Brigáda v Dobré Vodě a šatník
Město Toužim ve spolupráci s technickými službami pořádalo každoroční odvoz
jarního odpadu ze všech nejbližších obcí, a protože Dobrá Voda spadá pod Toužim, technické
služby odpady odvážely i odtud. Časový harmonogram odvozu odpadů byl zveřejněn
v Toužimských novinách.
Na tento článek o odvozu odpadu nás upozornila Jana Kosová, která je předsedkyní
organizace Český Západ, o.s., jenž působí v Dobré Vodě. Pro lidi z komunity napsala Jana
dopis s informacemi o brigádě na Dobré Vodě a o možnosti výběru oblečení pro své děti a
pro sebe, a to v rámci akce ŠATNÍK. Přičemž přímo oslovila dvě členky z komunity, aby se
ujaly organizace jarního úklidu. Konkrétní domluva proběhla tak, že se setkaly obě
organizátorky jednotlivě s Janou a zmapovaly části nutné k úklidu. Úklid byl určen na
nejbližší víkend. Každý den jsme uklidili některý z úseků a nakonec bylo uklizeno vše.
Městský úřad přidělil k úklidu Dobré Vody dva kontejnery, ale ukázalo se, že nestačily.
Dohoda mezi lidmi proběhla rychle, ale někdo se nemohl do úklidu zapojit hned, např.
v pátek, tak jsme utvořili skupiny a přidělili jim úsek k úklidu. Bohužel všichni obyvatelé se
jarního úklidu nezúčastnili. Nikoho jsme do úklidu nenutili. Ale úklid se uskutečnil a hlavně
dokončil. Lidé jsou spíše skeptičtí, protože si myslí, že uklizeno dlouho nevydrží. Moc
děkujeme všem, kteří se na úklidu podíleli.
Akce ŠATNÍK proběhla asi takto: nejprve přišly maminky, které mají malinké děti od
0 do 6 let a vybraly si na ně oblečení. V dohodnutý den přišla tato skupina maminek,
posadily se a jedné řekly, ať oblečky ukazuje. Každá ze zúčastněných se rozhodla, jestli chce
dotyčnou věc nebo ne. Šatníku se zúčastnily pouze maminky, muži spíše spolupracovali při
úklidu. Tak se rychle rozebrala spousta oblečení a každý byl spokojen. Druhá skupina přišla
další den a vybrala si oblečení pro starší děti i sebe.
Za organizátorky Anna Dunčeková.

