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PETR BROULÍK Litomyšl
Mnozí lidé, organizace a spolky se vrhnou do jednodenního boje s nepořádkem
SVITAVSKO, ORLICKO / Vyhazujete z okna auta pet lahve, vozíte celé pytle odpadků do
nejbližšího lesa nebo klidně odhodíte třeba obal od nanuka nebo hamburgru místo do koše na
městskou dlažbu? A tíží vás kvůli tomu svědomí?
Pokud ano, máte v sobotu 16. dubna možnost zúčastnit se některé z řady úklidových akcí,
které jsou součástí celorepublikového projektu Ukliďme Česko.
V sobotu ve 13.13 hodin se například sejdou v Poličce v parku U Bohouše účastníci akce
Ukliďme Poličku. „Poličáci půjdou už potřetí uklidit okolí svého města, tradičně už lesík za
cihelnou a alej od autobusové zastávky na Borovou směrem ke křížku. Rukavice a pytle na
odpadky zajištěny. Vemte si dobrou náladu a něco k pití,“ zve za organizátory Jakub Mašek.
Junáci uklidí Peklo
V Moravské Třebové se uskuteční další ročník jarní úklidové akce Operace PVC, tedy Poctivě
Vyčištěné Cesty, kterou pořádá moravskotřebovský Junák. Sraz je v sobotu v 8.30 hodin u vjezdu
do Pekla za vojenskou střední školou. „Uklidíme od odpadků lesní trasy v blízkém okolí města,
tedy Peklo, Pastvisko či Srnčí. Cíl je na tábořišti u chaty v Pekle, kde bude opékání párků.
Pracovní rukavice s sebou. Pomozme společně přírodě!“ láká za Junáka Pavel Navrátil.
Dobrovolníci, kteří chtějí uklízet v celorepublikovém dni D, tedy zítra, mohou pomoci při
akci Ukliďme kukelské lesy poblíž obce Kukle u Svitav. „Pojďme společně uklidit ráj cyklistů,
turistů i houbařů,“ vyzývá organizátorka Barbora Aydin. Sraz v 9 hodin u autobusové zastávky
Kukle.
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Ony pověstné petky a vše, co létá do silničních příkopů z mnoha aut, budou uklízet dobrovolníci v
České Třebové.
„Uklízet budeme příkopy od cedule Česká Třebová ve směru na Přívrat po odbočku na
Dlouhou Třebovou,“ popisuje místo akce za pořádající organizaci Zlatá studánka Pavlína
Vomáčková a připomíná, že sraz je v 10 hodin na konci České Třebové ve směru na Přívrat.
Až sto dobrovolníků čekají organizátoři akce Ukliďme Oustí v Ústí nad Orlicí. Sraz
účastníků je v sobotu 16. dubna v 9 hodin v prostoru Kociánky. „Předpokládáme uklidit
vytipované části, například Wolkerovo údolí, okolí hřbitova v Ústí nad Orlicí, prostor za cihelnou či
okolí cyklostezky,“ zve za dobrovolníky Tomáš Kopecký. „Na akci si prosím vezměte odolnou
obuv, vhodný oděv a dobrou náladu. Nářadí, pracovní rukavice a pytle zajistíme,“ dodává.
Akce Ukliďme Králíky začíná v 9 hodin u Amálky, v Litomyšli jsou dokonce dvě akce. Zda
se uklízí i u vás, se dozvíte na webu uklidmecesko.cz.

