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Věc: Žádost o spolupráci při akci: Čištění Nechranické přehrady 2013
Vážení přátelé,
ČRS SÚS Ústí nad Labem pořádá již 6. ročník akce Čištění Nechranické přehrady.
Tato akce navazuje na velmi úspěšné předchozí ročníky, které přispěly k péči o ŽP.
V loňském roce, vzhledem extrémnímu zatížení údolní nádrže, zajistilo povodí Ohře, s. p.,
spolu s obcemi strojní čištění břehů nádrže. Našim cílem tedy bylo dočištění míst, kde
nedošlo k uplatnění techniky. Jednalo se o pomístní dočištění pod obcí Poláky, Malé
Krhovice, levé zavázání hráze a oblast Lomazického výběžku.
Na již 5. ročníku této akce se zúčastnilo celkem 71 osob z toho 50 členů MO.
ČRS MO Podbořany (16), ČRS MO Děčín (15), ČRS MO Klášterec (8), ČRS MO Žatec (4),
ČRS MO Duchcov (4), ČRS MO Chomutov (1), ČRS MO Most (1) ČRS MO Teplice (1),
Povodí Ohře, s. p. (4), příznivci geocachingu (3), ČRS SÚS Ústí nad Labem (2) a nezařazení
účastníci (11). Řady doplňují chataři, lidé se zájmem o ŽP a v letošním roce nově i příznivci
geocachingu. I přes to, že počet účastníků nebyl rekordní, množství nasbíraného odpadu
opět rekordní bylo, konkrétně asi 500 pytlů odpadu.
„Právě jim náleží poděkování a uznání, vždyť svou obětavou prací a zájmen o ochranu vod
podpořili jednu z hlavních myšlenek společného rybaření a hospodaření. Z každé místní
organizace se účastnila nepatrná část členské základny, však celkový výsledek akce výrazně
přispěl ke kvalitě životního prostředí.“
Již 6. ročník „Čištění nechranické přehrady“ je připravován na 11. 5. 2013. Plánovaná
oblast čištění bude jižní břeh Nechranické přehrady, který je rybářsky nejnavštěvovanější
část nádrže a další lokality dle aktuální situace.

Sraz a prezence budou tradičně v obci Poláky na návsi v 7:00. Po prezenci, seznámení
s cílem akce a vybavení potřebnými ochrannými pracovními pomůckami a nářadím budou
účastníci rozděleni do jednotlivých skupin, které se rozmístí do vybraných lokalit pod
vedením úsekových vedoucí.
Dále žádáme Vaší místní organizaci o uznání pěti hodin brigádnické povinnosti členům,
kteří se zúčastní této akce. Jak je z předchozích ročníků zřejmé, z jednotlivých místních
organizací se účastní vždy jen malá skupinka členů nebo pouzí jednotlivci. Věříme, že tato
drobná zátěž je pro Vaší MO přijatelná a je vyvážena celkovým velmi pozitivním efektem této
akce.

Předem velmi děkujeme za účast, spolupráci, podporu a těšíme se na
společnou péči o největší vodní plochu v rámci ČRS SÚS Ústí nad Labem, dle
hlavní myšlenky společného rybaření a hospodaření.
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