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Duben v Táboře ve znamení akcí věnovaných zlepšení života na naší planetě 

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a Den Země – dvě celorepublikové kampaně věnované 
zlepšeníprostředí, ve kterém žijeme, se v dubnu uskutečnily také v Táboře. 3,5 tuny 
sebraného odpadu, 8 dobrovolnických subjektů, 1 000 návštěvníků a 130 kusů vybraných 
baterií, to je jen základní statistika. Obě proběhlé akce připravilo Město Tábor v rámci 
projektu Zdravé město. 
 
Největší celorepubliková dobrovolnická akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“probíhala 
v Táboře od 7. do 19. dubna. Zapojilo se do ní osm subjektů z řad jednotlivců, mateřských, 
základních a středních škol. Cílem akce bylo uklidit černé skládky a pohozený odpad ve 
veřejných prostorech města. V Táboře se uklízely prostory kolem základních škol Husova               
a Čekanice, kolem Střední zemědělské školy a Střední průmyslové školy, dále úseky od 
Sladovny k mostu přes Jordán, od Nového hřbitova k prodejně Lidl, Na Bydžově, na Sídlišti 
Nad Lužnicí mezi rybníkem Komora a odpočinkovým areálem Komora a na Větrovech. 
Celkově dobrovolníci zbavili město 3,5 tuny odpadu. Odvoz odpadu zajišťoval odbor 
životního prostředí. Jednotlivcům osobně poděkovala místostarostka Kateřina Bláhová                   
a předala jim drobné dárky. Žáci Základní školy Čekanice, kteří se úklidu účastní pravidelně, 
pojedou za odměnu na exkurzi do záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Hrachově. 
 
Letošní Den Země byl ve znamení větrného chladného počasí. To však nebránilo tomu, aby 
byl na čtvrtek 20. dubna připraven zajímavý program na náměstí T. G. Masaryka. 
Odhadovaná návštěvnost celé akce se přiblížila číslu 1 000 osob. Po celý den probíhala 
prezentace projektu Zdravé město Tábor a turistické nabídky města zaměřená zejména na 
pěší a cykloturistiku uvnitř města. Společnost Rumpold přivezla názorné ukázky slisovaného 
plastového odpadu, recyklátů a separačních nádob. Kompostárna Jarošovice poskytla opět 
k volnému odběru kompost z táborského bioodpadu. 
 
Dopolední program zaměřený na třídění a recyklaci odpadu byl zaměřen na děti 
z mateřských azákladních škol. Soutěžními stanovišti prošlo 131 dětí ze školek a 524 dětí ze 
škol. Děti získalypotřebné informace odůležitosti třídění odpadů, o sběrných dvorech nebo          
o výrobě užitečných věcí z recyklovaných odpadů. Prohlédly si také cisternu na odvoz 
kapalného odpadu z továren. Soutěžní program připravilo sdružení Kalypta ve spolupráci 
s Vyšší odbornou školou a Střední zemědělskou školou Tábor, Střední odbornou školou 
ekologickou a potravinářskou Veselí nad Lužnicí a společností ASTON a. s. Zemědělská škola 
poskytla malým i větším návštěvníkům hygienické a občerstvovací zázemí. V odpolední části 
programu se představily dobročinné obchůdky. Domácího hospicu Jordán Tábor a Rolničky 
Soběslav. Každý, kdo si zakoupil něco z široké nabídky věcí z druhé ruky, jednak přispěl na 
správnou věc a jednak podpořil cirkulární ekonomiku. Cirkulární ekonomika je bezodpadový 
koncept pracující s myšlenkou, že pro někoho nepotřebné věci se nemusí hned vyhazovat, 
ale mohou ještě dobře posloužit ostatním. Pro zájemce o energetické úspory fungovala 
bezplatná poradna Energy Centra České Budějovice. 
 



 
 

 
 
V Táboře též odstartovala celorepubliková kampaň společnosti Elektrowin „Železné dny 
2017 - Přelez, přeskoč, recykluj!“. Kampaň je zaměřena na recyklaci elektroodpadu. Příchozí 
návštěvníci mohli během dne odevzdat k recyklaci vysloužilé elektrospotřebiče a vybité 
baterie. Za odevzdání elektroodpadu je čekal drobný dárek. V Táboře se vybralo 6 drobných 
elektrospotřebičů (fén, žehlička, nabíječka apod.) a 130 kusů baterií. Doprovodná výstava 
příchozím připomněla, které vysloužilé elektrospotřebiče mohou odkládat společně 
s vybitými bateriemi do červených kontejnerů a které musí k recyklaci odevzdávat do 
sběrných dvorů. Kampaň zavítá během jara a léta do všech krajů naší republiky a vyvrcholí 
závěrečnou akcí v Praze. 
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