„DEN ZEMĚ 2018“

Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se svými partnery připravilo v letošním roce
devátý ročník světové kampaně "Den Země“, která vrcholí každoročně 22. dubna. V termínu
16. - 27. dubna 2018 připravilo město program pro děti z mateřských, základních a středních
škol.

SBĚRNÝ DVŮR 1. MÁJE – DVORY
Společnost Resur, spol. s. r. o. Karlovy Vary - Dvory, sběrna surovin ve spolupráci s Ing.
Hankou Szmitkovou z odboru technického již počtvrté připravila na pátek 27. dubna
zábavně-naučný program pro 150 dětí z MŠ a ZŠ Karlovy Vary.
Děti se dozvěděly zajímavosti spojené s nakládáním odpadu, který zaplavuje celou zemi, jak
šetřit životní prostředí, jak správně třídit odpad a mnoho dalších užitečných rad a zároveň si
zasoutěžily. Kdo přinesl rozbitý elektrospotřebič, obdržel drobný dárek. Počasí tentokrát bylo
krásné, a tak všichni strávili příjemné dopoledne venku a nechyběly ani želvičky.

RESUR, spol. s r.o.
V pátek 20. dubna navštívilo 40 žáků ze ZŠ Konečná a ZŠ Vančurova společnost RESUR,
kde se jim po celou dobu věnoval pan Famfulík. Nejprve se dozvěděli základní informace o
firmě RESUR a poté si prohlédli nádoby na odpad. Dozvěděli se, jak se rozlišují, k čemu
slouží a jak často probíhá svoz. Následně si šli prohlédnout jednotlivé části rozlehlého
areálu. Začali u třídění kovů, kde měli možnost si vyzkoušet, zda poznají, o jaký kov se
jedná. Žáci se zajímali, jaké kovy se vykupují, v jakém stavu nebo jak často lidé kovy
přivážejí. Dozvěděli se, že k výkupu kovů potřebují doklad totožnosti a že peníze nedostanou
v hotovosti, ale jen převodem na účet. Exkurze pokračovala tříděním papíru, i zde se žáci

dozvěděli, že ne každý papír je vhodný do sběru, co je směsný papír, co je karton apod.
Zjistili, jaký papír lze ještě recyklovat a jaký už nelze dále zpracovávat. Viděli balíky kartonu a
směsného papíru připravené k expedici a zkusili si odhadnout, kolik takový balík váží. Asi
největší zajímavostí pro žáky byla třídící linka. Na konci exkurze navštívili i tu část linky, kde
zaměstnanci firmy třídí odpad ručně. V areálu viděli, že největší část odpadu tvoří plasty. Při
recyklaci je větší zájem o bílé plasty, které lze v následné výrobě ještě dobarvovat. Pochopili
také, proč je tak důležité plasty před vhozením do sběrné nádoby sešlápnout a že leckdy
stačí nádobou zatřást nebo ji obejít, aby zjistili, že není ještě plná, i když to tak na první
pohled vypadá. Nakonec se obě skupiny zvážily na vstupní váze a obdržely vážní list.

ÚTULEK PRO PSY KARLOVY VARY
I v letošním roce studenti Obchodní akademie Karlovy Vary nezklamali a navštívili Útulek pro
psy. Pan Čermák, který se o útulek několik let stará, studenty seznámil s chodem útulku,
s jeho financováním, s příběhy pejsků, kteří se aktuálně nacházeli v útulku, ale i
s podmínkami adopční smlouvy.

ÚPRAVNA VODY BŘEZOVÁ
Exkurze v Úpravně vody Březová se zúčastnili žáci Obchodní akademie Karlovy Vary a ZŠ
Poštovní. Dozvěděli se zde, že se jedná o největší úpravnu pitné vody na Karlovarsku, která
je hlavním zdrojem Oblastního vodovodu Karlovarska, zásobující více než třetinu obyvatel
Karlovarského kraje. Žáci byli seznámeni s procesem úpravy vody pro pitné účely až po dílčí
detaily a následně si i prohlédli jednotlivé fáze úpravy. Vyslechli si informace související s
vodou v našem kraji a s nutností ochrany zdrojů pitné vody.

EKOFARMA KOZODOJ
Jako každý rok, tak i v tom letošním byl připravený program pro děti na Ekofarmě Kozodoj.
Tam v průběhu 14 dní dorazilo na 150 dětí z mateřských a základních škol. Majitelka
ekofarmy Pavlína Štyndlová provedla děti farmou, seznámila je se stávajícími zvířaty, ale i
s novými přírůstky, popovídala si s dětmi o zajímavostech ze světa chovaných zvířat na
farmě a trpělivě odpovídala na zvídavé otázky. Děti, jak už je zvykem, cestou na farmu a
cestou zpět do škol sbíraly odpadky. Počasí bylo proměnlivé, ale spokojenost byla vždy na
obou stranách.

LESNÍ PEDAGOGIKA
Lesní pedagogika je u dětí velice oblíbená, a tak i v letošním roce navštívili žáci ZŠ
Vančurova a ZŠ Libušina les u lanového centra Sv. Linhart, kde je čekala Ing. Adamcová
z Lázeňských lesů, která pro ně měla připravené hádanky, soutěže a otázky týkající se
přírody. Opět se všichni dozvěděli zajímavosti a informace, jak se chovat v lese, ale i mimo
něj, vyzkoušeli si názorně své dovednosti a odcházeli spokojeni.

PŘÍRODNÍ LANOVÉ CENTRUM SV. LINHART
S ohledem na počasí byla letošní návštěva lanového centra pro žáky domluvena na
květnový termín. Žáci ZŠ Poštovní a ZŠ Konečná si užili slunečné dopoledne protažením
celého těla, tentokráte bez možnosti opékání buřtů, což se ale nijak neodrazilo na dobré
náladě a velmi příjemně strávenému času na čerstvém vzduchu.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zajištění programu pro děti v rámci této kampaně,
jmenovitě panu Famfulíkovi ze společnosti Resur, spol. s r.o., panu Šedivému z Úpravny
vody Březová a společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Ing. Haně Szmitkové
z Odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary, Ing. Ivetě Adamcové, paní Ivaně
Maškové 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 9. do 30. dubna 2018 se uklízelo v celém
městě. Odbor technický tradičně zájemcům poskytl úklidové prostředky a zajistil následný
svoz odpadu. Do 11. května měli všichni účastníci odevzdat své prezentace. Následně
hodnotící komise, schválená Radou města Karlovy Vary dne 20. 2. 2018, vybírala nejlepší
prezentace ve čtyřech vyhlášených kategoriích, přičemž vítězové prvních tří míst v každé
kategorii získávají finanční dary. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo 18 účastníků, ale
jen 14 z nich splnilo požadované podmínky. V každé kategorii bylo rozděleno 10.000,- Kč
mezi první tři výherce takto: 1. místo = 5.000,- Kč; 2. místo = 3.000,- Kč a 3. místo = 2.000,Kč. V kategorii č. 3 – střední školy byla finanční výhra u 3. místa rozdělena mezi dvě školy,
v kategorii č. 4 – nepodnikající právnické osoby bylo obsazeno pouze 1. místo.
Vítězové jednotlivých kategorií byli pozváni v pondělí 25. června 2018 do zasedací místnosti
v 5. patře Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 2035/21), kde jim byly předány
primátorem města Karlovy Vary, Ing. Petrem Kulhánkem symbolické šeky.
Vítězové jednotlivých kategorií:
1) Kategorie 1- mateřské školy:
1. místo: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace,
odloučené pracoviště Truhlářská 11, 360 17 Karlovy Vary
2. místo: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace,
odloučené pracoviště MŠ Kpt. Jaroše 6, 360 17 Karlovy Vary
3. místo: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace,
odloučené pracoviště MŠ Javorová, 360 17 Karlovy Vary

2) Kategorie 2 - základní školy:
1. místo: Základní škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Truhlářská 19, 360 17
Karlovy Vary (Ing. Kafková)
2. místo: Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary, příspěvková organizace, Konečná
917/25, 360 05 Karlovy Vary

3. místo: Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace, Libušina 1032/31, 360
01 Karlovy Vary

3) Kategorie 3 - střední školy:
1. místo: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská
1122/56, 360 01 Karlovy Vary
2. místo: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary,
příspěvková organizace, Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary (Mgr. Veselá)
3. místo: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary,
příspěvková organizace, Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary (Ing. Slabá) a Obchodní
akademie, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ, Bezručova 17, 360 01 Karlovy Vary

4) Kategorie 4 - nepodnikající právnické osoby:
1. místo: KLUB PATHFINDER, oddíl 13 pramenů, Plzeňská 49, Karlovy Vary

Výsledky fotografické soutěže byly 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.

