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13. 4. 2017 

Oslava Dne Země ve znamení třídění a recyklace odpadu  

Odpady – třídění a recyklace je motto letošního Dne Země, který se stejně jako v předchozích 
letech uskuteční na náměstí T. G. Masaryka. Na čtvrtek 20. dubna 2017 připravilo město Tábor se 
svými partnery zajímavý program jak pro děti z mateřských a základních škol, tak pro širokou 
veřejnost. Představí se celostátní kampaň Železné dny 2017 – Přelez, přeskoč, recykluj! Návštěvníci 
budou mít možnost nakoupit si v dobročinných obchůdcích, vyzkoušet si kompost vzniklý 
z táborského bioodpadu nebo si odnést dárek za přinesení vysloužilého elektrospotřebiče.  
K dispozici budou též informace o novinkách v třídění, úsporách energií, květinové soutěži i agendě 
Zdravého města. 
 

Dopolední program proběhne od 8.30 do 13 hodin a je určen dětem z mateřských škol a prvních 

stupňů škol základních. Na děti čeká zhruba dvouhodinový soutěžní program, v jehož rámci se 

dozvědí důležité informace o třídění a recyklaci odpadu. Na památku si děti vyrobí zajímavý výrobek 

z odpadového materiálu. Po absolvování programu na náměstí T. G. Masaryka mohou děti navštívit 

Botanickou zahradu, ve které připravuje doprovodný program Kapky pro Den Země Vyšší odborná 

škola a Střední zemědělská škola Tábor.  

 

Odpolední program je určen široké veřejnosti a proběhne od 13 do 17 hodin. Připravena je bezplatná 

poradna Energy Centra České Budějovice, která bude zaměřena na úspory energií. Domácí hospic 
Jordán Tábor a Rolnička Soběslav představí své obchůdky dobré vůle s věcmi z druhé ruky. Tyto 

dobročinné obchůdky jsou výborným příkladem cirkulární ekonomiky, což je celosvětový 

bezodpadový koncept. Prezentovat se budou též táborské střední školy. 

 

Po celý den bude na náměstí prezentován projekt Zdravé město a místní Agenda21, v němž je Tábor 

zapojen od roku 2008. Jedná se o projekt, který podporuje kvalitu veřejné správy, kvalitu 

strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví obyvatel.  

K dispozici budou též informace z Odboru životního prostředí Města Tábor týkající se květinové 

soutěže, novinek na sběrných dvorech a další.  

 

Společnost Elektrowin v Táboře poprvé představí svou celonárodní kampaň Železné dny 2017 – 
Přeskoč, přelez, recykluj. Kampaň se věnuje recyklaci elektroodpadů. Návštěvníci si vyzkouší 

nafukovací závodní dráhu, na které mohou ve dvojicích prověřit svou zdatnost. Jednotlivé časy se 

budou hodnotit v kategoriích děti, ženy a muži. Dále si prohlédnou výstavu o recyklaci a mohou si 

zasoutěžit o drobné ceny, pokud splní úkoly s recyklační tématikou. Zároveň mohou přinést vysloužilý 

elektrospotřebič, za jehož odevzdání je čeká malý dárek. 

 

Stejně jako v loňském roce bude součástí Dne Země prezentace společnosti Rumpold. Návštěvníci se 

dozvědí informace o separaci a recyklaci odpadů a prohlédnou si ukázky vytříděného odpadu. Ve 

spolupráci s Kompostárnou Jarošovice přiveze Rumpold do Tábora opět hromadu kompostu. 

Kompost bude pro veřejnost volně k odebrání. 

 

Podrobné informace naleznete na www.taborcz.eu, odkaz Zdravé město nebo na Facebooku. 

 

Kontakt:  
Město Tábor – Ing. Jana Lorencová, koordinátor Zdravého města a MA21                                                      

tel. 381 486 166, e-mail: jana.lorencova@mutabor.cz  


