
Rodiny s menšími dětmi a občané severní části města 
se potkají v 9:00 u kuželny. Více info u pí. Plchové 
(plchova.rosice@gmail.com) nebo na webové stránce 
www.uklidmecesko.cz, kde jsou Rosice registrovány.

20. 4. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST 
V SVČ ROSICE – PROJEKT „POMÁHÁME“ – 
VÝROBA KERAMICKÝCH LISTŮ, 16:30–20:00
Peníze z vydražených keramických listů přispějí 
k záchraně deštných pralesů a tím i života. 
Na dílnu můžete přijít kdykoliv v určeném čase. 
Přihlášky a podrobné informace u pí. Murycové: 
murycova@svcrosice.cz, 734 468 001. 
O projektu více v dubnové Rose na str. 49–50.

21. 4. DEN ZEMĚ V ZŠ ROSICE, 8:00–13:00
Každý ročník má svůj program. Partnery programu jsou 
např. SVČ Rosice, MŠ Zámecká a KTS Ekologie, s.r.o.

21. 4. DEN ZEMĚ V MŠ ZÁMECKÁ
Děti si na školních pozemcích vysází 
bylinky a najdou vhodné místo 
pro hmyzí domeček.


