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V Sobotce 8.11.2019 

Zpráva z akce 

Čistá řeka Jizera 2019 

Ve dnech 4. a 5. 10.2019 se uskutečnil 2. ročník akce Čistá řeka Jizera. Naše MAS se opět zúčastnila 

úklidu Jizery, jejích břehů a nejbližšího okolí. Úklid byl tentokrát rozšířen i na přítoky Jizery. Počasí 

nám zrovna moc nepřálo, a to obzvláště v sobotu, ale i tak se zúčastnilo 150 dobrovolníků. Většinu 

účastníků tvořily děti ze základních škol, nově se připojily i mateřské školy. Chtěla bych touto cestou 

poděkovat učitelkám i učitelům, kteří dětem zpestřili výuku a ukázali jim kromě krás naší přírody i 

odvrácenou stránku lidí, kteří se nezamýšlí nad důsledky vyhazování odpadků. Věřím, že v dětech tyto 

zkušenosti zanechají stopu a samy se příště zamyslí nad tím, kam odpadky vyhodí. Dále bych chtěla 

zmínit aktivitu skautského oddílu Junák z Turnova. Jejich nasazení a odhodlanost uklidit co 

nejpoctivěji snad nezná hranice, neboť v dešti a studeném počasí neváhali vydat se po řece na 

pramicích. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat Městu Mnichovo Hradiště a Turnov za 

spolupráci při svozu a likvidaci nasbíraného odpadu. 

Akce probíhala současně podél celého toku Jizery. Více informací o celé akci naleznete na 

http://www.cistarekajizera.cz/ . Celkově bylo nasbíráno 4,5 tuny odpadu a 80 pneumatik. Na úseku 

„naší“ Jizery se našlo 16 pytlů odpadu a 2 pneumatiky. Odpad byl tvořen zejména plasty všeho druhu 

a velkým množstvím hliníkových plechovek. Našly se ale také boty, spodní prádlo či žárovka. Nedošlo 

k žádnému zranění a všichni si to příjemně užili. 

Příští rok se opět budeme těšit na spolupráci. 

Veronika Horáková za OPS pro Český ráj 

 

MŠ 28. října, Turnov 

http://www.cistarekajizera.cz/
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Gymnázium Mnichovo Hradiště 

 

 

ZŠ Zborovská, Turnov 
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Waldorfská MŠ, Turnov   

ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště 

 

 

 

 

 

 

 

Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 
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Světle modrá značí úseky, které byly v roce 2019 uklizeny 😊 


