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„UKLIĎME LITOMĚRICE“ akce ke Dni Země 2014 

 
V Litoměřicích uspořádala na jaře komise Zdravého města a životního prostředí 
akce zaměřené na úklid města, protože čistota ve městě je problém, který trápí 
občany Litoměřic a který také vzešel z loňského veřejného fóra. 
 
V únoru proběhla anketa, kdy měli možnost občané Litoměřic nahlásit místa, kde se 
vyskytuje nepořádek a černé skládky. Cílem jarní úklidové akce, bylo uklidit vybrané 
lokality a to za přispění jednotlivců, různých zájmových skupin, škol nebo firem.  
Následný úklid probíhal ve 3 etapách. 
 
1. Etapa: Úklid vytipovaných oblastí pracovníky Technických služeb města 
 
2. Etapa: 21. 3. Úklid trati u horního nádraží – zaměstnanci MěÚ 

 
45 zaměstnanců městského úřadu společně 
s vedením města, městskou policií, Správou 
Chráněné krajinné oblasti České středohoří a 
ve spolupráci s Technickými službami města 
Litoměřice vyčistili během pátečního dne 
prostor kolem tratě u horního vlakového 
nádraží. Právě toto místo označili obyvatelé 
za nejvíce znečištěné po výzvě uveřejněné 
v Radničním zpravodaji.  Využito bylo výluky, 
která na železniční trati proběhla ve dnech 17. 
až 21. března.  Zaměstnanci úřadu a vedení 

města chtěli jít lidem příkladem k velkému jarnímu úklidu v rámci celorepublikové akce 
„Ukliďme Česko“, která proběhne v sobotu 17. května. Během pátečního dopoledne 
sebrali zaměstnanci zhruba 250 pytlů o objemu 120, uklízel i starosta města. 
 
 
3. Etapa: 17.5. „Ukliďme Litoměřice“ 
 
 

Ukliďme Litoměřice společně“ byl název akce, 
kterou v sobotu dopoledne pořádalo Zdravé 
město Litoměřice. Zúčastnilo se jí zhruba šest 
desítek lidí, mezi nimiž byli i pracovníci a 
uživatelé služeb občanského sdružení Naděje, 
děti a dospělí z oddílu Litomíci, zástupci radnice 
v čele s místostarostou Karlem Krejzou, radním 
Radkem Lončákem nebo zastupitelem Petrem 
Hermannem, členové komise životního prostředí 
a mnozí další. Společně se pustili do úklidu 3 
černých skládek u Penny marketu, za garážemi 
u hřbitova a za veterinární klinikou v Plešivecké 

ulici. Místa vybrali členové komise životního prostředí na základě námětů, které zasílali 
sami občané.      
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   Právě první jarní úklid byl pro mnohé inspirativní. „Například zaměstnanci Diecézní 
charity Litoměřice se připojili tím, že společně se studenty pedagogické školy uklízeli již 
v pátek prostor za Severkou. Někteří z nich pak dorazili i v sobotu, což by příklad Veroniky 
Vedejové. „Iniciativa zaměstnanců úřadu byla opravdu motivující a nechtěli jsme se nechat 
zahanbit. Obzvláště když jsme se dozvěděli, že se účastnil i pan starosta,“ uvedla 
Veronika Vedejová, která přišla uklízet i s dvanáctiletou dcerou Valerií. „Beru to i jako 
výchovnou lekci pro svou dceru. Po dnešku věřím, že papír na zem už jen tak nevyhodí,“ 
poukázala i na výchovný aspekt Veronika Vedejová, zatímco její dcera s kamarádkou 
Barborou Procházkovou nesly pytel plný odpadků do kontejneru přistaveného Technickými 
službami.   

   Sobotní úklidová akce byla inspirována celosvětově úspěšným projektem "Let's Do it" 
v rámci kampaně „Ukliďme Česko“. Dobrovolnická akce probíhala v sobotu 17. května na 
celém území České republiky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akce je součástí projektu města Litoměřice “MAESTRO“, který je podpořen z Programu 
švýcarsko – české spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR. 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Rita Vlčková – koordinátorka PZM a MA 21 
 
 


