
 

 

 
Tisková zpráva 
14. 6. 2019 
 

Zdravé město Tábor se zaměřilo na podporu udržitelných životních podmínek ve městě 
 
V průběhu dubna a května se Tábor zapojil do tří kampaní na podporu ochrany životního prostředí 
a udržitelného rozvoje. Výsledkem kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je rekordních                   
12,66 tun sebraného odpadu, zejména použitých starých pneumatik, a zapojení 18 dobrovolnických 
subjektů a jednotlivců. Den Země s tématem třídění a recyklace odpadů oslovil 500 návštěvníků. 
Evropský týden udržitelného rozvoje přinesl tři workshopy pro 83 studentů ze čtyř táborských 
středních škol. Kampaně organizovalo Město Tábor v rámci projektu Zdravé město a MA21. 

 
Největší celorepubliková dobrovolnická akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ probíhala v Táboře po 
celý duben. Hlavním úklidovým dnem byla sobota 6. dubna. Letos se zapojilo 18 subjektů z řad 
jednotlivců a táborských spolků či sdružení. Oproti roku 2018 se počet uklízejících zvýšil o další tři 
subjekty. Cílem akce bylo uklidit černé skládky a pohozený odpad ve veřejných prostorech města, 
přičemž hlavním tématem byl úklid vyhozených starých pneumatik. V Táboře se uklízelo kolem 
základních škol Husova, Zborovská a Čekanice, Střední zemědělské školy, dále úseky kolem Jordánu, 
na Parkánech, kolem řeky Lužnice od odpočinkové zóny Komora po Harrachovku, na letišti Všechov           
a na Pražském Sídlišti. Celkově dobrovolníci zbavili město 12,66 tun odpadu, což je o 8,5 tun více 
než v roce 2018. Největší podíl na tomto nárůstu sebraného odpadu mají staré pneumatiky. Těch se 
sebralo přes šest tun. Odvoz odpadu opět zajišťoval odbor životního prostředí. Žáci ze Základní školy 
Zborovská, kteří se úklidu účastnili opakovaně, pojedou za odměnu na program environmentálního 
vzdělávání. 
 
Den Země se věnoval poznávání přírody a třídění a recyklaci odpadů. Město Tábor a Vyšší odborná 
škola a Střední zemědělská škola Tábor realizovaly ve středu 17. dubna na náměstí T. G. Masaryka 
zajímavý interaktivní program nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale i pro veřejnost. Akci 
navštívilo 500 osob. Součástí programu byla prezentace projektu Zdravé město Tábor a turistické 
nabídky města zaměřené zejména na pěší a cykloturistiku. Soutěžní program o přírodě a odpadech 
připravila Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor. Soutěžními stanovišti prošlo                       
297 dětí z mateřských a prvních stupňů základních škol. Děti získaly informace o třídění a recyklaci 
odpadů, vyzkoušely si slalom s popelnicí, vyrobily si drobné dárky z recyklovaných materiálů (např. 
kytičky z vyřazených knih) a zahrály si známé hry jako piškvorky a sudoku s víčky od PET lahví. 
Hlavnímu tématu Dne Země se věnovaly také prezentace partnerských společností. Rumpold 
prezentoval možnosti třídění a recyklace odpadů. Kompostárna Jarošovice, která zpracovává 
bioodpad z táborských domácností, přivezla hromadu substrátu. Ten byl pro veřejnost k volnému 
odběru. Navíc přivezla postavičku Krtečka, který udělal radost všem přítomným dětem. Společnost 
Elektrowin připravila program zaměřený na recyklaci elektroodpadu. Příchozí mohli na místě 
odevzdávat vysloužilé drobné elektrospotřebiče.  
 
Potřetí se v letošním roce Tábor zapojil do Evropského týdne udržitelného rozvoje. Kampaň je 
zaměřena na aktivity naplňující Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), které odsouhlasila Organizace 
spojených národů do roku 2030. Ve čtvrtek 23. května 2019 se uskutečnily tři workshopy s názvem 
„Ty svět (ne)změníš!“, které byly zaměřeny na Cíl 12 Odpovědná spotřeba a výroba. Smyslem 
workshopů bylo upozornit studenty na to, jakým způsobem mohou sami přispět k udržitelnému 
životu. 83 studentů ze čtyř táborských středních škol společně zpracovávalo pyramidu 5R (refuse – 
reduce – reuse – recycle – rot). Při její tvorbě se studenti zaměřili na věci, které mohou ve své 
každodenní spotřebě redukovat, znovu používat či zcela vynechat. Workshopy vedli lektoři 
z Greenpeace Česká republika. 



 

 

 
 
Podrobné informace naleznete na www.taborcz.eu v sekci Zdravé město a MA21 nebo na Facebooku. 
 
Kontakt: 
Město Tábor 
Ing. Jana Lorencová, koordinátor Zdravého města a MA21 
tel. 381 486 166, 770 141 190 
e-mail: jana.lorencova@mutabor.cz 
www.taborcz.eu a www.taborudrzitelne.cz 
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