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Po velmi dobré zkušenosti z loňského
roku, kdy bylo v naší obci nasbíráno téměř
150 pytlů odpadu, rozhodli se i letos
Ochránci přírody ze ČSOP ZO
68/01 kontaktovat Základní a mateř-
skou školu Karla Svolinského s žá-
dostí o zapojení do této prestižní
kampaně. Ta nám vyšla vstříc, proto
vás mohu nyní seznámit s jejími vý-
sledky.

Ukliďme svět! (Clean Up the
World) je mezinárodní kampaň na
ochranu přírody. Za iniciací celé akce
může sen Australana Iana Kiernana,
který se ve svých 47 letech rozhodl
obeplout svět; na své cestě byl však šoko-
ván mírou znečištění životního prostředí. Po
svém návratu do Austrálie proto pozval své
přátele, ti zase své přátele a společně vy-
čistili 270 km mořského pobřeží. Tato akce
proběhla 8. ledna 1989; 40 000 dobro-
volníků tehdy nasbíralo více než 5 000 tun
odpadu. Další rok se tato akce rozšířila po
celé Austrálii a později i po celém světě; to
byl počátek Clean up the World. Letos se
konal oficiálně 17. ročník.

Kampaň proběhla v podobné formě jako
v loňském roce: žáci a učitelé byli rozděleni
do skupin dle tříd a uklízeli vytypované ob-
lasti v naší obci. Celkem devět skupin
tak 29. dubna sbíralo v dopoledních a od-
poledních hodin odpad do pytlů, které byly
následujícího dne odvezeny. 4. května pro-
běhlo ve škole slavnostní vyhodnocení, kdy
za účasti starosty a ředitele školy byly
žákům předány hodnotné ceny.

Lokality byly záměrně stanoveny tak, aby
se do značné míry kryly s těmi loňskými;
tento přístup byl zvolen proto, abychom
mohli porovnat výsledky z minulého úklidu
s těmi aktuálními, a vypozorovat, jestli došlo
ke zlepšení či zhoršení situace v dané ob-

lasti. V případě zhoršení či setrvání (ne-
příznivého) stavu v dané lokalitě se bude
patrně jednat o systémový problém; v ta-

kovém případě se pokusíme s obcí domlu-
vit na opatřeních, která by tento nepříznivý
stav zvrátila. Analýza dat stále probíhá,
předběžně mohu konstatovat, že v celko-

vém měřítku došlo ke zlepšení oproti stavu
z roku 2009. O případných opatřeních
v daných lokalitách vás budeme informo-
vat.

Letošní úklid proběhl bez větších obtíží;
počasí se vydařilo, měli jsme v zásobě větší
počet pytlů než loni a také mi zatím nejsou
známy žádné výtky na adresu organizace či
realizace akce. Naopak je milé pozorovat,
že žákům není stav znečištění v naší obci
lhostejný a někteří při úklidu vyvíjeli sku-
tečně až nadlidské úsilí; proto se pokusíme
jejich nadšení využít i v příštím roce.

Na závěr mi dovolte poděkovat těm,
kteří přispěli k organizaci a realizaci této
akce: ÚVR ČSOP, která celou akci v ČR
zastřešuje a poskytla nám pytle, rukavice a
propagační materiály; panu starostovi Pav-
litovi za finanční podporu, panu Holušovi za
svoz pytlů s odpadem, panu řediteli Kole-
sovi a paní učitelce Golové, kteří nám s re-
alizací vyšli vstříc; paní Stillerové a paní
Homolové za sponzorský dar a pochopi-
telně samotným žákům a jejich kantorům,
kteří celou akci realizovali.

Vyhodnocení a výsledky:
Akce proběhla: 29. dubna 2010
Vyhodnocení následovalo: 4. května 2010
• 1. místo v kategorii 1. – 5. třída: 5. třída

(nasbíráno 12 pytlů)
• 1. místo v kategorii 6. – 9. třída: 8. třída

(nasbíráno 11 pytlů + další odpad)
Počet lokalit, ve kterých probíhal úklid: 9
Na akci se podílelo: cca 160 osob
Celkem nasbíráno odpadu: 67 pytlů

Za ochránce přírody ČSOP ZO 68/01
Kunčice pod Ondřejníkem,

koordinátor akce Petr Lazar
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