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Chrudim 2. dubna 2014  
 

Tisková zpráva: 
 

„Ukliďme svět“ aneb vytvářejme společně místo, kde je radost žít! 
 
V rámci aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 se zaměřujeme na regeneraci odpočinkových 
míst, dětských hřišť a postupného zkrášlování našeho města a snažíme se především u dětí a 
mládeže vytvářet kladný vztah k našemu okolnímu životnímu prostředí.  
 
Již k tradičním akcím, které jsou připravovány v rámci kampaně Dne Země, patří akce „Ukliďme 
svět“.  
Hlavním přínosem této akce je posílení povědomí o odpovědnosti každého jednotlivce za stav našeho 
společného životního prostředí. Velký význam má tento fakt zejména pro děti, které si díky takovýmto 
akcím utvářejí svůj pohled na přírodu a stanovují své hodnotové žebříčky.   
Letošní rok podporuje tuto akci 13 zařízení s více než 960 dobrovolníky.  Úklid veřejných 
prostranství, okolí dětských hřišť, parků, školních zahrad a přilehlých prostor bude většinou 
probíhat od 1. do 16. 4. 2014. Zájemci jsou vybaveni jednorázovými rukavicemi a igelitovými 
pytli. Odvoz sesbíraného odpadu zajišťují Technické služby Chrudim 2000 spol. s  r. o.  
 

MŠ, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765 7 - 11.4.2014 okolí MŠ  

Sbor dobrovolných hasičů TOPOL  19.4.2014 příkopy CR -TOPOL, okolí Topole, rezervace Habrov 

Speciální základní škola Chrudim 7-11.4.2014 okolí školy 

MŠ, Chrudim 4, Strojařů 846 průběžně 1. - 16.4.  zahrada a okolí MŠ, sídliště 

Mama klub Chrudim 7.-11.4.2014 okolí organizace, dětské hřiště 

MŠ, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 7.-11.4.2014 okolí MŠ 

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 14. 4., 16. 4. a 21. 4. okolí hypermarketu Tesco, sídliště U Stadionu, okolí žel. trati 

Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim 15.4.2014 okolí školy, úsek škola - školní statek Vestec 

Vodácké sdružení Kačeři 11.4.2014 koryto Chrudimky, v úseku Mlýn Janderov - plavecký bazén 

MŠ, Chrudim 2, Na Valech 693 16. - 17.4.2014 okolí MŠ, školní zahrady 

DDM 11.4.2014 zahrada u DDM 

Klub hnutí Brontosaurus 2.4.2014 břehy Chrudimky Střelecký park - Májov 

Šance pro Tebe, o.s. 10.4. - 16.4.2014 Střelecký park, okolí ubytovny a zázemí organizace 

 
 
 
Kontakt:  
Šárka Trunečková 
Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, 
 Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim,  
telefon: 737 770 811  


