
Na tuto kampaň je připraven bohatý program nejen pro děti, ale i pro Vás všechny,
kterým není lhostejné životní prostředí v našem městě.

Můžete se zapojit do těchto akcí:1. 4. – 30. 4. 2014Den Země v knihovněMěstská knihovna Ladislava z Bosko-

vic - výstava  literatury s tematikou 
ochrany přírody a ekologie.
Přístupno v půjčovní době knihovny:
po–čt: 9:00–17.00 hodinso: 9:00–12:00 hodin

26. 4. 2014Dětský bleší trhPracovnice Knihovny Ladislava z Bosko-

vic zvou všechny dětské příznivce na 

další ročník „Blešáku“. Jako obvykle pro-

běhne v sobotu dopoledne v prostorách 

zámeckých arkád. 9:00– 12:00 hodin.

5. 4. 2014
Pozvánka na úklid přírody 

– Operace PVC 

Zveme všechny příznivce čisté přírody v okolí 

města na jarní úklidovou akci „Operace PVC“ 

(Poctivě Vyčištěné Cesty), kterou pořádá 

Junák - středisko Moravská Třebová ke Dni 

Země v sobotu 5. dubna 2014. Sraz v 8:30 hodin 

u vjezdu do Pekla (za vojenskou střední 

školou). Účastníci projdou v  organizovaných 

skupinách přidělené trasy a uklidí odpadky.

Cíl je na tábořišti u chaty v Pekle, kde bude 

připraven oheň na opékání párků a poděková-

ní účastníkům. Dobrovolníci všech věkových 

kategorií jsou vřele vítáni, pracovní rukavice     

a občerstvení s sebou. Pomozme společně 

přírodě! Junák Moravská Třebová

16. 4. 2014 – park u muzea 

Zaměstnanci DDM připravili pro děti a mládež 

zábavnou ekologickou akci zaměřenou na funkci 

hmyzu v  přírodě. V  doprovodu Ferdy Mravence, 

který „cvičí mraveniště“  se budou děti formou sou-

těží seznamovat s ekologií v souvislosti s hmyzem     

v  přírodě, nacvičovat třídění odpadů, ošetřování 

zeleně ve svém okolí a šetrný přistup k přírodě. 

V odpoledních hodinách proběhne zábavně vzdě-

lávací akce - „Módní přehlídka ve stylu miss- hmyz“ 

– žáci a studenti předvedou oblečení, k  jehož 

výrobě použijí materiál z obalů, který obvykle vyha-

zujeme. Tato přehlídka bývá velmi zajímavá, proto-

že fantazie a vynalézavost tvůrců módních hitů je 

veliká. Přijďte je povzbudit. 

Program v tento den začíná v 9:00 hodin a konec   

se předpokládá v 15:00 hodin.
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srdečně zveme

Během měsíce dubna pro-vedou také žáci ze Speciální základní školy z  Moravské Třebové úklid Křížového vrchu a okolí, Udánského lesíku a zámeckého parku.


