Čistá řeka Sázava pomáhá a inspiruje

Informace pro účastníky

Devatero pravidel účastníka

Začalo to jako malá pomoc přírodě zpustošené povodní v roce 2002. O čtyři roky později, po nezbytných přípravách, se dobrovolníci poprvé vydali uklidit
břehy řeky Sázavy od všeho, co velká voda přinesla.
A stala se z toho tradice, kterou „opisují“ organizátoři
po celé republice. Uklízejí se nejen břehy řek, ale také
okolí silnic, lesy, obce, veřejná prostranství… Projekt
Čistá řeka Sázava nejen pomáhá, ale také inspiruje,
a to je dobře.

Na akci je nutné se předem zaregistrovat. On-line přihláška a podrobné informace jsou na webových stránkách projektu.

1. hlavní (a poslední) slovo má vždy organizátor akce:
– určí vedoucího každého úseku, který bude koordinovat úklid na vodě i souši
– bez jeho vědomí se nikdo v nasmlouvaném zařízení
neubytuje
– může pro porušení pravidel (nekázeň, alkohol) účastníka z akce vyloučit

K řece Sázavě vyrážejí každoročně na začátku dubna
dobrovolníci, aby před turistickou sezónou vyčistili hladinu a břehy od nepořádku. Sbírají plastové lahve, kusy
igelitů, staré pneumatiky, zbytky konstrukcí všeho druhu, torza nábytku i lodí. Pomáhají děti, žáci, studenti,
vodáci, hasiči, rybáři… jednotlivci i party, školy, spolky
i firemní kolektivy. Někdo přiloží ruku k dílu, jiný poskytne materiální nebo finanční příspěvek, někdo připraví
občerstvení, další nabídne zázemí pro dobrovolníky,
další propůjčí auta na svoz odpadků.

Pro práci organizátor zajistí: Lodě, pádla, vesty, barel
a doprovodné vozidlo na přepravu osobních věcí, nářadí na stahování odpadků, pytle na odpadky, ochranné
rukavice, zdravotní ošetření při zranění.

První ročník Čisté řeky Sázavy realizoval s pomocí evropské dotace svazek obcí Malé Posázaví. Od roku
2007 je organizátorem projektu společnost Posázaví
o.p.s. a peníze na úklid získává od obcí a měst, sponzorů i drobných dárců. V její režii se z lodí i břehů uklízí
90kilometrový úsek řeky od Kácova do Pikovic. Řeka je
zde rozdělena na pět úseků, které mají své party dobrovolníků, o něž se starají zásobovací týmy. Někde se
podle potřeby uklízí dva, jinde tři dny.
V duchu motta „Tři dny v roce nestačí“ si ale příroda
naši pozornost zaslouží po celý rok. K projektu Čistá
řeka Sázava se postupně přidávali další místní aktéři
a v současnosti se řeka čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou, to je kolem 200 kilometrů.
Čistá řeka Sázava byla jedním z prvních projektů svého
druhu v České republice, který inspiroval další podobné aktivity. Uklízí se například Berounka, Jizera, Morava, Svratka, Ohře, Vltava, Bečva, Úpa, Kamenice, Labe,
Ploučnice, Svitava, Dyje… Uklízejí se ale i další místa
– a je jedno, pod hlavičkou jaké kampaně se tak děje.
Důležité je, že se do podobných akcí zapojuje čím dál
víc lidí.

Na místě nástupu je třeba být v určený den vždy mezi
8.00 a 8.30! Pokud se z vážných důvodů někdo z přihlášených nemůže prací na řece zúčastnit, musí to co
nejdříve nahlásit manažerce projektu, aby mohl být povolán náhradník.

Projekt Čistá řeka Sázava, realizovaný společností Posázaví
o.p.s., je zaměřen na úklid okolí jedné z nejromantičtějších
českých řek.
Naši přízeň si ale zaslouží každé místo, kde žijeme,
sportujeme, setkáváme se s přáteli, kam jezdíme na výlety.
Nezapomínejte, že příroda potřebuje naši pomoc po celý
rok! Nevíte, jak na to? Nechte se námi inspirovat!

2. počet dobrovolníků na každém úseku může být omezen na 50 lidí a 15 lodí, přednost mají místní, o odmítnutí budou zájemci informováni

JAK SE ZAPOJIT?

3. v každé lodi pojedou vždy dva dobrovolníci (výjimku
mají pouze instruktoři nebo speciálně určené „nákladní“
lodě)

 poskytnutím materiální pomoci

Pro pohodlí dobrovolníků organizátor zajistí: Snídaně,
svačiny, obědy i večeře, pitný režim – doporučujeme si
vzít vlastní lahev na pití, nocleh.

4. účast na akci je čistě dobrovolnická, bez nároku
na odměnu (kromě trička a dobrého pocitu)

Dobrovolníci si vezmou: Vhodné a teplé oblečení
na vodu, čepici nebo klobouk proti slunci či dešti, opalovací krém, pláštěnku nebo větrovku, sandály, tenisky,
holínky (uklízet se bude za každého počasí), doklady
(OP a průkaz ZP) a vyplněné prohlášení.

6. budeme minimalizovat i množství plastového odpadu, který sami vyprodukujeme

5. sesbíraný odpad budeme třídit

7. ubytování je zajištěno pouze ve dnech konání akce
(nikoli předem a po jejím skončení)
8. budeme dbát na dodržování časového harmonogramu

 jako dobrovolník při úklidu

 darováním příspěvku na sbírkový účet
1249-326666339/0800
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA

www.cistarekasazava.cz
@cista.reka.sazava
rekasazava

9. během úklidu je zapovězena konzumace alkoholu
Posázaví o.p.s. neručí za ztrátu cenných věcí!!!
Pokud se zdržíš více dní, neměly by Ti v zavazadle, které si dáš ráno do auta a v poledne a večer ho budeš
mít připravené v místě, kde se bude obědvat a nocovat,
chybět: Spacák, karimatka, oblečení na večer a na noc,
hygienické potřeby, suché boty a oblečení na další den,
hudební nástroj. Nezapomeň vlastní léky, které pravidelně užíváš!
POZOR!!!
Před nástupem k úklidu odevzdáš vedoucímu úseku
pečlivě vyplněné prohlášení účastníka projektu, podepsané Tebou, nebo pokud nejsi plnoletý/á, Tvým zákonným zástupcem. Prohlášení je možné si stáhnout a vytisknout na webových stránkách www.cistarekasazava.cz
nebo ho obdržíš na místě od vedoucího úseku. Bez podepsaného prohlášení se nemůžeš akce zúčastnit!

Tři dny v roce nestačí
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Projekt Čistá řeka Sázava je
dobrovolnická, nekomerční
aktivita financovaná z dotací
obcí, z příspěvků sponzorů
a dalších dárců
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Úseky, dny a místa nástupů

3. úsek

1. úsek – Střechov-zastávka až Malovidy-zastávka:
Pá Střechov-zastávka
So Tábořiště YMCA
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603
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106

Rataje nad Sázavou - u jezu

Malovidy – zastávka

Český Šternberk

Petroupim

110

Soběšín

VLAŠIM

Vaníček, Lávka

4. úsek – Zlenice U Kormorána až Týnec nad Sázavou,
Bisport:
Pá Zlenice – U Kormorána
So Poříčí nad Sázavou – u mostu císaře Františka
Josefa

Dol. Pohleď

ZRUČ
nad Sázavou

Želivka

Vlastějovice

Horka

Švihov

126

5. úsek – Týnec nad Sázavou, Bisport až Pikovice:
Pá Týnec nad Sázavou – Bisport
So Krhanice – náhon
Ne Žampach – hotel Troníček

339
130

Budčice

Sázava

Chřenovice

127
347

82,1

SVĚTLÁ
nad Sázavou

150

Nová Huť

130

87,2 92,5

1. úsek

Vilémovice

Pohleď

Jez Chabeřice

77,5

LEDEČ
nad Sázavou

Nová Ves
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Velké
Dářko

Okrouhlice
38

150

MO ČRS
Soutice

351

Pohled
Sázava

Žižkovo Pole
Stříbrné
Stříbrné
Hory
Hory

34

Světnov

350

Polnička

19

HAVLÍČKŮV
BROD

101,2

Škrdlovice

37

Začátek úseku

54,6

Kácov – nádraží
Kácov – Posadovský mlýn Začátek a konec úseku

49,0

Soběšín – Tábořiště YMCA

Začátek a konec úseku

43,3

Malovidy – zastávka

Na Marjánce

37,6

Konec úseku

150

Sázava – proti klášteru

za dálničním mostem

Zlenice – u Hotelu Kormorán

Trhový
Štěpánov

125

Chocerady, fotbalové kabiny

31,1

Postupice

Začátek a konec úseku

Čerčany, tábořiště

Nespeky, u jezu
Krahanice – ostrov > škola

D1
E50
E65
113

19,4 23,4

Havlíčkův Brod a přítoky Sázavy v Havlíčkově Brodě
Ledeč nad Sázavou – Chřenovice

Chabeřice

Chotýšany

Začátek úseku
BISPORT
Konec úseku Zbořený Kostelec

Žampach, hotel Troníček

15,45

336

Blanice

mlýn Brejlov

Prosečnice
Konec úseku

9,85

126

Struhařov

3

ř. km 3,5

Kácov

111

BYSTŘICE

Začátek úseku 77,5

úsek Chřenovice – soutok Želivky se Sázavou

Divišov

114

NEVEKLOV

3. úsek – Sázava až Zlenice U Kormorána:
Pá Sázava Rekreační areál Sázavský ostrov
So Stříbrná Skalice – restaurace Na Marjánce
Ne Chocerady – fotbalové hřiště

Teplýšovice

BENEŠOV
*BP 112

2. úsek

Ledečko – hotel Alex 67,2
125

3

105

Pikovice – tábořiště

Přívlaky

Samopše
113

2. úsek – Malovidy-zastávka až Sázava Rekreační areál
Sázavský ostrov:
Pá Malovidy – železniční zastávka (protější břeh)
So Ledečko u mostu – hotel Alex
Ne Sport-areál Samopše

ř. km
Konec úseku 54,6

Sázavský ostrov
Sázavský ostrov

335

D1
E50
E65

109

SÁZAVA

335

Chocerady
Hvězdonice

Čtyřkoly
Nespeky

Lešany
Vltava

UHLÍŘSKÉ
JANOVICE

335
107

102

Stříbrná Skalice

Senohraby

tábořiště U Hrocha

Davle

D1

3

JÍLOVÉ
u Prahy

Velká
Losenice

Dlouhá Ves

Přibyslav

ŽĎÁR nad
Sázavou

347

Štěpánovský potok
– SDH Trhový Štěpánov

350

Nové Dvory

Sázava

Hamry nad
Sázavou

19

37

HUMPOLEC

D1
E50
E65

