
Den Země a Igelitiáda 
 
 Ve středu 19. dubna 2017 se na naší škole konal Den Země. Oslavili jsme ho, jak je 
naším tradičním zvykem, uspořádáním XVIII. ročníku Igelitiády, vyzbrojeni rukavicemi a 
pytli na odpadky. Starší děti rozdělené do několika skupin se v čele se svými učiteli vydaly 
posbírat smetí z břehů řeky Úpy od úpického Mostu II. odboje až po most U Mandle v 
Havlovicích. Mladší děti se postaraly o blízké okolí naší školy a ještě se mezitím stihly vydat 
do Trutnova na Českou lesnickou akademii, kde pro ně byl připravený výukový program 
se závěrečným opékáním vuřtů. 
 V letošním roce mi bylo hlášeno, že odpadu není tolik, kolik jsme očekávali. Možná 
tomu napomáhají čerstvě vykácené břehy, nebo absence velké vody… My jsme však na 
Lánech založením optimisté a máme tedy za to, že už to lidé konečně pochopili a odhazují 
odpadky tam, kam skutečně patří. 
 Jelikož jsme se v letošním roce termínově trefili přesně do přijímacího řízení na 
střední školy, chybělo nám hodně žáků z devátých ročníků. Ti, kteří nám ve škole zbyli, 
pomohli s úklidem v bezprostřední blízkosti školy, zametli, odstranili plevel, uklidili 
venkovní boudu na sportovní nářadí a náčiní a v neposlední řadě také doplnili štěpku do 
okrasných záhonů v okolí školy. Tímto bych chtěla moc a moc poděkovat Technických 
službám města Úpice, nejen za odvoz sesbíraného odpadu, ale také za každoroční zajištění 
již zmiňované štěpky, která byla letos opravdu nádherná.  
 Prvostupňoví žáci, jak jsem již psala výše, se vydali do Trutnova, kde je studenti 
z lesnické školy seznámili s nejrůznějšími obory své výuky a činnosti. Žáci mohli 
nahlédnout do zákulisí sokolnictví, včelařství, vábení zvěře či si mohli poslechnout 
mysliveckou hudbu. Mohli si vlastnoručně osahat jednotlivé trofeje – například jelení paroží 
– a prošli se po prostorách školy, aby shlédly vycpaniny zvěře. Velmi je upoutal například 
rys ostrovid.   
  
 Do Igelitiády se zapojují i další školy a školky v našem okolí. Tímto velmi děkuji za 
aktivní účast Městskému gymnáziu a Střední odborné škole v Úpici (studenti této školy 
sbírají odpadky ze břehů řeky Úpy napříč celými Suchovršicemi), Speciální škole v Úpici (ta 
zajišťuje úklid řeky v centru města), Základní škole a Mateřské škole v Havlovicích (žáci 
této školy uklízejí havlovické komunikace a děti ze školky se každoročně starají o studánku 
v Habřině) a mateřským školkám z Libňatova a Suchovršic (ty sbírají nepořádek ve svém 
nejbližším okolí).  

Předem děkuji také Základní škole Bratří Čapků, která je od letošního roku dalším 
oficiálním členem tohoto podniku (její žáci se postarají o úklid komunikací a blízkého okolí 
hvězdárny a také o pořádek na Máchově stezce), a havlovickým Junákům (ti se věnují 
říčnímu úseku od havlovického mostu U Mandle až po pilu) – oba tyto subjekty sbírání 
teprve čeká.  

 
Ať už máme či ještě nemáme nějaká ta kila odpadu nasbíraná, jsem moc ráda, že 

všichni, kdo se zapojili, pomáhali zvelebit naše okolí a uklízeli nepořádek, který odhazují 
do přírody naši nezodpovědní spoluobčané.  

 
Velmi si vážím vaší práce a jsem moc ráda za to, že jste to ani v tomto téměř 

mrazivém počasí nevzdali a zapojili jste se. 
  

Petra Nývltová, koordinátorka akce 


