Občianske združenie Turistický štvorček
Aj tento rok budú členovia OZ Turistický štvorček zbierať odpad z vodných tokov, brehov a
vyčistia rieky v Žiline. V mesiaci apríl, máj a september sa všetci dobrovoľníci môžu zapojiť a
dopomôcť k čistejšiemu prostrediu v okolí rieky Váh a Rajčianka.
ŽILINA. Hlavnými organizátormi sú členovia Turistického štvorčeka. Pri realizácii tohoto projektu
spolupracujeme s Požičovňou Žilina ktorá nám poskytne na čistenie Váhu v Strečnianskom
prielome rafty a plastové kanoe, nafúka nám ich a zabezpečí ich prepravu a viacerými neziskovými
organizáciami zo Žiliny a okolia (Fatranský spolok, Divadlo na hojdačke, TJ Sokol Žilina,
Kumakokra, Stanica Žilina – Záriečie, Preles, Prales ai.), dotknutými obcami a inštitúciami verejnej
správy (Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody vo Varíne ai.). Náš projekt je
financovaný Programom Mládež v akcii a viacerými sponzormi. Založili ho ako neformálne
združenie v roku 2006 v obci Teplička nad Váhom. „Od konca minulého roku je občianskym
združením zameraným na vykonávanie turistiky a športov vo voľnej prírode, spoznávanie, na
ochranu a rozvoj okolitej krajiny, neformálne vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy,
histórie a geografie,“ informuje Jozef Vyšinský, podpredseda občianskeho združenia pre styk s
verejnosťou.
Minulý rok sa rozhodli rozšíriť svoje aktivity o ďalšiu činnosť – o čistenie vodných tokov a ich
brehov. Nultý ročník tejto aktivity zorganizovali v septembri minulého roku. Zúčastnilo sa ho 32
dobrovoľníkov a niekoľko neziskových organizácií. Spolu vyzbierali odpad v Strečianskom
prelome Váhu cez Malú Fatru. Nájdenou smeťou naplnili 60 vriec a našli aj niekoľko pneumatík.
Odvoz vriec na skládku tuhého komunálneho odpadu zabezpečilo vedenie obce Strečno.
Keďže sa u členov, ale i dobrovoľníkov táto akcia ujala, budú ju organizovať aj tento rok. Čistenie
však rozšíria aj na ďalšie toky. Okrem Váhu sa budú zameriavať aj na zbieranie odpadu z rieky
Rajčianky. „Popri tejto činnosti chceme neformálne vzdelávať najmä mladých ľudí v oblasti
environmentálnej výchovy a propagovať myšlienky zdravého životného prostredia a trvalo
udržateľného rozvoja v žilinskom regióne,“ hovorí Vyšinský.
Spomínané rieky budú čistiť len v niektorých úsekoch. Pri Váhu sa zamerajú na časť medzi
Vrútkami a Strečnom a Rajčianku budú čistiť v mestskej časti Závodie. „Vodné toky a ich blízke
okolie chceme čistiť za pomoci našich členov, ktorí budú tvoriť najmä vodácku skupinu čistiacu
nánosy odpadu, nachádzajúce sa priamo vo vodných tokoch, a dobrovoľníkov, ktorí sa môžu
zapojiť do vodáckej skupiny alebo do pešej skupiny čistiacej brehy,“ povedal podpredseda
Turistického štvorčeka.
Každý záujemca, ktorý by sa rád zapojil do tejto aktivity, sa musí zaregistrovať na:
turistickystvorcek@gmail.com, alebo telefonicky na čísle 0949 833 046. "Registrácia
dobrovoľníkov je pre nás dôležitá najmä kvôli dostatočnému zabezpečeniu občerstvenia,
prípadnému zabezpečeniu ubytovania, dopravy a kvôli informovaniu
o akýchkoľvek organizačných zmenách,” informuje Vyšinský.
TERMÍNY ČISTENIA
1. – 3. apríla – Čistenie Váhu medzi Vrútkami a Strečnom
6.- 8. mája - Čistenie Rajčianky v Žiline – Závodí
2.- 4. septembra – Čistenie Váhu medzi Vrútkami a Strečnom
V prípade očakávaného zlého počasia sa akcia presunie na najbližší víkend.

