„DEN ZEMĚ 2015“

Statutární město Karlovy Vary se i v letošním roce tradičně připojilo ke kampani „DEN
ZEMĚ“ a zajistilo ve spolupráci se svými partnery program pro 600 dětí z mateřských,
základních a středních škol.
Kampaň „Den Země“ zahájila paní Pavlína Štyndlová z Ekofarmy Kozodoj ve Staré Roli,
která připravila sportovně - naučné dopoledne pro 45 dětí z MŠ Mozartova a MŠ Východní.
První skupina zavítala na farmu v úterý 21. 4., druhá skupina 28. 4. Obě skupiny měly za
úkol cestou vyčistit stezku a její okolí. Odměněny byly děti připraveným programem na farmě
s její prohlídkou a povídáním si o zdejších zvířecích obyvatelích. Za nasbírané pytle
s odpadem si všichni účastníci zasloužili při odchodu sladkou odměnu.
Středu 22. dubna 2015 strávily děti z MŠ Krymská, MŠ Komenského, ZŠ Libušina a ZŠ J. A.
Komenského na Sv. Linhartu. Cestou tam sbíraly a třídily odpadky do pytlů, které následně
odevzdaly v cíli. Paní Věra Bartůňková z Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o. si pro děti z I.
stupně ZŠ Libušina připravila „lesní pedagogiku“, při které jim hravou formou přiblížila práci
v lese, přírodu a její nepřátele, ale také práci lesníka a jeho spolupracovníků. Ve stejný čas o
kousek dál se na Sv. Linhartu ostatním dětem věnovali instruktoři lanového centra v čele
s Jiřím Netopilíkem. Děti si zde měly možnost vyzkoušet malý a střední okruh, dle svého
rozhodnutí. Na závěr si všichni účastníci měli možnost opéct buřty na tzv. švédských
kamnech, která pro ně byla již tradičně nachystána. Této akce se zúčastnilo 200 dětí, které
po absolvování programu také čekala závěrem sladká odměna. Ve stejný den byl připravený
také dopolední program „TONDA OBAL“ ve volnočasovém areálu Rolava společností EKOKOM, a. s. pro celkem 100 dětí z MŠ U Brodu, MŠ E. Destinové, ZŠ a SŠ Vančurova a ZŠ
Libušina. I v rámci tohoto programu měly děti za úkol cestou k cíli posbírat odpadky do pytlů
a po odevzdání si vyzkoušely různé úkoly se zaměřením na třídění odpadů. Největší úspěch
u dětí měl slalom s popelnicí. Všichni účastníci po splnění úkolů obdrželi sladkosti a drobné
dárky. Poslední akcí v tento den byla exkurze Sběrného dvora ve Dvorech. Sem měly děti
za úkol donést rozbité elektrospotřebiče, mobily apod. Sběrným dvorem je provedla a
zajistila odborný výklad Ing. Hana Szmitková z odboru technického Magistrátu města Karlovy
Vary ve spolupráci s vedoucím sběrného dvora firmy RESUR spol. s r.o., který se dětem
v rámci dopolední akce osobně věnoval. Ti, kteří splnili úkol a z domova donesli rozbitý
elektrospotřebič, obdrželi dárek navíc. Také ve sběrném dvoře byly pro všechny účastníky
připraveny sladkosti.
V rámci akce „Den Země“ projevili žáci zájem o prohlídku Útulku pro psy – Karlovy Vary,
který patří taktéž pod odbor technický. Ve dnech 22. - 24. 4. 2015 se 80 dětem z Obchodní
akademie Karlovy Vary a ZŠ Truhlářská věnoval pan Čermák, který má útulek na starost.
Provedl děti celým areálem, představil jim psí obyvatele útulku včetně příběhu každého
z nich a trpělivě odpovídal na všechny položené dotazy, týkající se kapacity útulku,
maximálního stavu pejsků v útulku, co dělat když se ztratí pejsek, případně když naleznou
zaběhnutého psa apod. Děti donesly pro pejsky pamlsky, které si pan Čermák převzal, a
s rozvahou pejskům následně rozdělil. Sladké pamlsky obdržely i děti na závěr exkurze.
Ve čtvrtek 23. 4. 2015 absolvovalo 15 žáků ze Střední zdravotnické školy Karlovy Vary
exkurzi do podzemí kostela sv. Máří Magdaleny. Prohlídku zdarma s odborným výkladem
zprostředkoval pro žáky ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Ing. Milan Trnka.
Celou kampaň uzavřely tři exkurze pro 65 žáků z Obchodní akademie Karlovy Vary a Střední
zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, které proběhly po

dohodě se společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. v měsíci květnu v Úpravně
Březová. Zde se žáci mimo jiné dozvěděli, že úpravna vody Březová je největší úpravnou na
Karlovarsku, která zásobuje pitnou vodou města Karlovy Vary, Chodov, Ostrov, Horní
Slavkov, Nová Role a další obce napojené na Oblastní vodovod Karlovarska. Výstavba
úpravny probíhala v letech 1972 až 1982. K samotnému uvedení do provozu došlo v roce
1984. Od té doby prošla úpravna postupnou modernizací a dnes je prakticky plně
automatizovaná a řízená průmyslovými automaty a počítačem - obsluhu zajišťuje
v nepřetržitém provozu pouze jeden pracovník. Exkurze byly zajištěny na základě průzkumu
na školách a žáci byli velice spokojeni.
Poděkování patří paní Věře Bartůňkové, panu Jiřímu Netopilíkovi a jeho instruktorům
lanového parku z Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o. za osobní pomoc při zajištění akce,
Ing. Haně Szmitkové z odboru technického za zajištění a aktivní účasti na programu pro děti
ve Sběrném dvoře Dvory, za pomoc při zprostředkování programu „Tonda Obal“ firmou
EKO-KOM a.s. a za zprostředkování exkurze psího útulku. Díky patří taktéž panu vedoucímu
ze zmíněného sběrného dvora a firmě RESUR spol. s r.o., společnosti KV CITY CENTRUM
za bezplatné zapůjčení areálu, panu Čermákovi z Útulku pro psy, který se dětem věnoval
mimo pracovní dobu, Ing. Milanu Trnkovi ze Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád za
zprostředkování exkurze zdarma v podzemí kostela sv. Máří Magdaleny, paní Pavlíně
Štyndlové z Ekofarmy Kozodoj za pomoc a organizaci při zajištění akce pro děti, společnosti
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. za zajištění exkurzí, ale hlavně všem účastníkům,
kteří se do akce zapojili a ukázali tak, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme.
Součástí kampaně „DEN ZEMĚ“ se již tradičně stala fotografická soutěž „Chceme čisté
město“. V rámci této akce Statutární město Karlovy Vary každoročně vyzvalo mateřské,
základní a střední školy a nepodnikající právnické osoby ke spolupráci na úklidu města.
V termínu od 13. do 26. dubna 2015 se uklízelo v celém městě. Odbor technický 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.

