Čistota prostředí kolem nás
Možná jste zaznamenali téměř ve všech hlavních zpravodajských relacích, na různých televizních stanicích, v sobotu
8. 4. 2017, že v celé naší republice proběhla akce, organizovaná ochránci přírody a spoustou dobrovolníků, zaměřená
na úklid a čistotu prostředí, ve kterém žijeme.
Dovolím si v souvislosti s tímto upozornit, že již několik let v Pastvinách probíhají obdobné aktivity organizované
Vodní záchrannou službou, potápěčsko-ekologické projekty pod názvem „Čisté Pastviny“. Při příležitosti „Dne Země“
(22. duben) nám v obci pod vedením p. učitele Radka Horny pomáhají každoročně s úklidem nepořádku a
odhozených odpadků žáci základní školy z Klášterce nad Orlicí. Libor Larish s rodinou provádí úklid pravidelně
v jarních měsících, kdy se po odtání posledních zbytků sněhu ukáží všechny ty plastové, nebo skleněné obaly a jiný
nepořádek kolem křižovatky v blízkosti autobusových zastávek U kanálu. Na přelomu letošního března a dubna mladí
žamberečtí sportovci pod vedením Vaška Jedličky posbírali odpadky, včetně několika odhozených pneumatik, podél
silnice II/312 mezi Líšnicí a Pastvinami. Z úst Vaška Jedličky: „Ahoj Pastviňáci, uklidili jsme příkopy od Líšnického
kostela do Pastvin. Kolem jezdíme téměř každý den na tréninky na přehradu. Zdá se nám, že tráva okolo silnice je
hned zelenější a veselejší. S pozdravem rychlostní kanoisté ze Žamberka.“
Určitě je mezi námi i spousta dalších, kteří se v našem okolí nezištně postarají o nepořádek, aniž bychom se o tom
dozvěděli ze zpráv v televizi, nebo rozhlase. Všem, kteří u nás takovéto aktivity organizují a věnují tomu spoustu
svého času, bych chtěl touto cestou jménem obce Pastviny poděkovat. Velký dík samozřejmě patří i těm, kteří se
těchto akcí aktivně účastní. Pozoruhodné je, že jsou to mnohdy lidé, kteří tu nežijí, ani zde nevlastní třeba chatu,
nebo chalupu. Prostě jen přijedou, odvedou svou práci a s dobrým pocitem zase zmizí….
Aktuálně trochu propagandy: letos již VII. Potápěčsko-ekologický projekt „Čisté Pastviny“ proběhne v sobotu 27.
května od 9,00 hod. Sraz u stanice VZS Pastviny.
Akce s tímto zaměřením, nebude nutné organizovat, pokud se všichni budeme chovat tak jak si žádají dobré mravy a
odpadky a věci, které již nepotřebujeme, budeme odkládat tam, kam patří.
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