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část palubní desky, reflektor, staré pletivo,
kolo od kočárku, no zkrátka samé „poklady“.
Auto je již plné a scházíme se u pneumatiky.
Pneumatika se nacházela, jak jsem již zmínil,
na rohu mladých boroviček a Hájku směrem
na Nosislav. Je zde postavená chátrající cihlová
stavba, sloužící patrně dříve JZD. Uvnitř a
v okolí stavby se nachází plastové nákupní
tašky plné starých bot, zbytky jednorázových
polystyrenových obalů na obědy, vyjedené
konzervy, krabičky od cigaret a láhve od
alkoholu. To musel být solidní mejdan.
Vše končí ve sběrných pytlích. Hromadu
vinohradnických obalů zde samozřejmě také
nenecháme a plníme jimi další pytel. Na řadu
přichází již konečně ona pneumatika. Po jejím
odvalení na cestu vidím ze země trčet kousek
PE pytle a vedle další a další.
Nelením a pytel vytahuji ze země ve snaze
jej uklidit. Jenže pod tímto pytlem je další
další pytel, všechny stejného původu. Jsou od
umělého hnojiva.
Postupně zjišťujeme, že pytlů jsou stovky,
místy ve vrstvě až 30 cm. Přinášíme pytle
na odpad z naší myslivecké chaty, ale i ty
brzy dojdou. Kdybych to tušil, mohl jsem si
u starosty na začátku vzít pytlů více. Ale to je
kdyby... Bohužel se s ostatními shodujeme, že
úklid této „dobře maskované“ skládky je nad
naše síly. Přítomný místostarosta pan Ing.
Bronislav Svoboda přislíbil zajistit pro dořešení
likvidace této skládky pomoc pracovníků
města a jejich techniky.

Závěrem se musím zamyslet nad tím, kdo
tam stovky PE pytlů od hnojiva kdysi ukryl
a zahrnul, na jaké úrovni bylo tehdejší ekologické smýšlení případně edukace lidí, nebo se
jen jednalo o prostou lenost se o odpad řádně
postarat. Ano, minulost nás dohání i po toli-
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ka letech a nakonec se přece jen o odpad musí
někdo postarat.
Závěrečný součet:

1.720 kg,

84 pytlů,

13 pneu, z toho jedna obří,

a další volně ložený odpad.

Vysoká účast při úklidu města 6. dubna mě velmi potěšila. Potěšující bylo i zapojení ostatních spolků
města mimo tento termín. Ne všichni se totiž zúčastnili srazu u MěÚ, takže nás na úklid bylo ještě víc
než se původně jevilo.
Jsem rád, že vám na Židlochovicích záleží, že vás je rok od roku víc, že zapojujete i děti, a že se díky
tomu daří zvelebovat části města i jeho okolí. Vysbírané plochy se nově odpadky už tak neplní, ale stále
je ještě dost míst, kde jsou letité skládky a na které každý rok narážíme.
Ing. Jan Vitula, starosta

V plných pytlech odpadu se skrývá všechno možné / foto: P. Betáš

Ukliďme kousek kopce / Úklid vnitřní i vnější
K letošnímu Úklidu světa se připojili i ti úplně nejmenší z Výhonku. Říkají si Semínka a každý týden s nimi vyráží jejich mamky i tátové
na procházky po kopci i pod kopcem.
Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek
Na našich toulkách jsme si pro úklid
vyhlédli malou skládku nad cihelnou.
Kolem ohniště se tam povalovala hromada
plastových lahví. Mamky i děti do toho šly
s nadšením, pro některé „poklady“ dokonce
neváhaly vlézt do křoví. Starší děti si i zafilosofovaly na téma ochrany přírody a nad
otázkou, jak se odpadky do přírody vlastně
dostaly. Zrovna na tuhle skládku je opravdu
nezavál vítr... Zvládli jsme pět plných pytlů,
z toho dokonce dva vytříděné plasty. Naštěstí
se našla i chvilka na rozhled po krajině a to se
hned jinak kouká, když si jí člověk předtím
kousek vyčistí.
Úklidovou štafetu přebraly v dalším týdnu děti ze školky. Malí Výhonci se vydali po
staré silnici směrem na Nosislav a vysbírali
ji až k Háku. Během procházek po Výhoně
od hřbitova až po Jestřábku hra na popeláře
probíhala také a bavila hlavně kluky. Dubnovou hodnotou ve školce byla čistota, a tak
nám úklid Země hezky posloužil jako základ
k environmentální výchově. S úklidem a čis-

totou je svým způsobem spojena i slavnost
vynášení Morany, na kterou jsme se první
dubnový týden připravovali. S odchodem
zimy se při ní totiž symbolicky loučíme se
vším, co už nepotřebujeme. Zkrátka takový
vnitřní úklid. Letošní Morana se těšila hojné
účasti a pro ty, kdo vtipkovali nad házením
nových „odpadků“ do řeky, tu mám ujištění,

že všechny Morany děti před hozením do
Svratky vysvlékly, takže na Nosislav pluly už
jen papírové hlavy na klacíkách. U nás doma
se na téma Morany vedla živá filosofická
debata: „Mami, ale jaro by přišlo, i kdybychom tu Moranu nevynesli, že jo?“ Inu, přišlo. Jen by nám něco chybělo. Síla společného
úklidu?

Výhonek uklízí na Výhoně/ foto: B. Svobodová

