Čistá řeka Sázava
U pivce je srandy hafec,
odpadků nás čeká kopec.
Miška s Yvčou lyže mají,
na lodi se kolíbají.
Pařízek, jo to je chlap!
V Hájku nás nechal spát.
Reportéři byli protivní,
natáčeli nás mnoho dní.
Bohunka nám jídlo vozí
a jen kouká, jak to mizí.
Na Ymce jsme ukotvili
a hned jsme si zatopili.

čekal Jirka s kontejnerem. Když dorazila ke břehu poslední loď, kontejner byl do
poloviny naplněn. To by člověk nevěřil, co všechno řeka u břehů a pod vodní hladinou skrývá. Nezůstalo jenom u lahví a nejrůznějších obalů. Objevovaly se i rezavé
železné plechy, pneumatiky, stočená kola zrezivělého pletiva, plechové barely nejrůznějších velikostí.
Tady nás čekalo příjemné posilnění v podobě oběda. Jedli jsme, ani jsme nedutali. Neřekli byste, jak dokáže taková úklidová akce člověka vyhladovět a unavit.
Počasí se pomalu udobřovalo, ale rádi jsme se zahřáli teplým čajem. Bylo o nás
dobře postaráno. Čisté stoly a lavice uprostřed zelené louky, jako když mávne kouzelným proutkem. A výborný oběd a ještě nějaká buchta k zakousnutí. Mezi jídlem
jsme si sdělovali nové dojmy, chlubili jsme se svými „úlovky“ a také jsme se seznamovali. Vždyť spolu poplujeme nějaký ten den.
První den jsme zakotvili na louce pod Sporthotelem Hájek v Tichonicích. Bylo
tam o nás dobře postaráno. Spali jsme na postelích ve srubech. Dokonce jsme si
mohli i přitopit. Večer jsme trávili v klubovně v suterénu hlavní budovy, kde jsme
se oddávali hrám. Druzí poseděli u táborového ohně. Vládla mezi námi pohoda.
Ráno jsme se probudili do krásného slunného dne. Posilněni snídaní jsme v devět ráno opět nasedali do lodí. Už jsme věděli, co nás čeká. Všechno trvalo jen
krátce. Z poklidu nás jen na chvíli vyrušila Česká televize, která za námi přijela
natočit krátkou reportáž. A zase jsme po chvíli přiráželi k oběma břehům a sbírali
odpadky. Cílem druhého dne byla YMCA Soběšín. Největším úlovkem bylo asi
7 jízdních kol různých českých značek („asi nějaký cyklistický oddíl“ říkali jsme
si). Někdy to byla pěkná dřina vytrhnout ze břehu zpola zarostlý odpad. Bez pomoci to nešlo. Začali jsme spolupracovat. Bylo důležité, kdo měl ještě místo na lodi,
honem jsme mu nakládali „poklady“ Sázavy. Někdy lodě působily velmi bizardně.
Z dáli jste zahlédli neurčité lodní plavidlo nepravidelných tvarů a rozměrů. To jsme
se usmívali.
Ano, byla také legrace. Přes den jsme si při jídle sdělovali zážitky, někdy se to
neobešlo bez menší koupele, hlavně u těch nejobětavějších dobrovolníků. Někteří
totiž bojovali s odpadky jako David s Goliášem. Hodilo se mít na lodi v barelu sadu
náhradního oblečení včetně bot. Ona taková koupel nebyla brzo po jaru nejpříjemnější. A před námi byla plavba až do večera.
Na Pelíškově mostě nedaleko YMCY Soběšín na nás čekal první jez. Protože
nejsme žádný vodácký oddíl, stále jsme řešili, jak budeme sjíždět jezy? Honza rozhodl za nás. Kdo chtěl, sjel, ostatním lodě svezl z jezu Honza. Mnohým spadl kámen ze srdce.
V YMCE jsme osiřeli. Zůstala pouze naše parta z kácovské školy, tj. dva učitelé
a 11 žáků. A ještě Eliška. Ubytovali nás ve dřevěném srubu. Okamžitě jsme začali
připravovat dřevo než se setmí, abychom si mohli zatopit, v noci se to bude hodit.
Paní správcová nám dokonce ohřála vodu, takže jsme mohli provést očistu zmožených těl. Také jsme měli možnost hrát stolní tenis a přehazovanou. Večer se vrátila
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Bára a my jsme si před
spaním zpívali známé i méně
známé melodie. Spali jsme v jedné
místnosti. Někteří na zemi a druzí na dřevěných lavicích. Hodily se karimatky a teplé spacáky.
Někteří po této noci prohlásili, že si na příští rok koupí teplejší spacáky.
Bylo pondělí devět hodin a opět jsme vyráželi na lodích vstříc odpadkům. Přidali se k nám dobrovolní hasiči z Jankova a pan starosta Českého Šternberka. Opět
pet lahve, igelitové pytle propletené ve větvích vrbiček a další velké kusy, které jsme
museli společnými silami vydobýt. Zajímavým úlovkem byla stará kánoe, která
proklála levý břeh Sázavy. Společnými silami jsme se jí zmocnili. Po takovém úsilí
vždy následoval blažený pocit z malého vítězství. Konstatovali jsme, že na hrad
Český Šternberk je nejkrásnější pohled z vodní hladiny. Působí velmi majestátně.
Ano, tady nás čekal třetí nocleh. V sokolovně a zároveň bývalém kině. Šternberští
k nám byli velmi pohostinní. Po večeři jsme dostali od pana Filipa vuřty, rozdělali
jsme si oheň a poseděli dlouho do noci. Byla krásná noc, od ohně se ozývala Bářina
kytara a náš zpěv. Stále nás lákal pohled na dvě rozsvícená okna šternberského
hradu. Vyzvala nás k jeho noční návštěvě. Pro děti to mělo velké kouzlo. Ráno nás
čekalo další překvapení. Snídali jsme přímo v kinosále, kde jsme měli prostřené
stoly. Očekávala nás královská snídaně. Čerstvé teplé šternberské koláčky od manželů Filipových a teplé párky. A ještě buchty od maminek z mateřských center v Posázaví. To jsme ani nečekali.

Opět v devět dopoledne jsme vyráželi na další cestu. Tentokrát byly cílem Rataje nad Sázavou. Tady se přidali žáci ZŠ Divišov, kteří měli
sbírat odpadky pouze ze břehů. Tři z nich s námi strávili den na vodě. Naše děvčata se s nimi skamarádila. Pomáhali si. Největší překvapení na nás čekalo před Ratajemi pod mostem. Černá skládka. V osmi jsme měli co dělat. Nestačily nám pytle, museli jsme odpadky vhazovat
i do lodí. Lodě byly vrchovatě naložené. Tak, že se ani nedalo sedět na lavicích,
museli jsme sedět rovnou na lodi. Někteří zase jenom stáli na jednom místě jako
gondoliéři a odpichovali se pádly. U jezu už na nás čekal Jirka s kontejnerem
a ostatní dobrovolníci. Postupně nám pomáhali vynášet odpadky z lodí do kontejneru. To byla úleva po tak dlouhém dnu. Počasí se pokazilo, ochladilo se a zatáhlo se. V bývalé ratajské škole na nás dýchlo teplo. Nasytili jsme se teplou večeří a čajem a bylo nám dobře. Někteří si na podlaze třídy roztáhli karimatky
a odpočívali. Zanedlouho byli všichni čilí jako rybičky. Žáci vymysleli pěveckou
soutěž, na kterou se krátce připravili a pozvali nás, učitele, společně s Bárou
do poroty. Takřka všichni se stali soutěžícími. Podmínky byly přísné. Bylo několik kol, v každém někdo opustil soutěž, až zůstala absolutní vítězka Martina Zajícová. Bylo to od nich milé a překvapili nás svou nápaditostí. Před usnutím se
opět povídalo a zpívalo a usínali jsme pozdě v noci s vědomím, že nás čeká náročný den.

K hygieně cesta dlouhá,
z pasty zbyla jenom tuba.
Jezy jsme sjížděli bez obav,
byli jsme z nich trochu paf.
Ke Šternberku cesta daleká,
starosta tam na nás haleká.
Popcorn s colou nebyly,
ale perník s čajem zmizely.

Poslední
den naší účasti
byl opravdu náročný.
Nejenže bylo nejchladnější počasí, zima zalézala za
nehty, takže mnozí vyndali teplé
kulichy a rukavice. Dokonce poprchávalo a místy se spustil pěkný liják, před kterým nebylo úniku. I úsek byl dost dlouhý a doslova obsypaný
odpadky. Vypadalo to, jako by se obyvatelé v okolí na nás připravili. Za každým
domem, či chatou byla černá skládka. Hodně nás zdržel úsek mezi Ratajemi a jezem Kuchelníkem. Pytle se rychle plnily a lodě byly opět obloženy různým haraburdím. V polovině úseku nám bylo jasné, že se dnešní sběr protáhne do pozdních hodin. Měli jsme jen obavy, aby nám poslední vlak do Kácova neodjel a my
nemuseli složitě řešit návrat domů. Do Samopší jsme přijeli kolem sedmé večerní
hodiny. Už jsme byli notně zmrzlí a hladoví. Všechno vynahradil výborný vuřtguláš, který nám uvařili v domě seniorů a vlídné slovo. Rychle jsme se umyli
z nejhoršího a převlékli do posledních suchých a čistých oděvů.
Ve vlaku jsme si sdělovali další dojmy, pochutnávali si na čokoládových vajíčkách, která jsme dostali na cestu od Báry a říkali si, jak jsme unavení, ale šťastní. Všichni jsme se shodli, že příště jedeme zase.
Co závěrem? Kdo nezkusil, neuvěří, že pěkné chvíle lze prožít i za humny
společně sdílenými zážitky. Krásný ekologický projekt. Našim žákům-dobrovolníkům to dalo více než roční výuka ekologické výchovy. Také patří poděkování
především Báře, která tu „káru“ táhla dál celých patnáct dní a vedla si skvěle.
Také byla dobrou kamarádkou i našim dětem.
A pak všem lidem z Posázaví o.p.s., kteří se obětavě o všechny dobrovolníky
výborně starali. Dík patří také všem, kteří tuto akci sponzorsky zajišťovali.
Nemuseli, ale chtěli.
Za rok na shledanou v Kácově.
Soňa Křenová, učitelka ZŠ a MŠ Kácov

Skládka velká byla,
odpadky nás zavalila.

Ve škole nám teplo bylo,
spát nás ale nebavilo.
Super Star je tvrdá hra,
Martina to vyhrála.
Chataři hrozná prasata jsou,
uklidit si bordel nesvedou.
Odpadků plné lodě máme,
jezy s nimi nesjedeme.
Jirka je velká opice,
Luboš ho miluje nejvíce.

2008

Špica, to je dobrý chlap,
doufáme, že nás tu má rád.
Soňa nám to umožnila,
břehy s námi vyplenila.
Lenka je dobrý vodák,
nejlepší je ale zadák.
Když jsme sesbírali odpadky,
odcestovaly na skládky.
Bára to je chytrá hlava,
všechno to tu zařídila.
Díky Báro za vše,
příští rok jedem zase!

Autoři: Luboš, Martina, Kuba, Nikola, Hanka, Míša, Kristýna, Pepa

Na závěr
Projekt Čistá řeka Sázava 2008 je v současné době již minulostí. Sázava je od Kácova po Pikovice uklizená od odpadků. Přinejmenším od těch, které jsme mohli
zahlédnout, ulovit, uzvednout a měli sílu je odvézt na lodi a přehodit je přes bočnice
kontejneru.
Přála bych si, aby se nám někdy v budoucnu podařilo projet na lodích Sázavou
a říci si, že vynaložené prostředky, čas a síly již neodpovídají množství sebraného
odpadu. Již teď vím, že je nutné se vrátit alespoň tam, kde se neuklízelo v minulých
letech. Například mezi Českým Šternberkem a Samopšemi byla řeka doslova lemována černými skládkami. Pršelo a nám docházely síly. Prostě bychom se tam měli
„podívat“ ještě jednou. Brzy budu přijímat rezervace dobrovolnických míst, protože
Čistá řeka Sázava 2008 je sice již minulostí, ale Čistá řeka Sázava 2009 na dohled.
Dovolte mi vyjádřit velký dík všem, kteří se zúčastnili, vydrželi, přežili, pomohli.
Bára Čmelíková, manažerka projektu
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Sbírka Čistá řeka Sázava

4. ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskuteční v pozměněné podobě než
dosud. Bude se konat 25. – 26. dubna 2009. Podrobnější informace naleznete
na www.posazavi.com.

Projekt je čistě nekomerční aktivitou, která je financována
z příspěvků sponzorů, dotací a dalších darů. Za účelem získat
finance na uspořádání projektu byl v roce 2007 zřízen
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sbírkový účet č. 1249–326666339/0800.
Obecně prospěšná společnost Posázaví o.p.s.
děkuje všem, kteří přispěli či přispějí.

Materiální a organizační pomoc poskytli

Na úvod
Leták, který právě držíte v rukou, je věnován 3. ročníku projektu Čistá řeka Sázava pořádanému obecně prospěšnou společností Posázaví o.p.s. Projekt se uskutečnil ve dnech od 12. do 25. dubna 2008. Již potřetí se vydali dobrovolníci po proudu korytem řeky Sázavy na patnáctidenní cestu, aby sesbírali to, co nepatří na její
břehy. Oproti minulým letům, kdy se podvakrát pohybovali v úseku Sázava – Pikovice, se letos vypravili o asi 30 km výše proti proudu a do úklidu se pustili v Kácově
u pivovaru. Pro srovnání si můžete prohlédnout tabulku s výsledky projektu v předchozích letech. Letos se mezi Sázavou a Pikovicemi, tedy v úsecích, kde jsme již
uklízeli v minulých letech, sebralo „již jen“ 11,58 tun odpadků. Z toho lze soudit, že
naše práce v minulých letech jistě význam měla, ale i to, že je třeba o řeku pečovat
i nadále.
rok

úsek

km

celková hmotnost odpadu

2006

Sázava – Pikovice

50

12,24 tun

2007

Sázava – Pikovice

50

18,14 tun

2008

Kácov – Pikovice

84

21,31 tun

S ohlédnutím na tři proběhlé ročníky projektu musím konstatovat, že ochota
věnovat svůj osobní čas, energii nebo finance, se šíří Posázavím jako blahodárná
„nákaza“. O tom svědčí počet dobrovolníků. V letošním roce se jich z lodí i ze souše
zúčastnilo na šest set (počítáno na osobodny). Ohlas projektu překonal i hranice
Posázaví. Dorazili k nám dobrovolníci z Prahy, Rakovníka, Kutné Hory. Jeden
z dobrovolníků vážil cestu až z německých Drážďan.
Dobré lidi jsme nacházeli téměř všude, kde jsme zakotvili na noc. S velkou péčí
se o nás postarali např. ve Sporthotelu Kácov, v táboře YMCA Soběšín, v Sázavě
na ostrově, v Českém Šternberku, v Ratajích na obecním úřadu, v Samopších, v Domově domácí péče pro seniory, v Choceradech na hřišti, v Penzionu Kormorán
ve Zlenicích, v Poříčí nad Sázavou na obecním úřadu, v Ledcích u Vaništů, v FK Metazu Týnec nad Sázavou a na Žampachu v hotelu Troníček. Jistě si dovedete představit, jak na Vás zapůsobí, když můžete po celodenní dřině opláchnout sázavské bahno, zahřát se v teplé sprše a ještě je k tomu něco dobrého na zahnání hladu.
Úspěch projetku je závislý na práci každého zúčastněného jednotlivce a každé
byť sebemenší materiální, finanční i organizační pomoci. Spolupráce je nosným pilířem celého projektu. Může se uplatnit jak v poskytnutí financí, tak v tom, že některý ze sponzorů daruje např. ochranné rukavice, vybavení lékárny, stravu pro dobrovolníky, zapůjčí lodě a doprovodné vozidlo včetně řidiče. Může se také projevit
v tom, že si jednoduše přispěcháme na pomoc, když někdo objeví ztrouchnivělou
pramici nebo těžký sud a nestačí mu vlastní síly na vytažení takového giganta z bahna řeky. Pomocná ruka se hodí také při vykládání prapodivných nálezů z lodí. Často
jsme odkázáni na osobu stojící nohama pevně na břehu, která od nás může břemena
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převzít a naložit je na kontejner. Chtěla bych na tomto místě jmenovitě poděkovat
řidiči nákladního auta Jirkovi Hiczovi. Byl to právě on, kterému prošla většina ze sebraných 21 tun rukama, a který nad rámec svého pracovního úvazku ochotně přebíral náklad od dobrovolníků na lodích. On také, jako jediný z účastníků, neopustil
projekt ani na pouhý den.
Nemenší díky patří všem ostatním účastníkům projektu. S konkrétními druhy
pomoci, jmény a čísly se můžete seznámit v dalších přehledech. Hodně Vám také
o projektu vypoví vybrané fotografie.
Bára Čmelíková, manažerka projektu

Jména dobrovolníků, kteří se zúčastnili úklidu na lodích
Luboš Albrecht, Klára Beránková, Jaromír Biolek, Jeník Biolek, Madlenka Biolková, Andulka Biolková, Jakub Blažíček, Nikola Blehová, Jiří Blíha, Kateřina Boleslavová, Lukáš Bouček, Petr Brabenec, Eliška Brodová, Jiří Brožek, Magdaléna Brzoňová, Monika Březinová, Vít Bucala, Michal Carda, Michal Černý, Pavel Dlouhý,
Alžběta Doubková, Lucie Drbohlavová, Mgr. Václav Dvořák, Václav Dvořák, Pavlína Dýsková, Petr Exner, Luboš Falat, Petra Fialová, Jan Filip, Kateřina Filipová, Ivo
Frélich, Jan Gruber, Bogan Hájek, Radim Hájek, Vojtěch Hájek, Tomáš Hamouz,
Tomáš Hanuš, Kateřina Hanušová, Andrew Jan Hauner, Daniela Hauptmanová,
Otakar Hoch, Petr Hoch, Ota Hoch, Jakub Holcmann, Martin Hoplíček, Ondřej Horáček, Jana Hortenská, Zbyněk Hruška, Jiří Huml, Josef Husenica, Josef Husenica,

Kateřina Chudlářská, Martin Jedlička, Lucie Jimenez, Petr Kadleček, Lucie Kalinová, Ondřej Kaplan, Zuzana Kardová, Michal Klimeš, Jaroslav Kohout, Ladislav Kopecký, Ladislav Kopecký, Štěpán Kopeček, Vojtěch Kořalka, Miroslav
Kratochvíl, Michaela Krčmaříková, Vladimír Kršňák, Pavla Kršňáková, Soňa
Křenová, Hana Kubínová, Jaromír Kunc, Lukáš Kunc, Martin Laitl, Petr Lunga,
Tomáš Mähring, Jiří Macák, Lucie Macáková, Hana Machová, Veronika Marešová, Marie Matoušková, Marek Měchura, Bohuslav Měřička, Martina Mikulecká, Hynek Mládek, Martin Moravec, Ondřej Mošna, Tomáš Mouus, Jakub Musil,
Jana Nedvídková, Marcela Nedvídková, Kateřina Němcová, Jan Němec, Petr Netušil, Ivo Nevečeřel, Jan Novotný, Lenka Novotná, Barbora Obstová, Jana Ouřadová, Petr Paterek, Lucie Pěkná, Eckart Pelz, Kryštof Peřestý, Jiří Pessr, Miroslav
Plavec, Kateřina Podolská, Zuzana Poláková, David Příhoda, Markéta Roubalová, Dušan Ryšavý, Jan Řihovský, Víťa Sahula, Michal Sedlák, Kristýna Sehnoutková, Kateřina Setničková, Klára Sikorová, Markéta Schestauberová, Michal
Sopr, Simona Soprová, Jana Soukupová, Denisa Srbová, Linda Stropnická, Tereza Střelková, Jan Suchánek, Kristýna Suchomelová, Miloslav Svoboda, Zbyněk
Švimberský, Iveta Šefčíková, Jitka Šimůnková, Yvona Šindelářová, Kateřina Škáchová, Markéta Škáchová, Richard Škopek, Václav Škopek, Alexandra Škopková,
Kateřina Škopková, Jan Šnobl, Mariana Šormová, Michael Štědrý, Tereza Šváchová, Luboš Švihel, Svatopluk Těšina, Tereza Tichá, Michael Trantina, Zuzka
Trnková, Hanka Vacková, Marie Vernerová, Jana Veselá, Jana Viktorinová, Filip
Vorel, Pavlína Voříšková, Martin Vosátka, Veronika Votrubová, Bohuslav Vtípil,
Martina Zajícová, Kristýna Zákostelecká, Jan Zámostný, Jiří Zdeněk, Štěpán Zelený, Eliška Zemanová, Bibiána Zorvanová, Veronika Zdvíhalová, Zdeněk Žížala, Veronika Žížalová.

Ze souše pomohli
Rodina Machkova z Benešova, Mateřské centrum Motýlek, Základní škola
Čerčany, SDH Čerčany, Základní škola Senohraby, SDH Čeňovice, ČSSD Benešov, Sdružení Kalňáci, SDH Vranov, SDH Teplýšovice, Základní škola Krhanice,
SDH Krhanice, JUKA Jílové u Prahy, Zlatá kotva – vodní skauti Praha, Dětský
domov Sázava.

Malé Posázaví
Svazek obcí Malé Posázaví tento projekt v roce 2006 odstartoval. Všem členským obcím svazku obcí oběcně prospěšná společnost Posázaví o.p.s. děkuje
za uvolnění manažerky pro organizaci projektu.
Bohunka Zemanová, ředitelka společnosti Posázaví o.p.s.

subjekt

forma pomoci

BISPORT spol. s r.o.
HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU

zapůjčení lodí, doprovodné vozidlo
s řidičem na 15 dní

POVODÍ VLTAVY, státní podnik

odvoz odpadků na skládku

Marie Kotrbová – KOMA Benešov

rukavice pro dobrovolníky

Středočeský kraj

trička, věcné odměny pro dobrovolníky

MARILA BALÍRNY a.s. – Ondrášovka

zajištění pitného režimu a svačinek pro
dobrovolníky

QUO s.r.o.

potisk triček

Lékárna U Zlatého orla Benešov

vybavení lékárny

HYDRO – Outdoor media s.r.o.

nábor instruktorů, ceny do tomboly

Miroslav Němec

materiální zajištění

Sporthotel Kácov – Jiří Pařízek

ubytování, použití hygienického zařízení, zajištění stravování za režijní ceny od
12. do 19. 4.

YMCA Soběšín

ubytování

TJ Sokol Český Šternberk

ubytování

Obec Rataje nad Sázavou

ubytování, použití hygienického zařízení

Samopše – Dům domácí péče

ubytování, použití hygienického zařízení, zajištění večeře pro dobrovolníky

Ubytovací zařízení Sázava – Ostrov

ubytování, použití hygienického zařízení, zajištění večeře a snídaně pro dobrovolníky

FC Chocerady

ubytování, použití hygienického zařízení

FK Metaz Týnec

ubytování, použití hygienického zařízení

Hotel Kormorán

ubytování, použití hygienického zařízení

Obec Poříčí nad Sázavou

ubytování, použití hygienického zařízení

Statek u Vaništů

ubytování

FC Týnec

ubytování, použití hygienického zařízení

Hotel Troníček

použití hygienického zařízení, zajištění
večeře pro dobrovolníky

JUKA Jílové u Prahy

ubytování

Pizzerie Nad Řekou – Týnec nad
Sázavou

zajištění stravování dobrovolníků za režijní ceny od 20. do 26. 4.

Obec Trhový Štěpánov

uložení odpadu

Technické služby Benešov

uložení odpadu na skládce v Přibyšicích

Město Jílové u Prahy

uložení odpadu

Verold Benešov spol. s r.o.

ceny do tomboly

ADCO&DIXI spol. s r.o.

pronájem WC kabin za zvýhodněné ceny

Marie Matoušková

zajištění svačinek – buchty

Mateřské centrum Hvězdička

zajištění svačinek – buchty

Ilona Kratochvílová

zajištění svačinek – buchty

Acron Czech, s.r.o.

ceny do tomboly

Kavalier s.r.o.

ceny do tomboly

Jan a Hanka Filipovi

snídaně a buřty na opékání

Mikroregion Želivka – svazek obcí

zapůjčení lavic a stolů

Gymnázium Benešov

nábor dobrovolníků

Střední zdravotnická škola Benešov

nábor dobrovolníků

Integrovaná střední škola Technická
Benešov

nábor dobrovolníků

Základní škola Postupice

nábor dobrovolníků

Základní škola Divišov

nábor dobrovolníků

Finanční pomoc
firma
Středočeský kraj – Fond hejtmana
Ferona a.s.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Město Sázava
Město Týnec nad Sázavou
Městys Český Šternberk
Městys Divišov
MO Rybářského svazu Český Šternberk
Obec Čerčany
Obec Čtyřkoly
Obec Hvězdonice
Obec Chocerady
Obec Kaliště
Obec Kamenný Přívoz
Obec Lštění
Obec Soběšín
Verold Benešov
Obec Nespeky
Obec Krhanice
Obec Zbizuby
Veřejná sbírka

výše příspěvku
50 000 Kč
20 000 Kč
19 762 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
5 275 Kč

Počty dobrovolníků – v jednotlivých dnech projektu
datum
12. dubna
13. dubna
14. dubna
15. dubna
16. dubna
17. dubna
18. dubna
19. dubna

na vodě
31
29
19
18
20
21
26
30

na souši
31
0
0
19
0
0
6
26

datum
20. dubna
21. dubna
22. dubna
23. dubna
24. dubna
25. dubna
26. dubna
CELKEM

na vodě
24
19
16
31
24
12
31
351

na souši
8
0
137
1
27
1
20
276
627

Sebraný odpad
datum
12. dubna
13. dubna
14. dubna
15. dubna
16. dubna
17. dubna
18. dubna – 19. dubna
20. dubna
21. dubna
22. dubna
23. dubna – 24. dubna
25. dubna – 26. dubna
úsek Kácov – Sázava
úsek Sázava - Pikovice
CELKEM

hmotnost odpadu [ t ]
2,32
1,05
1,02
1,67
2,17
1,5
1,88
2,12
1,6
1,64
1,91
2,43
9,73
11,58
21,31

skládka
Trhový Štěpánov
Trhový Štěpánov
Trhový Štěpánov
Trhový Štěpánov
Trhový Štěpánov
Přibyšice
Přibyšice
Přibyšice
Přibyšice
Přibyšice
Jílové u Prahy
Jílové u Prahy

Čistá řeka Sázava skýtala dobrovolníkům z kácovské školy
nevšední zážitky
Všechno to začalo 12. dubna. Sešlo se nás před kácovským pivovarem dvanáct.
Bylo docela zima, poprchávalo. Odhodlání a očekávání něčeho nového a neznámého v nás rozlévalo blažený pocit. Bylo v nás i trochu obav, zda to zvládneme, zda to
vydržíme… Ale to už přijela hlavní organizátorka Bára Čmelíková a začala nám
udílet rady a pokyny. Také se začali sjíždět další dobrovolníci z dalekého okolí. Každý si myslel, jak je dobře a teple oblečen. Ale jakmile jsme obdrželi triko s logem
Čistá řeka Sázava a červenou vodáckou vestu, rázem nám bylo tepleji.
Před naloděním jsme si vyslechli rady zkušených vodáckých instruktorů
– Honzy a Zbyňka. Rozdělili jsme se po dvojicích do lodí, popadli igelitové pytle
a s odhodláním jsme začali odstrkávat kánoe od kácovského břehu.
Daleko jsme nedopluli. Hned za pivovarem na obou březích Sázavy přirážely
jednotlivé lodě ke břehům a dobrovolníci se vrhali na odpadky. Plastové lahve, obaly od tatranek, skleněné lahve od alkoholu, igelitové tašky naplněné neidentifikovatelnými odpadky. Zřejmě pozůstatky po návštěvnících Kácova. Ještě jsme nebyli
ani u železného mostu a pytle se plnily. Sbíralo se dobře, břehy byly vykácené, větvím chybělo listoví a odpadky se na větvích vyjímaly jako nevkusné ozdoby. V místech hůře přístupných nám byly výborným pomocníkem obyčejné hrábě. Ani jsem
netušila, jakým užitečným a mnohostranným pomocníkem dokážou být. Za novým mostem vedoucím do Uhlířských Janovic nás čekala první zastávka. Tam nás

