Studentská brigáda - Zelené město 2013.
Tato studentská brigáda se konala z iniciativy nadačního fondu „Slunce pro všechny“ a za
přispění společnosti Philip Morris ČR a.s. ve dvou turnusech. První 15. - 26.7. a druhý 29.7. 9.8., každý turnus po 20 studentech.
Naším úkolem v prvním turnusu brigády bylo sebrání odpadků, prořezání cest od
náletových dřevin. Pracovat jsme začali v údolí Vrchlice od společnosti Philip Morris až
k Velkému rybníku, proti proudu říčky Vrchlice. Po nedávných povodních, nebo od
nezodpovědných lidí jsme nacházeli veliké množství odpadků, zbytků naplavenin a
spadaných stromů. Dalším úkolem bylo vyčistění náhonu Královské procházky, které bylo
zaneseno bahnem, listím a větvemi. Společně s tím jsme na Královské procházce vysbírali
odpadky a okolo náhonu vyřezali břečťan a náletové dřeviny. Samozřejmostí bylo opravení a
natírání laviček, vyčistění části cesty na Královské procházce od kopřiv a jiných plevelů.
Další den jsme odstranili trávu ze zarostlých chodníků a ořezali na ně přesahující větve
v Poličanech, které se nacházejí u hlavní silnice. U místních obyvatel tato činnost vzbudila
velkou radost. Procházeli jsme okolí kynologického cvičiště a celý prostor Rovin. Na tomto
místě jsme vyřezávali cesty, sbírali odpadky a odstranili jsme černou skládku. Následovaly
práce v území, které již dlouhou dobu nikdo nečistil. Od gymnázia Jiřího Ortena na
Škvárovnu a v celém údolí Bylanky až ke svaté Trojici jsme vysbírali odpadky, prořezali
cesty a natřeli lavičky. Poslední dva dny jsme pracovali v okolí hřbitova U Trojice a sbírali
jsme okolo odpadky, které nejspíše vyhazovali návštěvníci hřbitova. Nejvíc tam bylo
plastových obalů od svíček. Naposled jsme vyřezávali cestu od hřbitova směrem k Velkému
rybníku (Střelnice) od větví, které zasahovaly do cesty.
To byla všechna práce, kterou jsme stihli s prvním turnusem. Myslím, že jsme udělali dost
práce, která je vidět, a lidé to při procházkách tímto krásným okolím Kutné Hory určitě
ocení.
Druhý turnus měl stejnou náplň práce jako první, pouze se lišila lokalita naší práce a studenti.
Úkolem prvního dne bylo vyčistění od odpadů a vyřezání náletových dřevin na cestě od
házenkářského hřiště na Žižkově až po Kuklík. Na Kuklíku jsme prořezávali zarostlou alej.
Kvůli bouřce, která byla večer, jsme museli následující den uklízet spadané listí a větve od
základní školy Žižkov po Dům dětí mládeže. Dále ve Vorlíčkových sadech a na náměstí
Národního odboje (okresní soud) a v neposlední řadě odklidit spadané stromy z Královské
procházky. Další den jsme prošli cestu od Bily přes Gruntu do Libenic a na Kaňk, kde jsme
sbírali odpadky. Poté část studentů procházela oblast Sukova, kde vyřezávali zarostlé cesty,
opravovali a natírali lavičky. Druhá část čistila chodník na Kaňk od bývalého pivovaru až ke
kruhovému objezdu na Kaňku. Od odpadků jsme vyčistili celé zalesněné území kaňkovského
lesa. Procházejícími lidmi byla velmi ceněna naše práce na vyčistění chodníku a ořezání
břečťanu a větví, které zasahovaly na chodník od základní školy Žižkov po autobusovou
zastávku na Dolním Žižkově. Tato práce byla hodně náročná kvůli velkému horku.
Většina práce obou turnusů spočívala ve sbírání odpadků, opravě a natírání laviček, ořezání
náletových dřevin, větví, vytrhání plevele v okolí laviček, vyhlídek a naučných cedulí na
jednotlivých stezkách.
Odklidili jsme velké množství odpadů í černých skládek, které obsahovaly i nebezpečné
odpady.

Počasí bylo v průběhu obou turnusů ubíjející, teploty přesahovaly 30 stupňů Celsia (asi až na
2 dny). Naštěstí se dalo nalézt po cestě stín, což práci značně usnadňovalo.
Oba dva turnusy proběhly velmi dobře a to jak ze strany studentů, tak i ze strany Technických
služeb Kutná Hora, jejichž pracovníci nám byli velmi nápomocni. Studenti pokračovali
v práci svých předchůdců na úklidu relaxačních tras, jejich obnově a dobudování. Na rozšíření
a zpříjemnění volnočasových aktivit kutnohorských obyvatel. Akce „Zelené město 2013“
byla jednoznačným přínosem pro všechny zúčastněné i pro mne z pozice vedoucího obou
pracovních týmů. A doufám, že tato studentská brigáda bude v dalších letech pokračovat.
Milan Šesták

