
Úklid Horní Suché – 14.9.2021 
V dopoledních hodinách budou vybrané lokality uklízet žáci 2. stupně 

základních škol v rámci výuky. Všichni dostanou rukavice, vesty a 

samozřejmě pytle na odpad. 

V odpoledních hodinách probíhá organizovaný úklid ve spolupráci se 

spolky Velká náruč a Tulipán. Pokud máte zájem, přidejte se k nim. 

Individuální zájemci, kteří by chtěli pomoct s úklidem naší obce, si mohou 

pytle a v omezeném množství také rukavice vyzvednout v době od 15:00 do 16:00 u hřiště u ZŠ s PJV 

Těrlická 407. 

Vyzvednutí výše uvedených pomůcek není samozřejmě podmínkou proto, abyste např. v rámci 

odpolední procházky nenasbírali také pár odpadků. Pokud takto učiníte, prosím, odkládejte pytle 

s odpadem na předem určená místa. Ta naleznete na této mapce: https://mapy.cz/s/pugarajaha 

Pro zájemce jsme připravili seznam lokalit, kde by se mohl nějaký ten odpad nacházet. 

 Lokalita Uklízí 

1 Firlovka + bývalý most a vlečka směrem na Důl 9. květen 
Velká náruč nebo 
Tulipán 

2 "Staré finské" před tratí 
Velká náruč nebo 
Tulipán 

3 Černá cesta - bývalé stanovioště kontejneru + okolní lesík 
Velká náruč nebo 
Tulipán 

4 "Staré finské" za tratí 
Velká náruč nebo 
Tulipán 

5 park “u Dvora” - (díra po Aholdu / nákupák) + stezka směrem PZF ČZŠ 

6 

cyklostezka Centrum - SK Horní Suchá + kolem plotu SK směrem k 
Elkanova 
vč. spojky na ul. Hornosušskou PZŠ 

7 “lesík” u zastávky ČD + okolí zastávky ČZŠ 

8 “lesík” u vodojemu + kolem ul. Podjezdová a Náhradní ČZŠ 

9 
Sušanka od mostku za kotelnou do centra obce 
odvážní jedinci by mohli jít přímo korytem potoka PZŠ 

10 Stezka hornosušským lesem ČZŠ 

11 Nebesák + okolí  

12 Sídliště ČZŠ 

13 most 6. srpna + dál směrem k parku na ul. 6. sprna  
 

Budeme rádi, pokud nám pak na adrese vpzp@hornisucha.cz zanecháte zprávu, že jste tam odpad 

uložili a pokud k tomu přidáte pár informací, kdo uklízel, případně nějaké to foto, budeme velice rádi. 

V rámci úklidu třídíme následující druhy odpadu: 

• Žlutý pytel – plast, plechovky 
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• Zelený pytel – sklo 

• Černý pytel – ostatní odpad 

V případě dotazů se ozvěte na e-mail vpzp@hornisucha.cz. 

Za Výbor pro životní prostředí Marian Pilch. 
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