Český Brod dne 23. dubna 2015
Ukliďme Pošembeří!
Od 28. března do 15. dubna 2015 probíhal v území regionu Pošembeří další ročník akce „Ukliďme
Pošembeří! 2015“. Jedná se o dobrovolnickou činnost zaměřenou na úklid veřejných prostranství.
Úklid probíhá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v rámci celosvětové kampaně Clean
Up The World a s řadou obcí, škol, spolků, neziskovek i firem. Význam akce nám přiblížila koordinátorka akce z MAS Region Pošembeří Gabriela Mannová.
„Touto akcí chceme pomoc nejenom přírodě, ale povzbudit v lidech pocit zodpovědnosti a prohlubovat kladný vztah k místu, kde žijí. S potěšením můžu říct, že se pod křídly naší místní akční skupiny
Region Pošembeří letos zapojilo o 300 lidí více než vloni a 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. Statistiky dále ukázaly, že se úklidu účastnilo 62 subjektů a uklízelo se v katastru 20 obcí.“
Kdo vám pomáhal s odvozem odpadu?
„V návaznosti na minulé ročníky se zapojilo i několik partnerů. Ti pomáhali především s odvozem
a likvidací sebraného odpadu i pneumatik, nebo poskytnutím odměn dobrovolníkům či zajištěním
pomůcek. Velký dík patří Českému svazu ochránců přírody, firmám AutoCentrumÚvaly spol. s r.o.,
Alufix Bohemia spol. s r.o., KARMA Český Brod a.s., EKO-KOM a.s. i Technickým službám města Český
Brod, obci Radim, Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Cestmistrovství Český Brod,
Cestmistrovství Mochov a Cestmistrovství Říčany.“
Prozradíte nám nějaké kuriozity z úklidu?
„V Českém Brodě se našla třeba koloběžka, v Kounicích zase jeden z dobrovolníků našel plastiku svatého Huberta. Zarážející je, že se v regionu zmapovalo i 8 černých skládek, což není zrovna malý počet.
Nicméně bych chtěla touto formou všem zúčastněným velice poděkovat za jejich čas a dobrou práci,
kterou odvedli.“
Dobrovolníci v regionu Pošembeří přiložili ruku k dílu již po páté. Nezbývá tedy nic jiného, než jim
držet palce, aby odvedená práce byla co nejdéle vidět.
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Ve dnech 16. – 19. května proběhla v Lysé nad Labem výstava s názvem Regiony České republiky. Přinesla návštěvníkům pestrou nabídku domácího cestovního ruchu, přírodních zajímavostí, architektonických památek, ubytovacích a stravovacích zařízení.
Jedním z vystavovatelů byl i Region Pošembeří o.p.s. a město Český Brod, kteří ve spolupráci
se Středočeským krajem přivítali návštěvníky s expozicí pojatou jako historické město
s naučnou stezkou, na které se mohli dozvědět zajímavosti z oblasti historie i turistiky. Kromě
propagačních materiálů a výletních map byla na stánku připravena celá škála regionálních
produktů. Největší úspěch sklidilo pivo z Kounického pivovaru pana Klusáčka a Břežanská
pálenice odbytového družstva Berry z Břežan II. Poptávka byla i po ochucených moštech
firmy Bohemia Apple z Tuchoraze. Stejně tak jako v Brně na výstavě cestovního ruchu Region tour, tak i v Lysé byla expozice obohacena o výstavku historických předmětů a zbraní.
Všem zájemcům ochotně poskytli výklad dva členové Gardy města Český Brod (Guardia Broda Bohemicalis o.s.), kterým je historie koníčkem.
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