1.A uklízela Česko
Ve středu 10. 4. se třída 1. A Gymnázia Jana Opletala v Litovli zúčastnila celorepublikového
projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akce má upozornit na velké množství odpadků, které
se opakovaně vrší nejen ve městech, ale zejména v přírodě. Cílem není pouze „uklidit“, ale
především předcházet vzniku černých skládek.
Gymnázium Jana Opletala v Litovli se do této akce zapojuje každoročně. Letos jsme vyslali
třídu 1. A, která pod vedením Ing. Pavla Sovy z DDM Litovel vyrazila o půl deváté
od litovelského koupaliště směrem k Mladči. Před odchodem jsme byli poučeni o bezpečnosti
při sběru odpadků, dostali přidělené reflexní vesty, rukavice a především plastové pytle na
odpadky.
Naše vytyčená trasa vedla podél Moravy směrem k Vísce a podél dálnice pak lesní cestou až
k odbočce na Mladeč. Podél řeky a v lese jsme nacházeli odhozené plastové lahve, obaly od
cukrovinek, v lese nás pak překvapily skleněné lahve od alkoholu. Ta hlavní práce pro nás
ovšem nastala poté, co jsme se dostali k dálnici. Překvapilo nás, jaké množství PET lahví,
sáčků, papírků a dalšího neidentifikovatelného odpadu může opustit jedoucí auto a skončit v
lese. Studenti byli velmi obětaví – neváhali se prodírat neprostupným křovím, balancovali na
břehu řeky, aby z ní vylovili plastové lahve. Svoji úlohu vzali velmi svědomitě a vrhali se pro
odhozené lahve a plechovky i hluboko do lesa.
U odbočky na Mladeč jsme sesypali odpadky do pytlů a zanechali viditelně označenou první
část našeho sběru. Přes sjezd na dálnici jsme se vydali podél silnice dál směrem na Mohelnici,
ale k našemu velkému překvapení jsme zjistili, že tento úsek už někdo před námi vysbíral,
pravděpodobně dobrovolníci z Mladče. Proto jsme se vydali pomalu zpátky k Litovli přes
Vrapač po cyklostezce. Nutno říct, že tady jsme už žádné odpadky nenašli – buď nás opět
někdo předešel, nebo mají lidé větší úctu k národní přírodní rezervaci.
Celá akce byla ukončena kolem půl jedné opět před litovelským koupalištěm, kde jsme
odevzdali prázdné pytle, rukavice a vesty. Musím říct, že k celé akci studenti přistupovali
velmi zodpovědně. Vedle uklizené přírody a poučení o tom, jak zacházet (respektive
nezacházet) s odpadky, přispěla i k upevnění třídního kolektivu - a já jsem velmi ráda, že jsem
se s nimi této akce mohla zúčastnit.
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