„DEN ZEMĚ 2016“

Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se svými partnery připravilo pro děti
z mateřských, základních a středních škol program v týdnu 18. - 22. dubna 2016 v rámci
světové kampaně "Den Země", která vrcholí každoročně 22. dubna.
Na úterý 19. dubna byly poprvé zajištěny exkurze ve společnosti RESUR, spol. s r.o. v
Otovicích pro cca 70 studentů z 2. - 3. ročníků Obchodní akademie, VOŠ CR Karlovy Vary a
Střední zdravotnické školy a VOŠZ Karlovy Vary. Studenti měli možnost zhlédnout celý
provoz třídírny odpadů, včetně dotřiďovací linky. Po celou dobu exkurze se jim věnoval p.
Famfulík, který zodpověděl veškeré jejich dotazy. Na závěr se studenti společně zvážili na
speciální váze.

Ve středu 20. dubna žáci 8. ročníků ZŠ Truhlářská navštívili v rámci kampaně "Den Země"
pořádané Magistrátem města Karlovy Vary „Úpravnu vody Březová“. V rámci exkurze zhlédli
film “O vodičce“, prohlédli si schéma a postupy čištění vody a poté prošli celým provozem
úpravny. Počasí žákům přálo a svačinka v přírodě chutnala.

Druhým rokem Společnost RESUR, spol. s r.o. Karlovy Vary - Dvory (areál u stadionu FC
Buldoci K. Vary) sběrna surovin ve spolupráci s Ing. Hankou Szmitkovou z odboru
technického připravila na pátek 22. dubna exkurzi pro žáky I. stupně s velice zajímavým
výkladem. Účastníci se zde dozvěděli spoustu podrobností o možnostech a způsobech
třídění odpadů v našem městě. Za přinesené rozbité elektrospotřebiče obdrželi drobné
dárky, ale i sladké odměny. Součástí exkurze byly i různé soutěže jako např. házení
rozbitými ovladači a mobily do červené popelnice, vědomostní kvíz o likvidaci žárovek a
skládání puzzle. Bonusem byly živé suchozemské želvy, které na návštěvníky čekaly před
vstupem do sběrného dvora. Exkurze se zúčastnilo cca 180 dětí a dle hodnocení dětí byla
nejen poučná, ale i velmi zábavná.

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o. se do kampaně zapojily tradičně akcí „Lesní pedagogika“,
která je u mladších dětí velice oblíbená. Akce se v dubnu zúčastnilo na 60 dětí ze ZŠ
Komenského a ZŠ Rybáře. Přestože ráno bylo velmi chladno, dětem to moc nevadilo a

dozvěděly se od paní Věry Bartůňkové opět něco nového, zajímavého a ještě navíc hravou
formou.
Součástí kampaně „Den Země“ byla návštěva Ekofarmy Kozodoj ve Staré Roli pro cca 120
dětí z MŠ a ZŠ, pro které připravila dopolední program ve dnech 18. – 22. dubna paní
Pavlína Štyndlová. Děti měly za úkol cestou na Kozodoj vyčistit stezku a její okolí, za což
byly následně odměněny prohlídkou ekofarmy, včetně povídání si o životě zdejších zvířecích
obyvatelích.
V rámci akce „Den Země“ projevili žáci zájem o prohlídku Útulku pro psy – Karlovy Vary,
který patří taktéž pod odbor technický. Původní dubnový termín byl posunut z organizačních
důvodů obou stran na červen. V úterý 21. 6. 2016 se zúčastnila třída 1. A OA, VOŠ CR a JŠ
s právem SJZ Karlovy Vary exkurze v útulku. Prohlídku absolvovalo 23 žáků, kteří se
dozvěděli zajímavé informace o chodu útulku a životě psích svěřenců v tomto zařízení. Po
celou dobu prohlídky se jim věnoval pan Čermák, který má útulek na starost. Žáci nepřišli
s prázdnou - přinesli s sebou 2 velké tašky piškotů, na které vybrali mezi sebou peníze. Ani
žáci však neodešli s prázdnou, byli obdarováni sladkou svačinkou.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zajištění programu pro děti v rámci této kampaně,
jmenovitě panu Famfulíkovi z Úpravny vody Březová a společnosti Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s., společnosti Resur, spol. s r. o., Ing. Haně Szmitkové z Odboru
technického Magistrátu města Karlovy Vary, paní Věře Bartůňkové z Lázeňských lesů
Karlovy Vary, p. o., paní Pavlíně Štyndlové z Ekofarmy Kozodoj a panu Čermákovi z Útulku
pro psy, ale také dětem a jejich pedagogům.
Součástí kampaně „DEN ZEMĚ“ je fotografická soutěž „Chceme čisté město“. Statutární
město Karlovy Vary vyzvalo mateřské, základní a střední školy a nepodnikající právnické
osoby ke spolupráci na úklidu města. V termínu od 11. do 24. dubna 2016 se uklízelo
v celém městě. Odbor technický tradičně zájemcům poskytl úklidové prostředky a zajistil
následný svoz odpadu. Výsledky fotografické soutěže budou zveřejněny prostřednictvím
Karlovarských Radničních listů, webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary a
facebookových stránek „místní Agenda 21 Karlovy Vary“.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do této kampaně a pomohli nám udělat naše město čistější
a krásnější.

