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Tisková zpráva 
Ukliďme Liberec, ukliďme svět  

 

Letošní rok bude už čtvrtým v pořadí, kdy se liberečtí občané spolu se statutárním městem Liberec 

připojí k celostátní úklidové akci s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. Hlavním úklidovým dnem 

bude sobota 7. dubna 2018, tento termín však není povinný. Každá skupina si může zvolit vlastní 

v průběhu dubna. Úklid proběhne na celém území města.  

Zájemci i skupiny se mohou registrovat přes webové rozhraní www.uklidmecesko.cz, kde je k nalezení 

již vytvořený úklid organizovaný radnicí. Je možné hlásit se také přímo u libereckého koordinátora Ing. 

Michala Vinaře na emailu vinar.michal@magistrat.liberec.cz nebo na telefonu 485 243 451. Zde 

mohou občané získat i pytle a rukavice, případně dohodnout vlastní termín úklidu. 

Minulé ročníky ukázaly, že se najde mnoho Liberečanů, firem, neziskových organizací, škol i jednotlivců, 

kteří si všímají svého okolí a jsou ochotni přiložit ruku k dílu. „Každý rok se hlásí víc účastníků, máme 

z toho radost. V loňském roce se zapojilo 1 000 lidí, kteří dohromady nasbírali 42 tun odpadu. Jeho 

odvoz ze stanovišť a následnou likvidaci zajišťuje statutární město Liberec,“ uvádí tisková mluvčí 

radnice Jana Kodymová.  

 

Letos navíc čeká účastníky zpestření v podobě fotosoutěže o zajímavé ceny. 

Soutěž pro školy: Nejhezčí skupinová fotka sběračů se svým „úlovkem“ 
Oceněna bude skupina dětí, jejichž zástupce (vedoucí skupiny, učitel) zašle nejpovedenější fotografií 
v elektronické podobě. Hodnocen bude celkový dojem, především však zachycení atmosféry akce. 
 
Soutěž pro firmy: Největší firemní parta 
Oceněn bude firemní kolektiv, který zašle skupinovou fotografii s největším počtem účastníků soutěžní 
úklidové skupiny. 
 
Soutěž pro všechny - jednotlivce:  
 
- Nejvtipnější fotka z úklidové akce 
 
-Kuriózní nález 
 
- Před a po úklidu: Oceněna bude dvojice snímků, které dokumentují výsledek – rozdíl před a po úklidu 
daného místa, foceno ze stejného stanoviště  a jedním autorem. 
 
Objektivita hodnocení soutěžních snímků bude zajištěna komisí zkušených fotografů. Soutěžní 
fotografie zasílejte do 15. května 2018 na emailovou adresu koordinátora 

akce:  vinar.michal@magistrat.liberec.cz. Nezapomeňte připojit své jméno a telefonní kontakt. 

http://www.uklidmecesko.cz/
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Akce je součástí programu oslav Dne Země v rámci projektu Zefektivnění strategického plánování 
a rozvoj MA21 statutárního města Liberec. 

 

 

Kontakt pro média: 

Monika Klemšová 
specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování 
odbor strategického rozvoje a dotací 
Magistrát města Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec  
tel.:     + 420 485 243 505; + 420 775 135 421 
e-mail: klemsova.monika@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
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