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Ohře je čistější 
I přes nepřízeň počasí se v sobotu 16. 4. 2016 více než 218 dobrovolníků pustilo do úklidu okolí a 

břehů řeky Ohře. Při akci Čištění řeky Ohře spojili síly vodáci a místní obyvatelé, kteří mají rádi řeku 

a chebskou krajinu. Úklid probíhal od Pomezí nad Ohří do Chebu po březích přehrady Skalka a dále 

do Kynšperku nad Ohří po vodě i po březích řeky Ohře. Během jediného dne bylo podél vody 

sesbíráno více než 4,9 tun odpadu. Dobrovolnickou akci pořádala nestátní nezisková organizace 

MAS 21, o. p. s. za podpory všech obcí a měst, které leží na březích řeky Ohře, půjčoven lodí Rafting 

Ohře a Pirrat.cz, místních podnikatelů a producentů. Odvedli jsme obdivuhodný kus práce. 

Děkujeme všem zúčastněným a sponzorům. 

Řeka Ohře je fenoménem Karlovarského kraje, svým tokem propojuje 4 z 5 místních akčních skupin 

působících v tomto kraji. MAS 21, o. p. s. se v letošním roce přidala k iniciativě Krajského sdružení 

MAS Karlovarského kraje pro rozšíření úklidu řeky Ohře i do méně turisticky využívaných oblastí. 

Půjčovna lodí Rafting Ohře již 12 let pravidelně čistí úsek mezi Loktem a Hubertusem, půjčovna 

Dronte 8 let sbírá odpadky mezi Kynšperkem nad Ohří a Sokolovem. V letošním roce probíhalo čištění 

Ohře pod taktovkou místních akčních skupin ve dvou termínech 16. a 23. 4. 2016. V prvním termínu 

jste mohli dobrovolníky vidět od Pomezí nad Ohří do Kynšperku nad Ohří, a dále od Lokte až do 

Stráže nad Ohří, ale i v Žatci a v Postoloprtech. Na zbývajícím úseku mezi Kynšperkem nad Ohří a 

Loktem se uklízelo 23. 4. 2016. 

Na území MAS 21, o. p. s. bylo připraveno 6 míst srazu, kde 

dobrovolníci k drobnému občerstvení dostali rukavice, pytle, mapu 

trasy a mohli se pustit do práce. Dvě místa srazu byly u přehrady 

Skalka a čtyři na Ohři mezi Chebem a Kynšperkem nad Ohří. Pravý břeh 

přehrady Skalka čistilo 13 dobrovolníků v okolí Pomezí nad Ohří a 18 

dobrovolníků, kteří šli z Chebu do Pomezí nad Ohří.  Levého břehu se 

ujalo 70 sportovců ze SK TRINITY Cheb o. s. Všichni zde odvedli 

neuvěřitelný kus práce. Úklid okolo Skalky bychom nebyli schopni 

zorganizovat bez podpory města Chebu, obce Pomezí nad Ohří, 

společnosti CHEVAK Cheb, a. s. a PRACANT s. r. o..  

Obrázek 1: Pramička na Skalce 

Obrázek 2: Dobrovolníci ze SK TRINITY CHEB 
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Podél Ohře byly čtyři místa srazu, v Chebu u Ottova jezu, v Tršnicích na vodáckém tábořišti, 

v Nebanicích pod mostem a v Mostově u mostu. Z prvních třech míst bylo možné uklízet z lodě i ze 

břehu. Celkem se na „spodním“ úseku do úklidu zapojilo 117 osob. V řece se našlo mnoho 

„zajímavých“ věcí jako pneumatiky od vozidel a povozů všeho druhu, kusy traktoru, lednice, koberce, 

matrace. Vyčistit řeku Ohři nám umožnila podpora města Chebu, obcí Třebeň, Nebanice, Odrava, 

společnosti CHEVAK Cheb, a. s. a PRACANT s. r. o.   

Na vodáckém tábořišti v Tršnicích bylo vytvořeno 

zázemí pro všechny vodáky a pěší z přilehlých 

tras, večer zde proběhlo posezení při kytaře 

s opékáním špekáčků. Děkujeme společnosti 

MASO – UZENINY KOŠATA s. r. o. za exkluzivní 

špekáčky, společnosti TRITIA s. r. o. za výborný 

chléb, pivovaru CHODOVAR spol. s r. o. za 

limonády a pivo, společnosti Karlovarské 

minerální vody a.s. za limonády do terénu. SDH 

Plesné děkujeme za zapůjčení stanu, obci 

Křižovatka za stoly a lavice a obci Třebeň za 

vybavení. Společnosti TOI TOI za poskytnutí mobilní 

toalety. Kapele Kettle Gang za jejich hlasy a um. 

Obrázek 3-5: Úklid řeky 
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V neposlední řadě bychom rádi poděkovali 

organizacím, bez kterých by úklid řeky Ohře 

nebyl možný. Povodí Ohře, s. p., které 

zajistilo nejnákladnější část celé akce - 

materiální podporu dobrovolníků (rukavice, 

pytle), svoz odpadu a skládkovné. Půjčovny 

lodí Petr Putzer – Rafting Ohře z Karlových 

Varů a Pirrat.cz ze Sokolova, které poskytly 

lodě, vodácké vybavení a zajistily organizaci 

na svých úsecích. Bez podpory společnosti 

Rafting Ohře bychom se do akce tohoto typu 

nikdy nepustili.  

Do čištění se zapojily místní spolky a organizace jako Klub českých turistů, Union Cheb, skauti 

z chebského střediska Šedého vlka, dobrovolní hasiči z Chebu a z Krásné. Akci podpořili dobrovolníci 

z Oblastního spolku Českého červeného kříže v Chebu. Děkujeme. 

Děkujeme našim rodinným příslušníkům 

a přátelům za trpělivost, pochopení, 

pomoc před, při i po úklidu.  

 

 

 

 

 

Z celého srdce děkujeme všem zúčastněným i sponzorům. 

     
 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Zázemí v Tršnicích 

Obrázek 5: Jeden ze šesti nedělních dobrovolníků 
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Napsala: Olga Blašková 


