
Dobrý den, 

 

Město Kladno průběžně uklízí neustále vznikající černé skládky i rozptýlený odpad na území města i na 

pozemcích patřících jiným subjektům. Produkce odpadu stále stoupá a běžný úklid nestačí. Proto se na jaře 

chceme opět připojit k celonárodní akci „Ukliďme Česko“. 

 

Dne 4.4. od 9 hod již tradičně organizujeme akci „Ukliďme Kladno“. 

 

Rádi bychom oslovili i vás abyste se zapojili společně s mnoha dalšími dobrovolníky.  

Můžete nám zároveň pomoci rozšířit informaci o této akci k co nejvíce lidem. 

 

Níže naleznete seznam lokalit úklidu. Všechny lokality jsou zanesené i v interaktivní mapě na 

www.uklidmecesko.cz/map, kde se mohou registrovat dobrovolníci (jednotlivci nebo skupiny). 

 

Jak se můžete zapojit? 

• Můžete zaregistrovat vaší skupinu k úklidu přes mapu, nebo prostě přijít na místo srazu bez registrace. 

Budeme ale rádi, když o vás budeme vědět předem. 

• Můžete vyvěsit plakátek akce ve vaší třídě, klubovně, šatně, na vývěsce/nástěnce, na dveřích a 

podobně. (V případě zájmu o více kusů zajistíme tisk a domluvíme se na předání). 

• Můžete sdílet Facebookovou událost akce na vašich stránkách (zašleme odkaz). 

• Můžete o tom mluvit s ostatními. 

Co z toho budete mít? 

• především dobrý pocit 

• společně strávené dopoledne na vzduchu a přitom si uděláme kolem sebe o něco lepší prostředí k 

životu v našem městě 

• Můžete zviditelnit vaši školu, zájmový spolek, sportovní oddíl, … Napíšeme o vás na oficiálních 

stránkách Města Kladna či na Facebooku či v tiskové zprávě. Můžete být také uvedeni jako podporovatel 

úklidové lokality na www.uklidmecesko.cz. 

 

Na vaše reakce nebo dotazy se těším na emailu magdalena.kolarova@mestokladno.cz. 

Dejte nám prosím vědět i v případě, že si nepřejete dostávat emaily o této akci. 

 

 

Lokality: 

 

1. Dubí  

- sraz u urnového háje - úklid od pomníku, podél Kralupské, M. Babušky, okolí dětského hřiště 

2. Korea 

- sraz V. Dundry u výměníku - úklid okolí ul. V. Dundra, Pod Hájem 

3. Kročehlavy 

- sraz u občerstvení u Baumaxu - úklid Panská louka - okolí rybníka - okolí psí loučky 

4. Nové Kročehlavy I. 

- sraz u Bajkalu - úklid vnitrobloků Holandská, Norská, Anglická, ... 

5. Nové Kročehlavy II. 

- sraz na parkovišti Litevská x Jerevanská - úklid mezi ulicemi Litevská - Pařížská - Estonská, lesík Zabitý 

6. Výhybka  

- sraz u ČSAD - úklid okolí cyklostezky Železničářů – Jateční 

7. Štechova 

- sraz nad schody do ulice Na Stráni (ty poslední) - úklid Štechova, Průchova, okolí hřišť 

8. Na Cimrmanském 

- sraz u rozcestí - úklid lesa směrem ke Smečenské 

 

S pozdravem, 

http://www.uklidmecesko.cz/map
http://www.uklidmecesko.cz/
mailto:magdalena.kolarova@mestokladno.cz


 

Magdalena Kolářová 

Magistrát města Kladna 

Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města 

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 

kancelář 116 

+420 312 604 142 

E-mail.: magdalena.kolarova@mestokladno.cz 

www.mestokladno.cz 


