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У ТОКУ СЕДМА АКЦИЈА „ОЧИСТИМО ГРАД И ОПШТИНУ"

Очишћена и уређена градска зона
Прикупљање отпада у сеоским
подручјима и даље траје, а до сада
је прикупљено 35 кубика смећа
Поводом Дана општине и го-
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дишњице Другог српског устанка,

а у оквиру редовне акције пролећног чишћења општине, Општинска управа је прошле суботе
организовала велику акцију „Очистимо град и општину 201 8" у којој
је учествовао велики број наших
суграђана. Акција чишћења траје
до 20. априла, а до сада је прикупљено 35 кубика смећа, односно
седам контејнера отпада.
Скуп учесника акције, седме
по реду, био је на Тргу кнеза Михаила, где су свима подељене
ХТЗ рукавице и једнобразне вреће за отпад. Поред запослених у
локалној самоуправи, јавним предузећима и установама, уређењу
града су се прикључили и представници војске, основних и средњих школа, различита удружења
грађана и волонтери, који су уклањали отпад са јавних површина у
граду и месним заједницама.
На градском тргу, где је био
заказан скуп, Јавно комунално
предузеће изложило је своја возила
чистаче улице, камионе
ђубретарце, комби за сакупљање
мале количине смећа, као и велику цистерну за воду, што је
привукло пажњу великог броја
присутних, посебно оних најмлађих, који су време до почетка чишћења искористили да са
девојчицом Љубицом, маскотом
која је главни промотер акције,
уђу у возила и фотографишу се.
Након што је свака група добила и свог координатора, сви су
кренули на планиране локације
са којих је било потребно укло-

нити непрописно одбачено смеће. Ово је уједно била прилика да
се ђаци упознају са примарном
селекцијом отпада, да виде примере неодговорног понашања
одређених појединаца, те да ра-

звију свест о здравој животној
средини и допринесу њеном очувању.

На тргу су остали само радници Јавног предузећа за
изградњу, који су се такође потрудили да наш град буде чистији и
лепши. Они су уредили површине
у централном парку и пред зградом Старог суда, а потом засадили украсно растиње које ће
свакако допринети изгледу наше
општине.
Како сазнајемо у Канцеларији

за заштиту животне средине,
субота је била радна за око 700
људи, како оних који су кренули
са трга, тако и оних који су су се
скупили у одређеним установама.
Очишћена је територија града.
простори око установа и зграда,
главне и споредне улице у којима
је имало непрописно одложеног
смећа, али и Ибарска магистрала
ка Брђанима
од Триангле у
Млаковцу до аутобуског стајалишта иза СУР „Зуле" и ка Угриновцима од изласка из града
иза Тенка. Такође, очишћени су и
делови неких сеоских подручја:

-

-

Варнице, Коштунићи, Горњи Бранетићи, Врнчани, Велереч
Јакљево, Мутањ
Комуна „Холивуд", Бућин гроб у варошици

-

-

Рудник и делови Рудника
ска кућа и Велико брдо.

-

Шум-

У току ове седмице је чишћење сеоских подручја, уређивање школских дворишта у Такову,
Прањанима и Враћевшници, као
и чишћење варошице Рудник,
чему се као друштвено одговорна
фирма прикључила и компанија
Рудник и флотација „Рудник", а
један од координатора је и Иво
Јаковљевић, оснивач „Српског
Холивуда" са Рудника, који се
радо ангажовао око ове велике
акције кажу у Канцеларији за
заштиту животне средине и додају да је за чишћење на сеоском
подручју најављено преко 700
људи.
Т. Раковић
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