Krásný den, dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové,
protože jsem pak už v sobotu kolem poledne neměla štěstí s řadou z vás se vidět a osobně rozloučit,
dovolte mi, abych vám všem alespoň touto formou poděkovala za účast na akci „Ukliďme Ostravu“.
Sešlo se nás více než 90. Milé bylo vidět, že se zapojily i děti (a také dva psi). 😊 I přes nepříznivé
počasí nás bylo více než v předchozích letech.
Při uklízení okolí hradu a obou břehů cyklostezky vedoucí směrem k Dolní oblasti Vítkovice jsme
nakonec naplnili sesbíraným odpadem kolem 130 ks pytlů. Dost bylo také vyhozených věcí, které se
do nich nevešly - koberce, pneumatiky, staré rezivé kusy plechů, roury, dvoukolák, zbytky z kabelů a
další.
Rozhodně jsme neočekávali, že bychom při úklidu našli i živého tvora, který bude potřebovat naši
pomoc. Malý jorkšír urazil při hledání své majitelky dvacet kilometrů. Vysíleného jsme ho nechali
odvézt do městského útulku, kde mu poskytli zázemí a zdravotní ošetření. Celý příběh ztracené fenky
si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/veronika.tkaczykova/posts/4316769475022173
Děkuji všem, kteří se na její záchraně podíleli. Yorkšír je už od pondělí doma a jeho zdravotní stav se
lepší. Děkuji všem, kteří se podíleli na jeho záchraně.
Takže nejen, že jsme pomohli přírodě zbavit se dvou tun odpadu, ale také jsme zachránili malého
pejska - šťastnější konec sobotního dopoledne jsme si ani nemohli přát. 😊
Ještě jednou vám všem děkuji a těším se na příště!
(I když bychom si asi všichni přáli, kdyby se všichni chovali ohleduplně, kultivovaně a nevyhazovali
odpadky tam, kde nemají, a žádné „příště“ by nemuselo být…)
Mějte se krásně!
PS: nemám na všechny účastníky emailové adresy, tak vyřiďte všem mé velké DÍKY!
Kateřina Šebestová
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