
         
 
 
ZHODNOCENÍ MNOŽSTVÍ ODPADU VE DVOU UPLYNULÝCH ROČNÍCÍCH 
Místa, která byla v prvním ročníku čištěna, byla další rok viditelně v lepším stavu. Sbíral se 
v uvozovkách pouze odpad, který se nahromadil za uplynulý rok. Ale i tohoto odpadu bylo více 
než dost. Oproti roku 2010 bylo v roce 2011 nalezeno více většího odpadu typu pneumatiky 
(včetně jedné pneumatiky z traktoru), lednice, obrazovky, monitory, koberce, části karoserie aut 
apod. Přičemž výskyt takového odpadu u řeky je pro většinu lidí naprosto nepochopitelný. Když 
si někdo dá tu práci a lednici naloží do auta, proč není schopen ji rovnou odvézt do sběrného 
dvora? V některých nepřístupných úsecích budeme mít i do budoucna co dělat, než se zbavíme 
starého odpadu. Z nepřístupného terénu je totiž velmi složité odpad odpravit pryč. I když jsme 
okolí řeky vyčistili od hrubých starých nečistot, nepředpokládáme, že bychom příštích pár let 
neměli co dělat. Drobný odpad se bude bohužel pravděpodobně stále objevovat. Ve druhém 
ročníku úklidu přidalo ruku k dílu na 530 dobrovolníků, kterým není jedno, co se kolem nich 
děje. Udělali nejen velký kus práce, ale také si užili báječný den v přírodě v partě dobrých lidí.  
 
Lidé by si měli uvědomit, že oni odpad do přírody uložili a pouze oni ho mohou z přírody zase 
odstranit. Tento odpad sám od sebe nezmizí. Kdyby ti, kteří vyhazují odpad do přírody, viděli 
žáčky škol, jak po nich uklízí a podivují se nad tím, co nacházejí, museli by se zastydět. Alespoň 
v to doufáme, že by se zastyděli. 
 
Stojí pán a dívá se jak žáci ZŠ V Sadech s plným nasazením čistí okolí své školy, přítok řeky 
Sázavy, který protéká parkem Budoucnost. Pán stojí, vychutnává si cigaretu, dívá se na děti, jak 
pracují. „Pěkně vám to jde, děti, jen tak dál,“ pochvaluje si. Dokouří, odhodí vajgl z cigarety dětem 
pod nohy a odejde. Ano, i takovým výjevům jsme byli svědky. O víkendu bylo např. také 
naházeno do řeky ve Světlé nad Sázavou několik zauzlovaných pytlů s odpadem, které čekalo na 
odvoz technickými službami. Toto už není pouze neslušnost, ale čistý vandalismus.  
 
Na akci Čistá řeka Sázava se sešlo přes 520 úžasných lidí, kterým není jedno, co se kolem nich 
děje. Z fotografií je více než jasné, že nejen udělali velký kus práce, ale že si také užili báječný den 
v přírodě v partě dobrých lidí.  
 
DOBROVOLNÍCI 
Žáci základních a středních škol Světlé nad Sázavou a Havlíčkova Brodu 
KČT Světlá n.S. 
SDH Ledeč n.S. 
Rybáři Ledeč n.S. 
Rybáři Světlá n.S. 



HZS Kraje Vysočina, Havlíčkův Brod 
Pracovníci PVL, Havlíčkův Brod 
Rodiči s dětmi Okrouhlice 
Projíždějící vodáci 
Dobrovolníci z místa, regionu, Šumavy ale i ze Slovenska :-) 
 
 
ORGANIZÁTOŘI 
Martina Hupková – manažerka akce Čistá řeka Sázava na Vysočině 

- Petr Stránský (Město Ledeč nad Sázavou) 
- Martin Sedlák (TOP 09, Havlíčkův Brod) 
- Mirek a Lenka Janouškovi (Sluneční zátoka, Ledeč nad Sázavou)  
- Jitka Gögeová (MÚ Světlá nad Sázavou) 
- Jan Klofáč (PVL, Havlíčkův Brod) 
- Miroslava Ištoková (FHPV PU Prešov) 
- A mnozí další, kteří akci věnovali svůj čas! 

 
 
Všem, kteří podpořili akci Čistá řeka Sázava děkujeme! 
 

 
 
 

Martina Hupková 
 


