Ukliďme svět – Clean Up the World
Jestli myslíte, že vám budu celý článek překládat do angličtiny, tak to zas ne. Ale ten název vznikl v
anglofonním světě, jako celá ta akce. Semlelo se to asi takto: Australský stavitel lodí a jachtař Ian Kiernan si
splnil svůj celoživotní sen, obeplout na jachtě svět. Stalo se tak v létech 1986-87. Přijel však naprosto
šokován a zdrcen tím, nakolik jsou světová moře znečištěna, zejména v blízkosti velkých měst. Protože to
byl muž činu, sezval své kamarády, ti pozvali svoje kamarády a 8. ledna 1989 vyčistilo přes 40 000
dobrovolníků 270 km australského pobřeží. Akce Clean Up the World byla na světě.
Určitě nikoho nenapadne domnívat se, že australský mořeplavec byl inspirován pravidelným
československým úklidem před prvním májem, který se konal již desítky let předtím. ČR se do této
celosvětové akce zapojila v roce 1993. Nyní se již této celosvětové akce zúčastňuje kolem 120 zemí světa.
Vedení města Jílové u Prahy a Okrašlovací spolek zvou všechny pořádkumilovné občany, aby
pomohli uklidit naše společné životní prostředí, a to v sobotu 25. dubna. Jedná se o společné prostory,
které sice vždycky někomu patří, ale nikdo je neuklízí. Samozřejmě můžete pátrat po tom, komu patří tato
neuklizená místa, a pohánět majitele k odpovědnosti. Ale jak každý ví, jednodušší je škarpu u silnice jednou
za rok vyčistit, protože lidský dobytek, který tam z auta vyhodil pytel odpadků, je špatně polapitelný a
správce komunikace a škarpy bude jen rozpačitě krčit rameny.
Trochu máslo na hlavě má město, protože tu pořád nemáme sběrný dvůr, kde by občan mohl odložit
zdarma nejen elektroodpad, ale třeba i stavební odpad, pneumatiky atp. Proto také mimo jiné město tuto akci
pořádá, aby bylo máslo z hlavy uklizeno.
Vyzýváme proto všechny naše občany, aby odpad (nikoli ze své zahrádky a svého domečku)
shromáždili blízko příjezdové cesty, buď předem nebo v onu sobotu 25. 4. ráno a tato místa nahlásili na
městský úřad – tel. 241 021 901 nebo panu Kopanicovi (tel.:731 807 352). Kdo bude potřebovat, může si v
týdnu před brigádou dojít do podatelny úřadu vyzvednout igelitové pytle, aby bylo do čeho nalezené odpady
naházet. Svozové multikáry budou v sobotu od 8 hodin v akci a odvezou nashromážděné pytle s odpady na
skládku. Bylo by pěkné, kdyby občané, kteří u toho budou, pomohli pracovníkům města sebrané věci naložit,
aby se svoz odpadů urychlil a časově během dne zvládl. Město Jílové u Prahy předem děkuje všem
účastníkům této dobrovolné pracovní akce za pomoc a spolupráci při zajišťování jarního úklidu města a jeho
okolí.
IVONE a TOMKOP
JM: doslovný přepis článku z Jílovských novin z dubna 2009 a foto z úklidu 2007

