TISKOVÁ ZPRÁVA
ÚKLID V POŠEMBEŘÍ: TISÍCOVKA NAVÍC
Region Pošembeří – Do jarního úklidu Pošembeří se letos zapojilo o tisíc dobrovolníků více
než vloni. Ulehčit krajině od odpadků přišlo v období od 23. března do poloviny dubna 2200
zástupců obcí, neziskových organizací a spolků, škol i jednotliví občané. Patří jim dík a
uznání.
Přestože mnozí zjistili, že na uklízených místech je méně nepořádku než vloni, celkové
množství odpadu kleslo jen o jednu tunu na 54 tun. Z toho drtivá většina (52 tun) připadá na
směsný komunální odpad, 1,5 tuny na plasty, 0,4 tuny na sklo a 0,1 tuny bylo papíru.
Naopak pozitivní trend se potvrdil na počtu odložených pneumatik, kterých se letos našla
polovina loňského množství. Mezi dalšími nálezy se tradičně objevovaly rozbité kočárky,
televize, ošacení, sem tam pohovka a dokonce funkční PC tiskárna.
„Radost jsme měli ze zapojení většího počtu škol a školek než vloni. Věříme, že děti nejlépe
vnímají problematiku ochrany životního prostředí přes vlastní zážitky a účast na úklidu obce
či města může být tou nejlepší prevencí do budoucna,“ uvedla koordinátorka akce Štěpánka
Šoupalová.
Několik perliček ze závěrečných zpráv místních koordinátorů:
„Žáci viděli, kolik odpadu se najde v konkrétním úseku a také, že po úklidu je prostředí
viditelně hezčí. Velmi je těšilo, když projíždějící občané pochválili jejich práci.“
„Mrzelo nás, že kovový odpad, který žáci vyndali z vody, odvezl jakýsi pán do sběru. Finanční
ztráta je asi 300 Kč. Peníze mohla škola využít například k nákupu ovocných keřů na novou
školní zahradu.“
„Pozitivní bylo ubývající tendence každým rokem co se množství týče.“
„Negativní je především to, že téměř ihned (druhý den) po akci byly na vyčištěných místech
znovu odpadky.“
„Již dnes se nám v některých místech znovu objevují odpadky vyhozené z aut.“
Děkujeme:
Akce takového rozsahu se ani letos neobešla bez podpory tradičních i nových partnerů:
Poděkování patří společnosti AVE CZ, pobočka Brandýs nad Labem, která pomohla se
svozem a likvidací odpadů a pro dobrovolníky připravila drobné odměny. Společnosti Asekol
patří dík za finanční podporu akce. Spolehlivými partnery pro likvidaci pneumatik byly již
druhým rokem pneuservisy Černý z Úval, Jirkalovi z Českého Brodu a společnost Tasy Brno.
Rovněž společnost Alufix Bohemia vyšla akci vstříc již podruhé a poskytla pytle pro tříděný
odpad, stejně tak občanské sdružení SOSák ze Sibřiny. Společnost EKO-KOM přispěla
drobnými upomínkovými a vzdělávacími materiály pro pracanty. Tradičními lokálními partnery

byli město Český Brod a Technické služby města Český Brod. Na celonárodní úrovni akci
Ukliďme svět! zastřešuje Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Nadačním fondem
Veolia. Všem děkujeme.
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