
Den Země 2019 v Sázavě 

Zdravé město Sázava se připojilo k osvětové akci Den Země již po čtvrté. Akcí a aktivit bylo v rámci akce 

několik.  

Zapojili jsme se do úklidu města a jeho okolí a to od pondělí 8. 4. do soboty 13. 4. během pracovních dnů 

vyšly opět děti z místní Základní a Mateřské školy se svými třídními učiteli. Akce se zúčastnili i jednotlivci a 

některá místní sdružení. Od pátku 12. 4. do neděle 14. 4. probíhal i každoroční úklid Čistá řeka Sázava.  

Město poskytlo všem dobrovolníkům odpadkové pytle a rukavice. Uklízelo se u příjezdových silnic do Sázavy, 

v místních částech a turisticky navštěvovaných lokalitách. Pytle plné odpadků následně svezli pracovníci 

Technického dvora v Sázavě. Společnými silami jsme naplnili dva kontejnery o objemu 4 tun. 

Ve čtvrtek 25. dubna byl, jako odměna nejen pro děti, připravený zábavný den na louce u hasičárny. Ve 

spolupráci s firmami Ekokom a Asekol, které zajišťují zpětný odběr odpadu, jsme připravili soutěže a drobné 

dárky. Děti projížděly připravenou dráhu na koloběžkách, stavěly puzzle a trefovali se mobily do popelnice. 

Zájemci se dozvěděli informace o třídění odpadu, kam a jak s ním nakládat, ale také jak omezit používání 

špatně recyklovaných materiálů.  

Svozová firma města Sázava, FCC, přijela i s popelářským vozem, kde si nejen děti mohly vyzkoušet vysypat 

popelnici a podívat se na svět z „křesla“ řidiče nákladního auta. Také byli návštěvníkům předány informace 

o pravidelných svozech a době rozkladu některých odpadků. Za odměnu si děti odnášely balónky a další 

drobné ceny. 

Žáci 7. B místní Základní školy připravili pro své kamarády s nižších i vyšších ročníků zajímavé aktivity z oblasti 

rybářství, poznávání květin, stromů, zvířat a také si každý odnesl sazeničku hrášku ve vlastně vytvořeném 

květináčku ze starých novin a časopisů. 

Místní spolek maminek, Woskovky, si pro návštěvníky připravil výrobu šperku z recyklovaného materiálu.  

Zdravé město Sázava mělo pro děti připravenou odměnu za pomoc při úklidu města a jeho okolí. Všichni 

dostali pitíčko, sušenku, lipíčka a pracovní listy, které byly vytvořeny právě pro akci „Den Země v Sázavě“. 

Občerstvení bylo zajištěno ze školní jídelny a přítomní tak mohli ochutnat upečené koláče, po kterých se jen 

zaprášilo. 

Návštěvníci měli možnost zakoupit výborná jablka a mošty z ovocných sadů Tuchoraz.  

Projekt Den Země v Sázavě 2019 byl realizován v rámci projektu Sázava – Efektivita veřejné správy 

z Operačního programu zaměstnanost. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu 

připravené akce. 

         Klára Škvorová 

         koordinátorka Zdravého města Sázava 

 


