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DPMB Pomáhá p írodě. Sance pro pěknou tradici
Je sobotil 16. květrra kolem cleváté ráno. Na n'ra'

lém parkovišti na konci Stránsl<é rrlice se schází
sktr.pirrl<a liclí oblcčcnych p ípadriě i do nePo-
hodv. Jedná se o ťtčastníl<y al<ce DPMB ponlá-
há p íroclč. P išli porrroci p íroclě, til ztlllnlená
rlirpravit a rrklidit to' Co jirrí z;l sobill. Šlo p e-

devšír-rr o ťrklici komurráIního odpaclu a clalších
oclpacll< . Akci spolcčně p'ipravily DPMB, a.s.

a Správa Chrárrěné krajirrné oblasti (SCHKO)
Morar'sky kras. Dopravrrí podrrik zajistil p ista-

vení a rriíslcclrrě i oc{voz korrtejrrerťr, sběrrrť: pvtle
:r oclrrantlé rukavice' ochraná'i pal< brigáclní-

ky Ti tcrltol'riít 1-locl-rlíz'eli pi_ecler.šírl'r z _acl tla-

šich tramvajál< a jejich rodinnÝch p ísitršníkťr

a zťrčastnil se i jcclcrl pcs obrarrá_. Na nrístč
sra7-Li se skupina rozclčlila' ciást lic]í oc1jela trl<lí-

zet p íroc1ní parkovišrc\ tncz.i Rrttcrr"r a Ocl'roz.cr'rl

lt Brtla a čríst z'ustala r'ra Strlirrsl<é sl<ii]e.'létcl sI<r-r-

piny $1i',i6rríkťr se i_rjal pan Radovan Mezera
z tran-u'ajové vozot,t'tl. r. Medlárlkáclr, ktcrí' ie
také c]obrclvolrrí'nl pracclvrl íketn SC]H KO Mo-
r'avsl<y kras. Kronrě tolrtl, že pi_ítorlrrÝrrr v1't1'-

či1 trasu ťrklidu, doklíz'al be:hem plriíce i i,elicc

L-'or-ttirvě r,yprár.ět rlejen o nlístní vcgctaci, ale

i vyznarnnych archeologickych nálezcch V této

lol<alitč. Je až ner_rvě itelné, kde a v jakérn roz_

sahu dokáží někte í jedinci Lrdělat nepoi'1rclck'

V jeclné z jesl<vrrí si napiíklad z íciili pivr'rí bar,

ovšetn s odnášenínr lahví už- se neobtčŽor.ali'

v jeskylrních prostorách rreclrybí irni qra1fiti.

Dá se piledpol<ládat, ž'e ti, l<te í pi'iš1i r.e sl'étr-r vo1-

ném čase potl_ltlci, n'rají rácli p_írotllr a trcní jin
jec1no' co se kolenl rrich clějc. Zjisrili jsrrlc r,šak

i jede rr speciální c]ťrvoc], kte ry rrlírrr ploz'rac1il parl

Viktor Pilát z rnecllánecké \,ozovll\' tlarnr.iljí:

V čertltttt k niru u riruci os/,tu znuítttf i na ntíuštěuu

kolcgn,é ' trurnurtjríci z rtěhteryc/l osttttnícb tttěsl

a m1,'f e kron jiného cht'crnc uzit j sern nl Struílt-

slcott skríIu. A sttrnozi^ejlně sj nec'llt'erne ur/ělal osttt-

dtt., pt'oÍo tll.tnítne ttděht po ddcle .

K clobrérllLt olrlasu akce jistě pi'ispělo i krás-

rré počllsí a hIal.rrě raké n,ísledtrjící prohlídka
C)ch<lzské jesl<1'nc! jal<o poc1ěl<ovárrí pro tv, ktei'í
porrrohli pr'íroc1ě'

Bvlo b,v trrčitě bezvaclné' kdyb1, se piíští rol<

k trarnva.jlíkiim p ipojili iostatní dopraváci a z té-

to akce b1' r. ,"o tnohla stát pěkrrá traclice. (sha)

J'o dob L odt,erJetté pru1ci si zrif ernci proh/éd/i ()t.'bozskou

.lesk-1ni. Foto: ['. Oníhll


