
Pomezí nad Ohří 
Kde a kdy se sejdeme? 

V Pomezí nad Ohří, před obecním úřadem v sobotu 16. 4. 2016 v 9:00.  

Organizátorem úklidu břehu Skalky v okolí Pomezí nad Ohří je MAS 21. Kontaktní osoba je 

paní místostarostka MUDr. Silvia Šuba (tel. 725 052 577). 

Obrázek 1: Místo srazu v Pomezí nad Ohří 

 

Jak se dostaneme ráno do Pomezí nad Ohří? 

Pokud nechcete využít vlastní dopravní prostředek (auto, kolo, motorku, koně, atd.) jede 

v 8:29 vlak z chebského vlakového nádraží do zastávky Pomezí nad Ohří. Cesta po nově 

zrekonstruované trati trvá asi 10 min. 

Co nás čeká? 

U obecního úřadu na Vás bude čekat paní místostarostka. Proběhne registrace dobrovolníků, 

rozdělení pomůcek (rukavic a pytlů), rozdělení do skupin a přidělení úklidových tras a mapek. 

Každý dobrovolník obdrží malou svačinku. 

 

Jak bude probíhat úklid? 

Každá skupina dostane určitý počet pytlů, provázky na zavázání a mapku okolí obce se 

svozovými místy. Po své trase budete sbírat odpadky do přidělených pytlů. Povodí Ohře 

vytipovalo místa, která jsou vhodná pro svoz sebraného odpadu. Prosíme o dodržení těchto 

svozových míst. Pokud najdete nebezpečný odpad, jako jsou jehly, munice, tlakové nádoby, 

nádoby se stlačeným plynem, azbestového materiálu, kanystrům s nebezpečnými látkami 

nebo uhynulá zvířata, nálezu se nedotýkejte a informujte organizátora akce.  

Místo srazu v sobotu 16. 4. 2016 v 9:00 

 

železniční stanice Pomezí nad Ohří 



Pokud najdete nepořádek takové velikosti, že nebude ve Vašich silách přesunout ho na 

svozové místo, označíte polohu do mapky, organizátoři ve spolupráci s Povodím Ohře zajistí 

jeho likvidaci. 

Nepoužité pytle a vyplněné mapky, prosím, vraťte organizátorům akce! 

 

Odměna za dobře odvedenou práci? 

Největší odměnou pro nás bude pohled na čistou krajinu bez nepořádku a vědomí, že Skalka 

je krásnější naší zásluhou. Po odvedené práci se opět sejdeme před obecním úřadem 

v Pomezí nad Ohří, kde bude připraveno teplé občerstvení a pití (špekáčky na oheň, pečivo, 

čaj, limonáda). 

 

Mezi 16 a 17 hod si můžete přijít posedět k ohni a zazpívat na vodácké tábořiště v Tršnicích.  

 
 

Jak se dostanu na zpívanou? 

Z Chebu jedou vlaky do Tršnic v 15:47, 16:06 nebo 17:06. Jízda trvá 5 minut. 

 

Jak se dostanu večer do Chebu? 

Zase opět vlakem. Z Tršnic do Chebu jezdí vlaky pravidelně v 18:36, 20:36, 21:22, 22:15, 

23:15. 

 

 

 

 

vodácké tábořiště Tršnice 

železniční stanice - Tršnice 


