Český Brod dne 22. dubna 2015
Co se dělo na Klepci?
V sobotu 18. dubna ožil vrch Klepec u obce Přišimasy každoročním setkáním oslavujícím svátek Dne Země. Atmosféru akce nám přiblížil jeden z organizátorů pan Mgr. Miloslav Oliva,
ředitel MAS Region Pošembeří.
„ I přes chladné sobotní počasí letos přišlo na Klepec téměř 600 účastníků, což považuji za
úspěch. Lidi berou oslavy Dne Země jako příležitost sousedského setkání s možností využití
nabídky pestrého programu jak pro děti, tak i pro dospělé. Často také přicházejí za koupí domácích buchet a jiných dobrot.“
Nabízí se otázka: Co jste pro návštěvníky připravili?
„Na akci se tradičně představily některé neziskové organizace a spolky, které nachystaly pro
děti například dílny, divadélko nebo jízdu na koních. Obec Přišimasy společně s Agenturou
Dobrý den zorganizovaly pokus o vytvoření rekordu v obvázání kamene Klepec šátky a to se
jim úspěšně podařilo! 167 návštěvníků akce si přineslo šátky, které následně navázali za sebe
do délky 152,5 m a rekord byl zapsán do České databanky rekordů. V odpoledních hodinách
došlo i na vyhlášení výsledků dobrovolnické úklidové akce v regionu Pošembeří s názvem
Ukliďme Pošembeří! 2015. S potěšením můžu říct, že se do akce zapojilo o 300 lidí více než
vloni. To znamená, že přes 1 000 dobrovolníků zbavilo přírodu a veřejná prostranství téměř
80,5 tun směsného odpadu, necelých 3 tun plastů, 1 tuny papíru, 1 tuny skla a přes 300 kusů
nasbíraných pneumatik. Za což všem patří velké díky! Odměnou pro účastníky 5 ročníku tohoto úklidu byl večerní koncert českobrodské rockové kapely CZ (Celé Znova).“
Na plakátu jste avizovali také blok interaktivních worshopů ekonomika venkova s mottem
ekonomika versus ekologie. O co šlo?
„Této oblasti jsme se věnovali již v projektu spolupráce „Učíme se filmem“, který jsme
v minulém roce ukončili. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, reg. pracovištěm Celostátní sítě pro venkov Středočeský kraj jsme přizvali několik odborníků i na zmíněnou akci,
abychom formou osvěty přiblížili dané téma co nejširšímu publiku. Na workshopech jsme přestavili také naší činnost a shrnutí programové období LEADR 2009-2014 na území Pošembeří.
Workshopy našly své posluchače a diskutující. Myslím, že podle zájmu budou nabyté poznatky pro mnohé z nich určitě velkým přínosem.“

