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Den Země 2018 v Sázavě 

Ve Zdravém městě Sázava jsme se již třetím ročníkem připojili k osvětové akci Den Země. Startovalo se hned v úterý 

3. dubna po Velikonocích, kdy žáci z místní Základní školy a sdružení maminek Woskovky vzali pytle, rukavice a vydali 

se do předem vytypovaných míst k úklidu. V pátek po obědě se přidala další skupina dobrovolníků z řad veřejnosti a 

zaměstnanců městského úřadu. Ale i několik jednotlivých nadšenců připravilo nasbírané pytle s odpadky k odvozu 

mimo organizovaný společný úklid. V rámci úklidu se sesbíralo okolo 2 tun odpadu. Pro všechny účastníky město 

připravilo trička, odpadkové pytle a rukavice. V pátek byli všichni pozváni na společné opékání buřtů (které věnovala 

masna Třebovle) v Kiosku Pod Vrbou nebo na koncert Plavců se zvýhodněným vstupným. Poděkování patří panu 

Brzybohatému za připravené zázemí a ohniště a všem, kteří se připojili k úklidu Sázavy a jejího okolí. 

Další týden, v úterý 10. dubna, jsme uspořádali osvětovou akci, zaměřenou nejen na třídění a recyklaci odpadu. Na 

náměstí Voskovce a Wericha byl připraven pro širokou veřejnost bohatý program. Svozová firma FCC přistavila 

popelářský vůz, který si návštěvníci mohli prohlédnout, a předala informace o pravidelných svozech a době rozkladu 

některých odpadků. Firmy zajišťující zpětný odběr Ekokom, Asekol, Elektrowin, Ecobat, Ekolamp připravily soutěže, 

drobné dárky, skákací hrad a informace nejen pro děti. Střední zemědělská škola z Benešova, zastoupena pedagogy a 

studenty, zajistila pro účastníky přípravu sazenic fazolí i omalovánky pro nejmenší. Včelař, pan Lhotský z nedaleké 

Zruče nad Sázavou, připravil pro návštěvníky ukázku včelího úlu, informace o využití vosku a propolisu. U stánku 

Zdravého města Sázava si mohly děti nazdobit perníčky, které upekla školní jídelna Scolarest, cukrovo-bílkovou 

hmotou, kterou dodala paní Lonská z místí cukrárny. Dále se návštěvníci dozvěděli informace o probíhající výstavbě 

protipovodňových opatření a stejně jako v loňském roce mohli zdarma ochutnat polévku z místního řeznictví pana 

Polesného. Všichni příchozí obdrželi pracovní listy, které vznikly díky sázavskému kronikáři Milanovi Štědrovi a 

grafikovi Radkovi Tupému právě k oslavám Dne Země, ve kterých se dozvěděli nejen o fauně a flóře v našem městě, 

ale i zajímavých a památných místech, které stojí za zmínku i návštěvu. Součástí pracovních listů je společenská hra 

„Člověče, projdi se“ a to právě tím naším krásným městem a jeho okolím. Další aktivitou byla módní přehlídka žáků 

z místní Základní školy, kterou mohli přítomní vidět v dopoledním i odpoledním programu. Děti, ve spolupráci 

s pedagogy a rodiči, vytvořily pozoruhodné kostýmy z odpadků pro recyklaci a bylo opravdu na co koukat. Fantazie 

dětí je prostě jedinečná. 

Celým dnem prováděl moderátor Radek Tupý. Přálo nám krásné a slunečné počasí. Návštěvníci měli možnost 

zakoupit jablka z ovocných sadů Tuchoraz nebo mléčných výrobků z nedaleké farmy Blato.  

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu připravené akce. 

 


