
Akcí s názvem AŤ SE MĚSTO ZELENÁ ANEB NEPŘILEP 
SE! vyvrcholily v Třebíči oslavy Mezinárodního svátku životního 
prostředí. Dvacátý čtvrtý dubnový den je uspořádalo Zdravé měs-
to spolu se svými partnery. Na Karlově náměstí se představilo 
celkem čtrnáct organizací. Hlavním smyslem kampaně, která pro-
bíhala v celé republice a dalších zdravých městech, bylo upozor-
nit veřejnost na ekologické problémy nejen naší země, ale i celé 
planety Země a nabídnout možná řešení.

Jelikož se v poslední době poměrně často objevuje nešvar – 
odhazovat či nalepovat „vyžvýkané“ žvýkačky všude kolem sebe, 
studentský parlament připravil letos ve spolupráci s městskou poli-
cií akci Nepřilep se! Občané Třebíče i žáci některých škol byli 
„obdarováni“ balícími papírky na „použité“ žvýkačky. Souběžně 
proběhla i monitorovací akce – Antivandal. Cílem bylo zmapo-
vat ve městě místa poničená vandaly. Pořízené fotografi e budou 
dále sloužit strážníkům Městské policie Třebíč pro zvýšení kont-
rol v daných lokalitách.

Velmi zajímavé a originální prezentace s ekologickou tématikou 
často doplněné i soutěžemi na Karlově náměstí tentokrát připravily:  

ZŠ Kpt. Jaroše, ZŠ Týnská, ZŠ Bartuškova, ZŠ a MŠ Na Kop-
cích, Střední průmyslová škola Třebíč, Studentský parlament měs-
ta Třebíče, DDM Hrádek, Denní rehabilitační stacionář, Třebíčské 
„mateřské“ centrum o. s., ekologické centrum Chaloupky, Hnutí 
DUHA, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, fi rma zabývající se 
zpětným odběrem elektrozařízení Elektrowin. Letos jste mohli 
nově navštívit i stánek ZELENÁ ÚSPORÁM. Právě zde bylo mož-
né získat informační letáčky a rady ohledně nového dotačního 
programu Státního fondu životního prostředí. Program iniciovalo 
Ministerstvo životního prostředí s cílem ušetřit občanům výdaje 
za teplo, ozdravit ovzduší a snížit emise.

Pozornost hlavně dětí přilákal i skákací hrad od fi rmy Krato-
chvíl Zdeněk. 

Někteří se k oslavám Dne Země připojili rovnou prakticky. Napří-
klad mladí rybáři v rámci akce „Mládež nechce nepořádek“ posbí-
rali odpadky okolo rybníků Hladový, Baba a v Libušině údolí. „Ruku 
k dílu“ přiložilo celkem 49 dětí a 14 vedoucích kroužků. Za sobotní 
den shromáždili úctyhodných 430 kg odpadu.
Čistý a uklizený lesík v prostoru nad bazénem Laguna (Mládež-

nická) zůstal také po dobrovolné akci osmi členů Místní organiza-
ce ČSSD Třebíč 2. Ti se pod vedením krajského radního Zdeňka 
Ryšavého pustili nadšeně do úklidu v pátek 24. dubna odpoled-
ne. Nasbírali celkem sedm pytlů odpadků.

Závěrečné poděkování patří všem, kteří se do oslav Dne Země 
aktivně zapojili. O Dni Země se dočtete také na straně 24.

Ing. Iveta Ondráčková,
koordinátorka Zdravého města a MA21 Třebíč

Den Země

Pro děti byla na 
Dni Země připravena řada soutěží a her

Fotografi e SPMT
z akce „Antivandal“

U stánku ZŠ Kpt. 
Jaroše jste si mohli nachytat ryby

Organizace se 
zapojily i mimo Karlovo náměstí. Tuto 

mapu vytvořily děti ze ZŠ Horka-Domky
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