CO BYLO NA AKCI NEGATIVNÍ?
Český Brod:
•
•

Hodně nepořádku v parcích a podél Šembery. Hodně odpadků je v Šembeře u Penny a Lidlu z kontejnerů, nejspíš se v nich někteří lidé přehrabují a
pak odpadky končí v řece. Je tam také pobořená zeď a lidé si z Šembery dělají popelnici a taky wc, nebo v okolí bivakují
Nález 3 ks injekčních stříkaček vzhledem k tomu, že s námi uklízely i děti. Stříkačky odvezli strážníci z Městské policie.

Černíky:
•

Stále chodí stejní lidé, žádné nové tváře se nehlásí.

Chrášťany:
•

Nezvládli jsme úklid většího prostoru. Oproti loňskému roku bylo méně objemného odpadu, ale více pneumati a více odpadu ve škarpách.

Květnice:
•

Pocit beznaděje, když 24 hodin po akci již byla některá místa opět znečištěna.

Poříčany:
•

Že se odpad "vrací", již nyní, po necelých dvou týdnech jsme na jednom z uklizených míst našli vyhozenou bazénovou konstrukci, o odpadcích ve
škarpách ani nemluvě :-( .

Přistoupim:
•

Opět přišly jen známé tváře, nikdo ze zastupitelstva, nikdo ze Sokola, nulová podpora, spíše naopak, Sokol si naplánoval brigádu na stejné datum, i
přes naše včasné avízo.

Rostoklaty:
•

Že jsou stále mezi námi ti, kteří jsou neschopni svůj odpad třídit a dávat do svých popelnic a nepohazovat jen tak někde.

Škvorec:
•

Vzhledem k velkému množství odpadu na několika neoficiálních skládkách v obci, je odstranění jejich části, které je v silách a možnostech několika
dobrovolníků, zanedbatelné.

Úvaly:
•

Různorodost odpadků, nalezeny použité injekční stříkačky. Lhostejnost lidí k životnímu prostředí.

Dobročovice:
•

Malá účast, prakticky JEN ZASTUPITELSTVO, občané nejeví zájem. Někteří jen "komentují" událost a nezajímají se.
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CO BYLO NA AKCI POZITIVNÍ?
Český Brod:
•
•
•
•
•
•
•
•

Setkání s rodiči našich dětí a také to, že tu trávili volnou chvíli se svými dětmi a šli jim příkladem.
Pozitivní byl výchovný dopad na žáky a dobrý pocit z odvedené práce.
Žáci pracovali se zaujetím. Kolektiv se stmelil a pracoval ve skupinách.
Jako vždy fajn akce, které se rádi zúčastňujeme. Jen toho odpadu neubývá, letos to bylo kolem Šembery horší než vloni.
Žáci komentovali bezohlednost spoluobčanů k přírodě.
Stmelení kolektivu a dobrá nálada jak během akce, tak i při jejím vyhodnocení u Modrého hroznu.
Velkým pozitivem (kromě úklidu samotného) bylo potkání rozličných osob na společné akci, na závěr jsme opekli buřty a s dobrou náladou jsme se
rozešli.
Děkujeme za každoroční pořádání této akce, která nám dává příležitost jednak uklidit okolí svých sportovních areálů, ale i učit naše děti, že tak se to
prostě dělá, že se o svá sportoviště staráme nejen uvnitř, ale i za plotem a že je normální pečovat i o veřejná prostranství. Doufáme pak celý rok, že
alespoň ty děti, které se úklidu účastnily, nehází odpadky kolem sebe, chovají se ke svému okolí slušně a s ohledem.

Černíky:
•

Máme na chvíli čisté okolí obce.

Chrášťany:
•

Stále se zapojuje více občanů.

Květnice:
•

Velká účast, zapojení dětí a mládeže, sousedské setkání. Letošní úklid se velice vydařil, sešlo se velké množství účastníků, takže bylo možné uklízet na
různých lokalitách současně. Díky tomu bylo i množství sebraného odpadu, tak vysoké.

Poříčany:
•

Přišlo o něco více lidí než vloni a letos nám i přálo počasí :-) .

Přistoupim:
•

Pěkné počasí, větší účast než loni.

Rostoklaty:
•
•

Radost, že se přírodě trochu odlehčí od neskutečného bordelu, co my lidé jsme schopni jen tak pohodit v přírodě.
Zlepšení vzhledu našeho blízkého okolí i za pomoci dětí. Ulehčení přírodě od odpadků. Pomoc od KSÚS s likvidací odpadu.

Škvorec:
•

Rychlý a kompletní odvoz nasbíraného a svezeného odpadu KSÚS Středočeského kraje.

Úvaly:
•

Dobré počasí, velká účast občanů města, uklizené město, přátelské popovídání a setkání u buřtu a guláše.

Úvaly:
•

Žáci si vytváří pozitivní vztah ke své obci i k životnímu prostředí. Učí se poznávat a pozorovat přírodu. Vidí nedostatky, které způsobují lidé a tyto
nedostatky se učí řešit a do jisté míry jim předcházet. Tato akce se pro naší školu stává tradicí. Doplňující akce - badatelské učení, návštěva filmu
Planeta Česko.

Vykáň:
•

Spolupráce občanů od 3 do 70 let.

Vyšehořovice:
•

Uklízeli jsme hravou formou a děti napovídaly co do přírody nepatří a "dospěláci" dávali do pytlů. / Pobyt na čerstvém vzduchu s ekologickou
výchovou.

Dobročovice:
•

Krásné počasí, pobyt na čerstvém vzduchu.
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