
 
 

na téma: 
DOMÁCNOST ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

 
Kdy?   V neděli 22.4.2007 mezi 14.00 – 18.00 hod. 

Kde?  Na parkovišti u obchodního domu LIDL v Kuřimi 

 
Chcete se dozvědět, jaké výrobky do domácnosti nakupovat, 

aby jste zbytečně nezatěžovali životní prostředí? 
Přijďte! Budete vítáni! 

 
Program: 

- Prezentace společnosti BAUHAUS k.s. 

- Spousta zajímavých rad a informací 

- Soutěž o atraktivní ceny v celkové hodnotě 10.000,- Kč 

- Atrakce pro děti – Pirátská loď se skluzavkou 

- Živá hudba v podání kapely Helan a spol. 

 
 

 
Srdečně zvou 

 
 
 
 



DEN ZEMĚ 2007 
 

Den Země je celosvětový svátek, který se slaví každoročně dne 22. dubna. Při této 
příležitosti se v Kuřimi i v letošním roce uskutečnilo hned několik aktivit, které mají za cíl ať 
už informovat veřejnost o globálních problémech ochrany životního prostředí či aktivně 
přispět ke zlepšení životního prostředí ve městě samém.  

 
Týden před tímto svátkem proběhl tradiční úklid lesa na Podlesí. Po nedělním obědě 

se sešlo 30 malých pomocníků a několik rodičů, aby uklidili to, co jiní v lese zanechali. 
Možná proto, že se sbíralo na stejném místě už třetí rok,  podařilo se nashromáždit „jen“        
3 velké igelitové pytle odpadků. Odměnou pro sběrače pak bylo hledání hejkala s pokladem a 
opékání špekáčků na ohni za hospodou. 

 
Akce na téma „Domácnost šetrná k životnímu prostředí“ probíhala v neděli         

22. dubna na parkovišti u obchodního domu Lidl. Během slunného odpoledne se s novinkami, 
které zaručují ekologický přístup jednotlivců k vedení domácnosti, přišlo seznámit okolo 300 
návštěvníků. Na realizaci akce se podíleli Město Kuřim, dále pak firma BAUHAUS k.s., 
EMBRA Apartment s.r.o. a Lidl Česká republika v.o.s. 

Celá akce byla letos pojata jako „happening“:  lidé měli formou naučných panelů 
možnost nahlédnout do problematiky třídění a likvidace odpadů, znečišťování vodních toků 
nebo propagace vhodného způsobu hospodaření v našich lesích. Zaměstnanci odboru 
životního prostředí MěÚ Kuřim odpovídali na otázky jak třídit odpad přímo v Kuřimi 
(největším „trhákem“ byly kompostovatelné sáčky z kukuřičného škrobu s držákem, který 
umožňuje jejich postavení na stůl nebo přímo instalaci do kuchyňské linky), jaké jsou 
způsoby kompostování bioodpadu či jaké prací prášky je dobré používat. Pracovníci firmy 
BAUHAUS ve svém stánku prezentovali mimo jiné např. energeticky nenáročné sekačky na 
trávu nebo venkovní sedačky ze dřeva označené značkou FSC (která zaručuje, že dřevo 
pochází ze šetrně obhospodařovaných lesů). Pro děti byla k dispozici nafukovací pirátská loď 
a všech k poslechu hrála neúnavně celé odpoledne kapela Helan a spol. Ti, kteří vydrželi až 
do večera, mohli přihlížet  losování 20 výherců soutěže o poukázky na nákup ve firmě 
BAUHAUS.  

 
Další významnou aktivitou, která proběhla ve městě u příležitosti svátku Dne Země, 

byla výsadba stromu - dřínu v zahradě školy na ulici Komenského. Žáci ZŠ Tyršova (ve 
spolupráci s Městem Kuřim, které strom a kůly pro výsadbu zakoupilo) zasadili dřín obecný 
v rámci celosvětové kampaně „Miliarda stromů pro planetu Zemi“. Miniarboretum původních 
dřevin v zahradě školy se tak opět rozšířilo o další druh.  

 
Výstava „Tajemství a mystika stromů“ umístěná v atriu Kulturního domu v Kuřimi 

trvala téměř měsíc a skončila symbolicky právě na Den Země. Nadace Partnerství ve 
spolupráci se spisovatelkou Marií Hruškovou zde představila formou kreseb Jaroslava Turka 
a Ludmily Lojdové pohled na významné stromy na území naší republiky. Na závěr jen 
připomeňme, že i v  okolí Kuřimi byly v poslední době vyhlášeny památné stromy, a to 
Chudčická lípa (na konci Chudčic v zatáčce na Veverskou Bítýšku), Milionův buk (cca 500 m 
za Podlesím na lesní cestě do Lelekovic), Kaštan u pošty (starý jírovec maďal na křižovatce 
cest na Hvozdec a na přehradu ve Veverské Bítýšce) a Dub za střelnicí (mohutný dub na 
okraji lesního porostu za bývalou vojenskou střelnicí v Moravských Knínicích). 
 



 
 

Akce „Domácnost šetrná k životnímu prostředí“ u obchodního domu LIDL 
 
 
 

 
 



Úklid lesa na Podlesí 

 
 

Výstava „Tajemství a mystika stromů“ 
 
 
 

 
 

Výsadba stromu v zahradě školy na ul. Komenského 
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