
Tisková zpráva 

Zdravého města Třebíč 

Kampaň Den Země 

 

Osvětovou kampaň - Den Země si lidé na celém světě připomínají vždy 22. dubna. V České 

republice se slaví od 90. let. V Třebíči proběhne hlavní oslava opět na náměstí, tentokrát již 

v pátek 20. dubna 2012 od 9,00 do 16,30 hodin. Letos pod názvem DEN S ODPADY, protože 

si připomínáme 15 let třídění odpadů v našem městě. 

Hlavními partnery oslav jsou společnosti ESKO-T a ASEKOL. Nebude chybět ukázka svozové 

techniky. Děti se mohou těšit na trampolínu, nafukovací skluzavku a skákací hrad, zajímavé 

ekologické dílny, hry a soutěže o hodnotné ceny. Odpolední program obohatí např. vystoupení 

skupiny Append X, Michael Jackson Revival,  mpDvojka, STORM. 

Svoje ekologické aktivity zde bude prezentovat asi dvacítka partnerů Projektu Zdravé město 

(Studentský parlament, DDM Hrádek – vyhlásí v 13,30 hodin vítěze soutěže „Marťani,“ Třebíčské 

centrum, MŠ Duha, ZŠ Bartuškova, ZŠ Kpt. Jaroše, ZŠ Týnská – připravila loď TÝNĚNKU, ZŠ a 

MŠ Na Kopcích, ZŠ Horka-Domky, SPŠ manž. Curieových, Občanská poradna, Vrátka, Sirius, 

JUNÁK svaz skautů a skautek Srdíčko, Ekocentrum Chaloupky a ZOO Jihlava). Více viz. leták 

Zábavný den s odpady. 

Kampaň Den Země upozorňuje lidi na zhoršující se stav životního prostředí, rostoucí množství odpadů, na problémy 

globálního oteplování, ničení přírody, vymírání živočišných druhů, kácení deštných pralesů, apod. Také nás symbolicky 

vyzývá, abychom se snažili najít řešení ohleduplná vůči přírodě a planetě Zemi. Jen na nás totiž záleží, v jakém stavu ji 

předáme budoucím generacím 

V sobotu 21. 4. dopoledne se mohou občané těšit na jarní verzi 

oblíbeného Jarmarku bio, eko a výrobků s označením Vysočina 

regionální produkt. Atmosféru trhu obohatí v 10 hodin pouliční 

divadlo KRAB na chůdách s představením Nejvyšší čas, je určeno pro 

malé i velké. Nuda to rozhodně nebude. 

Partneři Projektu Zdravé město Třebíč připravili i další zajímavé aktivity 

s ekologickou tématikou: 
 

DDM Hrádek- 17. 4. - od 15 do 18 hodin se koná v sídle DDM na ul. Švabinského Den otevřených 

dveří v místním ZOO koutku + chovatelská poradna 

 

Třebíčské „mateřské“ centrum – v sídle organizace na Fr. Hrubína 753 bude probíhat: 

12. 4. – povídání o šetrné ekologii v domácnosti 

17. 4. – Barevné dny + připojení se k akci Čistá Vysočina a úklid prostranství okolo Centra 

18. 4. – Canisterapie pro děti v Šikulce 

19. 4. – EKO-BIO – prezentace zdravých potravin bez éček, ochutnávka 

24. 4. – Medový den 

26. 4. – Den pro přírodu – tradiční naučné odpoledne se záchrannou stanicí Ikaros pro celé rodiny 

nejen pro děti 

 



ZŠ a MŠ Na Kopcích – úklid školy 19. 4.  

 

ZŠ Bartuškova – sběr papíru, výtvarné aktivity, jarní úklid prostranství kolem školy a práce na 

zahradě, výroby a umístění popisek upozorňujících na úspory vody, energie, papíru ve školní 

budově, Projekt Zelený svět a Byliny v našem životě, poznávací soutěž rostliny a živočichové pro 

všechny žáky a zaměstnance školy, speciální číslo časopisu Kroky, zaměřené na Den Země a 

environmentální aktivitu školy 

 

ZŠ Kpt. Jaroše – úklid oblasti sídliště Hájek, projekty s ekologickou a přírodovědnou tématikou 

 

ZŠ Horka-Domky – každoročně se pořádá pro 1. stupeň soutěž EKOBABA JAGA, výlet do okolí 

Třebíče 27. 4. 

 

ZŠ Týnská – ekologické aktivity ve škole budou probíhat pod vedením p. č. Němce. Pavla 

Kacetlová připravila s dětmi v družině podle heslem: „Všichni jsme na jedné lodi,“ loď 

TÝNĚNKU. Jak vypadá realita života a vůně dálek na týnské námořní lodi se může přesvědčit 

veřejnost přímo na Karlově náměstí v rámci oslav Dne Země. 

 

MŠ Duha Kpt. Jaroše – třídění odpadu – sběr papíru za spolupráce rodičů a dětí 18. 4. 

- Vysévání třídních truhlíků v přírodní učebně – od 16. 4. 

- Alternativní zdroje – návštěva menších skupin předškoláků v Infocentru TTS, prohlídka 

teplárny na biomasu 

- „Koniklecí stezkou“ – výlet k Lubí, pozorování jarní květeny a mikrosvěta v trávě pomocí 

lup a atlasů. 

 

Všem, kteří se letos aktivně zapojí do oslav Dne Země, patří poděkování.  

Země nám nepatří, my patříme Zemi. 
 

 

 

 

Ing. Iveta Ondráčková 

koordinátorka projektu Zdravé město Třebíč a MA 21 

 


