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Slovensko zhasne, zapojí sa do ekologického projektu Hodina Zeme
Slovensko sa už po šiestykrát zapojí do najväčšieho
celosvetového ekologického projektu Hodina Zeme. Už
túto sobotu, 28. marca, od 20:30 do 21:30 miestneho času
symbolicky zhasne osvetlenie v mestách a obciach, na
hodinu v tme sa ocitnú aj pamiatky a iné budovy. Do
Hodiny Zeme sa zapojí viac ako 160 krajín zo všetkých
kontinentov našej planéty. K viac ako dvom miliardám ľudí
sa pridajú aj Slováci.
„Zhasínanie osvetlenia na jednu hodinu je len symbolom,“
vysvetľuje Jaroslav Merc, odborný garant a koordinátor projektu na Slovensku, „Hodina
Zeme ponúka možnosť urobiť pre našu planétu oveľa viac.“
Svoj pozitívny postoj k ochrane planéty tradične symbolickým zhasínaním prezentujú mnohé
veľké svetové metropoly či pamiatky akými sú napríklad parížska Eiffelova veža, socha
Krista Spasiteľa v Brazílii či pyramídy v Gíze, nezaostáva však ani Slovensko. Účasť v tomto
ročníku projektu už prisľúbilo niekoľko miest a obcí, pridajú sa aj významné pamiatky,
napríklad Spišský hrad, Hrad Stará Ľubovňa či Bojnický zámok. Nezaostávajú ani rôzne
organizácie, školy.
„Pridať sa môže každý,“ hovorí hlavný predstaviteľ Hodiny Zeme na Slovensku. „Počas
Hodiny Zeme má každý z nás možnosť si premyslieť, ako planéte pomôcť,“ dodáva Merc.
Počas Hodiny Zeme môže každý podporiť ekologické projekty z celého sveta. WWF
pripravilo projekty na pomoc deťom na Filipínach, či slonom a tigrom v Indonézii. Podporiť
môžete aj prvý „Earth Hour Forest“ na svete, teda les Hodiny Zeme, o ktorého vysadenie sa
pričinil projekt v minulom roku.
Organizátori vyzývajú, aby si každý z nás uvedomil dôležitosť ochrany našej planéty
a zároveň svoju silu, vďaka ktorej každý môže urobiť pozitívne zmeny vo svojom
každodennom živote.
Projekt organizuje WWF, Slovensko sa zapája od roku 2010, zastrešuje ho Sekcia ochrany
pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii
vied a Slovenský zväz astronómov.
Myšlienku Hodiny Zeme podporujú na Slovensku aj významné osobnosti, nechýba medzi
nimi prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, spisovateľ Boris Filan či predseda SAV Pavol
Šajgalík.
„Pridajte sa v sobotu aj Vy k ľuďom po celom svete a pomôžte tak zlepšiť svet, v ktorom
žijeme. Urobme to pre seba i pre budúce generácie,“ dáva bodku Merc.
Jaroslav Merc, odborný garant a koordinátor HZ – Slovensko

Oficiálna slovenská webová stránka: http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk
Medzinárodná webová stránka: http://www.earthhour.org
Fotografie: http://www.flickr.com/photos/earthhour_global

