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V sobotu 18. září 2021 k příležitosti oslav
Celosvětového úklidového dne proběhly
dobrovolnické úklidové akce po celé
České republice. Jak jsme již v minulosti
informovali, iniciativa Ukliďme Česko
sdružuje zájemce, kteří chtějí orga-
nizovaně uklízet své okolí. Úklidových
akcí se může zúčastnit kdokoliv. 

První ročník úklidu byl uspořádán
Miroslavem Kubáskem a Radkem
Janouškem na jaře roku 2014 a zúčastnilo
se ho přibližně 6 000 dobrovolníků. Po
tomto úspěšném ročníku pak vznikla
každoroční úklidová tradice. V letošním
roce se do organizovaných úklidů zapo-
jilo přes 40 000 dobrovolníků ve více než
1 800 úklidových akcích. 

V rámci iniciativy byly také organizovány
například úklidy po ničivém tornádu na
Jižní Moravě v okolí Hrušek a Mikulčic.
Úklid probíhal především v lesích, na
březích řek a běžeckých trasách.
 

Předmětem úklidu jsou poházené od-
padky, černé skládky a další nepořádek.
V současnosti jsou velkým problémem
volně poházené roušky či respirátory a
nepořádek na místech, kde se zvýšila
frekvence turistů. 

Netradičně probíhal úklid i na dně řek. V
Břeclavi se sešlo kolem 20 dobrovolníků
včetně potápěčů a během jediného
dopoledne vylovili téměř půl tuny
odpadků. 

Ruku k dílu letos přiložili nejen jednot-
livci, spolky a školy, ale i velké firmy jako
jsou ŠKODA AUTO či Philip Morris, které
podporu iniciativy Ukliďme Česko
zahrnuly do své GreenFuture strategie.

Ačkoliv je nejbližší jarní úklidový den
stanoven na sobotu 2. dubna 2022, tak
úklidy probíhají průběžně během celého
roku. Zapojíte se i vy?

Ukliďme svět, ukliďme Česko

 

https://www.uklidmecesko.cz/
https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/jakSeZapojit/


NOVINKY

Jablkobraní v Keltském

skanzenu Nasavrky
Podzim je tady a s ním spousta jablek,
která je potřeba zpracovat. Návštěvníci
jablkobraní v Keltském skanzenu se
mohou zapojit do zajímavých činností
jako jsou l isování moštu, vaření povidel a
sušení kř ížal tak, jak to dělal i naš i
předkové. K ochutnání pak budou i dalš í
sezónní keltské dobroty. Není třeba se
bát ani zimy, zahřát se můžete u ohně
nebo horkou medovinou! Návštěvníky
čeká pestrý program.

25. 9. 2021 

Výstava hub v ekocentru

Podorlicko
Výstavu hub s mykologickou poradnou
chystá v prvních ř í jnových dnech ZO
ČSOP Podorl icko Česká Třebová.
Návštěvníci si mohou prohlédnout
fascinující kousky z ř íše hub a také se
mohou poradit ohledně určování druhů

hub. Podorl icko př ivítá všechny nadšené
houbaře. Více informací naleznete zde.

1.- 3. 10. 2021

Konec hlavní sezony
V rekreační oblasti Podhůra př ichází s
podzimními dny konec hlavní sezony.
Letošní ukončení s sebou př ineslo snad
nejvíce návštěvníků za posledních 16 let.
Lanový park a občerstvení u rozhledny
Bára jsou otevřeny v př ípadě hezkého
počasí o víkendech. 

https://zemekeltu.cz/jablkobrani-2/
https://www.csop-podorlicko.org/novinky.php
https://lesychrudim.cz/aktuality/konec-hlavni-sezony-v-rekreacnich-lesich-podhura_4
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