„UKLIĎME POŠEMBEŘÍ 2018“
VÝSLEDKY, FOTOSOUTĚŽ, PODĚKOVÁNÍ
Již osmý ročník tradiční dobrovolnické akce „Ukliďme Pošembeří“ proběhl od 16. března do 15.
dubna 2018 na území regionu Pošembeří. Nyní víme, že do akce se zapojilo přes 2000 účastníků
a okolo 70 subjektů. Přesná čísla z letošního úklidu budou známa 11. května 2018 a budou zveřejněna
na http://www.posemberi.cz/dalsi-aktivity/uklidme-posemberi-2018/.
Součástí letošní akce byla i fotosoutěž, kdy dobrovolníci měli možnost soutěžit v těchto kategoriích:
•
•
•
•

kuriozita nalezená při úklidu
místo před a po úklidu
vtipné foto z kolektivní akce
nebo natočit video (max. 5 minut)

Hlasovat pro soutěžní fotografie a video je možné do 10. května 2018 do 12:00 hod. na http://www.posemberi.cz/ankety/ .
Poté budou výherci osloveni a výhry budou předány na festivalu FENEG, který se uskuteční v sobotu 12. května
v Jungmannových sadech v Českém Brodě (případně dle dohody).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Akce „Ukliďme Pošembeří 2018“ je zapojena do projektu „Čisté Pošembeří – to má smysl!“ a „tento projekt je realizován
s finančním přispěním Středočeského kraje.“
V rámci projektu se nám podařilo nakoupit pro letošní ročník akce například:
• reflexní vesty s potiskem akce „Ukliďme Pošembeří“ a zvýšit bezpečnost účastníků úklidu,
• rukavice pro dobrovolníky, protože i přes štědrou podporu Českého svazu ochránců přírody se těchto
pomůcek stále nedostává všem,
• zavítali jsme do ZŠ s programem interaktivních třídících dílen,
• také do MŠ s plyšovými myškami, které dětem povyprávěli o lese a nepořádku, který tam nalezly a následně
s dětmi proběhly třídící dílny úměrné věku,
• vytvořili jsme komiks o životním prostředí, který jsme předali do ZŠ a na dalších akcích veřejnosti,
• atd. Více na http://www.posemberi.cz/projekty-1/ciste-posemberi-to-ma-smysl/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úklid Pošembeří by nemohl fungovat bez našich partnerů, kteří nám pomáhali s odvozem a likvidací sebraného odpadu
a pneumatik, zajištěním pomůcek pro úklid, nebo poskytnutím odměn pro dobrovolníky, zejména pro děti. Velký dík patří
Českému svazu ochránců přírody, firmám ACÚ – Auto Centrum Úvaly s.r.o., Alufix Bohemia s.r.o., Technickým službám
města Český Brod, městu Český Brod, EKO-KOM a.s., obci Radim, Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje
(cestmistrovství Český Brod, Mochov a Říčany), KARMA Český Brod a.s. a Železářství, domácí potřeby – Martin Hlávka.
Všem dobrovolníkům, partnerům a Středočeskému kraji děkujeme za podporu a zapojení do akce „Ukliďme Pošembeří“.
Bez Vás by úklid Pošembeří nebyl tím, čím je. DĚKUJEME!

V Českém Brodě 2. května 2018
Gabriela Vraj, Region Pošembeří o.p.s.

