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Ukliďme

Závěrečná zpráva pro vyhodnocení akce
O pečlivé vyplnění žádáme koordinátora akce v příslušné lokalitě. Děkujeme.
KDE SE UKLÍZELO?
(obec + uklízená lokalita, k.ú.)_Mochov,_koryto řeky Výmoly, část
břehu__________________________________________

___________________________________________________________________
KDY SE UKLÍZELO?
(datum) prořez – březen,
úklid 14.4.2012________________________________________________

KONKRÉTNÍ MÍSTA SVOZU ODPADU:
odvoz odpadu zajištěn svépomocí - ulice Na Hrázce, likvidaci zajistí OÚ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

SUBJEKT
(NNO, obec, podnikatel, atd): Mochov-místo pro život, o.s.
____________________________________________

KOORDINÁTOR: Ing. Zdeňka Jarošová
_____________________________________________________

TELEFON:

776 679 812
Region Pošembeří o.p.s.
Náměstí A. z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
www.posemberi.cz

_________________________________________________________

E-MAIL:

zdenicka.jar@seznam.cz

_________________________________________________________

Kolik se zúčastnilo dobrovolníků
CELKEM?

17

Z toho
do 15 let: 5
15 – 26 let: 2
nad 26 let: 10
Kolik se vytřídilo odpadu:
Směsný

1

ks pytlů

Plasty

2

ks pytlů

Sklo

1

ks pytlů

Papír

0

ks pytlů

Směsný (nepytlovaný)

0,02

Objemný / nebezpečný

- t (odhad)
0 - t (odhad)

Poznámky k odpadu a třídění:
Biomasa z výřezu náletů:
5 m3

Co bylo pozitivní na celé akci/ konkrétně pro Vás?
Prvořadě vykonaná práce, dále myšlenka kolektivní odpovědnosti, nasazení
uklízet „na cizím, po cizích“.
Další z důvodů pro setkání obyvatel obce.

Co bylo na akci negativní/ nepovedené?
Nízká účast – zúčastnili se výhradně členové občanského sdružení. Ostatní
Region Pošembeří o.p.s.
Náměstí A. z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
www.posemberi.cz

občané, mochovské spolky, sdružení, účastí nepodpořily.
Pro podporu zájmu veřejnosti byla akce doplněna o doprovodný zábavněvzdělávací program pro malé účastníky. Přesto se veřejnost nezapojila.

Vaše doporučení pro další ročník?

Vámi zjištěné problémové lokality/ černé skládky:
Parcela v blízkosti sportoviště TJ Sokol.
Černá skládka u novostaveb Sluneční zahrady (břeh a koryto řeky Výmoly).

Návrhy opatření na prevenci vzniku černých skládek a hromadění odpadu na
veřejně dostupných místech:
Pravidelný úklid odlehlých lokalit s černými skládkami– prevence rozšiřování
černých skládek.
Pravidelná péče o veřejná prostranství včetně extravilánu obcí– eliminace
divoce rostoucích druhů (křoviny plné odpadků)- prevence vzniku.
Částečnou prevencí vzniku je i pravidelné přistavování kontejnerů v obcích,
kde mohou na náklady obce obyvatelé likvidovat objemný směsný odpad.
Striktní dozor Obcí nad dodržováním obecních vyhlášek o nakládání s odpady
a související legislativy (zák. o odpadech) v území dané obce.
Motivace občanů třídit - prezentace výhod systému (environment. hledisko,
ekonomické hledisko)

Další poznámky k akci:

Pošlete prosím na soupalova@posemberi.cz cca 5 ks fotografií z Vašeho
uklízení (srovnání před a po úklidu, dobrovolníky s nasbíranými výsledky, příp.
se sponzorskými upomínkami)
Region Pošembeří o.p.s.
Náměstí A. z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
www.posemberi.cz

Děkujeme a těšíme se na Vás příští rok.
tým Regionu Pošembeří o.p.s.

AKCI PODPORUJÍ:
MĚSTO ČESKÝ BROD

TASY s.r.o.

Pneuservis Černý
Úvaly

Pneuservis Jirkalovi
Český Brod

-------------------------------------------------------------------------------------PROSTOR PRO POZNÁMKY, ZAKRESLENÍ PLÁNKU APOD.
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