! 2014

Ukliďme

V současné chvíli máme k dispozici pro koordinátory úklidu v jednotlivých lokalitách:
- pytle od Českého svazu ochránců přírody
- univerzální zvací letáky velikosti A3
- pytle 110 l od firmy ALUFIX s.r.o.
- váženky pro uskladnění odpadu na skládku v obci Radim, cena úložného 750 Kč za tunu (bez DPH 15%).
Fakturace za uložený odpad proběhne na konci měsíce dubna. (V jednání je dotace na likvidaci černých skládek pro 19 zapojených
obcí. Výsledek by měl být znám na konci měsíce dubna).

Budeme mít:
- 200 ks rukavic, které rozdělíme z důvodu bezpečnosti mezi školy, které se budou úklidu účastnit.
Přislíbeno máme:
- od firmy EKOKOM menší množství drobných dárků pro účastníky úklidu, které nám zašlou poštou.
Pneumatiky odebere:
- AutoCentrumÚvaly, s.r.o., Dobročovická 1450, Úvaly. Kontakt – Jan Černý, tel: 281 982 887 a 603 419 333.
Odběr je možný již nyní po telefonické domluvě s p. Černým a odkazem na akci „Ukliďme Pošembeří“.
- Technické služby Český Brod odeberou pneumatiky pro Český Brod a spádové obce ve sběrném dvoře.
- Pneuservis Jirkalovi Český Brod může po dohodě odebrat pneumatiky (je třeba zajistit přistavení kontejneru na likvidaci). Zajistíme dle
případného zájmu.

Obce zapojené do žádosti o dotaci na likvidaci černých skládek zajistí z úklidu:
- fotodokumentaci 2 – 5 ks z akce
- video dokument v případě možnosti.
Každý koordinátor následně o lokální akci vyplní Závěrečnou zprávu, která bude obsahovat informace o tom kolik jakého
odpadu se sebralo, kolik dobrovolníků se zúčastnilo apod. Formulář Závěrečné zprávy obdrží jednotlivé obce, školy,
spolky aj. emailem v následujícím týdnu (24. - 28.3.2014). Po uskutečnění úklidu bude třeba vyplněný formulář zaslat
zpět na emailovou adresu určeného pracovníka Regionu Pošembeří o.p.s., který bude celou akci koordinovat.
Region Pošembeří o.p.s. soustředí informace o počtech dobrovolníků a množství zlikvidovaného odpadu a výsledky
představí tradičně na Dni Země na Klepci a to 19. dubna 2014.
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte prosím na:
Gabrielu Mannovou
tel: 720 392 306
e-mail: mannova@posemberi.cz
Region Pošembeří o.p.s.
www.posemberi.cz
„Region Pošembeří – soulad mezi lidmi, přírodou a tvořením.“
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AKCI PODPORUJÍ:
AutoCentrumÚvaly s.r.o.

Pneuservis Jirkalovi

