
DEN ZEMĚ OPĚT SLAVIL ÚSPĚCH  
 

 Dobříšským záleží na místě, kde žijí 
 

Dobříšští občané vyčistili okolí města od necelé tuny odpadu! 

Mnoho dobříšských organizací spojilo své síly a přihlásilo se k 
účasti na Dni Země.Pod záštitou radnice bylo město rozděleno 
na několik lokalit a připraven plán úklidu. Organizace si zvolily 

místa, kam chodí na procházky či kde tráví volný čas. Den Země 
letos připadl konkrétně na středu 22. dubna a v Dobříši probíhal 

úklid od 17. do 25. dubna. Nezávisle na organizaci města 
proběhla podobná akce také v Brdských lesích za podpory 

rodiny Colloredo-Mannsfeld. 
 

Den Země, nejrozsáhlejší kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, se ve světě slaví už čtyřicet 
let. Na Dobříši proběhla letos podruhé, a to za skvělé spolupráce města, spolků, neziskových organizací, 
škol, podnikatelů i jednotlivců. Kampaň Den Země (Earth Day) poprvé proběhla ve Spojených státech 
amerických 22. dubna 1970, kdy žádala zvýšení energetické účinnosti, hledání obnovitelných zdrojů 
energie, recyklování materiálů a odpadů nebo omezení používání chemikálií, které ničí ozónovou vrstvu 
Země. Po celých 40 let od svého vzniku se kampaň, která se mezitím rozšířila do celého světa, zaměřuje 
na zhoršující se stav životního prostředí na Zemi. Dnes slaví Den Země více jak miliarda lidí ve 175 státech 
světa, včetně České republiky. 

A jak vlastní akce probíhala? Zapojené organizace si určily termíny úklidu podle jejich možností  
na radnici vyzvedly pytle, provázky, rukavice a vyrazily do terénu. Během sběru odpadu zažily spousty 
veselých zážitků a připravily řadu dokumentačních fotek. Město zajistilo svoz pytlů s odpadem  
tak aby nedocházelo k jeho opětovnému navrácení do přírody. Celkem 16 dobříšských organizací 
sesbíralo téměř tunu odpadu (0,885 tuny): 

• Volejbalisté – areálu volejbalu + ul. V lipkách k ul. 
Příbramská (5 pytlů) 

• Gymnastky – ul. Příbramská od stavebnin Cifrain po 
zemědělský podnik (6 pytlů)  

• Rybáři – okolí Papeže (cca 25 pytlů a další odpad), zajistili si 
svoz odpadu 

• 2. ZŠ – areál školy a okolí cesty z Vlašky do Brodců (7 pytlů) 

• 1. ZŠ – Anglický park (cca 6 pytlů) 

• ZŠ praktická – okolí školy až ke kostelu (cca 5 pytlů ) 

• SOU Hluboš – areál školy a cestu na Bzdinku včetně 
Anenské (8 pytlů) 

• Skautky a táborníci (29 skautek a táborníků) – prostor od klubovny Papežanky, 
přes Třešňovku až k mostku u obory  (11 pytlů, 15 pneumatik a další odpad) 

• Oddíl MFK –  areál MFK a navíc lokalita pod psincem směrem k silnici na 
Chotobuš a podél zdi anglického parku zpátky až k areálu MFK (5 pytlů) 

• Oddíl FAN-TAN – lokalita okolo Židovského hřbitova (6 pytlů) 

• MC Dobříšek – okolí Noemovy archy a trasa „Barevné cyklostezky“ = okolí 
sport. klubu Vlaška (3 pytle) 

• Dobrovolní hasiči – hráz a břeh rybníka Koryto (4 pytle) 

• Krakatit –  výjezd z Dobříše na Rosovice přes Sv. Annu, Bzdinku zpět (3 pytle) 

• SK Vlaška – lokalitu přilehlých lesů, zejména trasy závodů Brdman Adventure 
(8 pytlů) 



Celkem bylo sesbíráno více než 100 pytlů, neuvěřitelných 15 
pneumatik a další prapodivný odpad. Perličkou se stala lyže 
značky Elan vylovena z rybníka. 

Do akce se kromě výše zmíněných organizací zapojili také 
jednotliví občané.  

Všem tímto srdečně děkujeme!  

Reportáž z Dne Země naleznete na www.mestodobris.tv, dále 
pak na stránkách http://www.youtube.com/dobristv. Nově na 
webové televizi města Dobříše pracují studenti Gymnázia Karla 
Čapka, najděte si čas a podívejte se, jak vítečně se své práce 
ujali.  

Den Země z pohledu jedné ze zapojených organizací naleznete 
na http://www.zlatylist.org/?clanek=den_zeme_04_2010.  

Za finanční podporu děkujeme Ministerstvu životního prostředí 
ČR, které letos ocenilo aktivní práci občanů města a uvolnilo ze 
svého rozpočtu v rámci Revolvingového fondu téměř 1 milion Kč 
na akce pro veřejnost (kampaně, úpravy drobných prostranství, 
doplnění košů na psí exkrementy, doplnění nádob na tříděný 
odpad ve veřejných budov a cyklostojanů, průzkumy názorů 
občanů aj.). 

Organizátoři 

 


