
 

 

 

 

Svitavy, 25. dubna 2018 

 

Dobrovolníci věnují svůj volný čas zlepšování okolí 

V sobotu 7. dubna proběhla již tradiční celorepubliková akce Ukliďme Česko. Také zde se 

dobrovolníci zapojili do zlepšování našeho okolí. Dobrovolnických skupin pracovalo na zlepšování 

prostředí několik a město si jejich práce velice cení.  

 „Protože naše město je velké a udržet v něm pořádek je v mnoha ohledech náročné, moc si vážíme 

všech, kdo nám pomáhají,“ říká Michal Nedoma z Odboru životního prostředí.  

V rámci víkendové akce Ukliďme Česko se vydaly skupiny dobrovolníků vyčistit různé části Svitav. 

Zaměstnanci svitavského muzea uklízeli okolí budovy. Základní škola Felberova uklízela okolí své školy 

další vytipované lokality především v městské části Svitavy – Lány, a to již 6. dubna. Úklid koryta řeky 

Svitavy, stejně jako v předchozích letech, zajišťoval Český svaz ochránců přírody – ZO ČSOP RYBÁK 

Svitavy. I v malém počtu 8 dobrovolníků byl vyčištěn velký úsek řeky od ulice Svitavské směrem ke 

křižovatce s Hradcem nad Svitavou. Klub českých turistů v počtu 25 účastníků sbíral odpadky po 

vandalech ve Vodárenském lese, v Parku patriotů a okolí.  Pan Zdeněk Lebiš spolu ze zaměstnanci 

firmy ign.cz internet z Jedovnice uklízeli les nad Svitavami. „Je určitě mnoho dobrovolnických akcí, o 

kterých nevíme a dozvídáme se o nich pouze z doslechu. Budeme ale rádi, když se organizátoři příště 

obrátí na náš odbor. Zajistíme nejen pytle a rukavice, ale třeba i buřty na opečení nebo tatranky pro 

děti,“ doporučuje Michal Nedoma.  

Mimo oficiální akci Ukliďme Česko se zapojují také školy, a to buď přímo na Den Země, nebo jindy. 

Mezi ně patří Základní škola Riegrova, Sokolovská a Lačnov.  

Mimo akci, která se zaměřuje na odpadky, také v současné době probíhá čištění koryta přítoku 

Rosničky, které zajišťuje Jan Vostřel spolu se skupinou známých a s rybáři o víkendech. Cílem je 

zlepšit stav vody v Rosničce. K této skupině, která se věnuje dobrovolnému čištění vodních toků, je 

možné se přidat a pomoci jim rozšířit jejich činnost. Kontaktovat je možné na e-mailu 

zavlahari@gmail.com. 

Věříme, že podobné akce inspirují ostatní, například vlastníky nebo nájemce bytů, aby udržovali 

veřejné prostranství v jejich bezprostřední blízkosti čisté a hezké. Častým problémem je například 

vyhazování nedopalků z oken. Věříme, že čisté místo k životu je společným cílem a zodpovědností nás 

všech.  

Lucie Macášková 

 


