
 
 

 
„Ukliďme Pošembeří!“ 2016 – šestý ročník 

Zveme všechny obce z regionu Pošembeří, neziskové organizace a spolky, školy, rodiny, skupiny 
přátel aj., kterým není lhostejný nepořádek okolo nás. 

Kdy budeme v Pošembeří uklízet? 
 průběžně od 12. března do 10. dubna 2016 (termín si zvolte dle Vašich časových možností) 
 

Jak se zapojit? 
 napište na email: mannova@posemberi.cz nebo volejte na tel. 727 946 341 a dozvíte se, zda ve Vašem 

okolí již existuje skupina, ke které se můžete připojit anebo můžete sami navrhnout lokalitu, která 
potřebuje vyčistit a dát dohromady partu lidí.  

 

Nejsme sami! 
Akce „Ukliďme Pošembeří!“ je zaštítěná Českým svazem ochránců přírody, která je součástí celosvětové 
kampaně „Ukliďme svět“. Cílem je spojit lidi, kterým není lhostejné jejich okolí a nepořádek, který se tam 
skrývá, a kteří tak každoročně uklízejí černé skládky.  
 
Díky úsilí všech organizátorů a našich sponzorů (poskytujících nám např. pytle, rukavice, drobné ceny pro 
děti, plakáty, pomoc s likvidací odpadů a pneumatik jako např. Krajská správa a údržba silnic, nebo Skládka 
Radim) se v posledním ročníku 2015 podařilo zapojit 67 subjektů, vysbírat cca. 83 tun odpadu a přes 300 ks 
pneumatik, největší to neřestí Středočeského kraje, a tím se nám opět povedlo získat jedinečné ocenění – titul 
„Kraj, který prokoukl“. Toto ocenění všechny motivuje do nového ročníku, abychom se ještě zlepšili, protože 
tím tak zlepšíme životní prostředí pro všechny, co u nás žijí, a to je ten hlavní cíl. 
 

Podaří se nám to? Věříme, že ano. Letos chceme: 
 Zapojit co nejvíce dobrovolníků a vyčistit krajinu od nahromaděného odpadu. 

 Zmapovat černé skládky a zamezit jejich šíření. 

 Utužit už tak dobré sousedské vztahy společnou prací na dobré věci. 

 Vychovávat k zodpovědnosti od útlého věku. 
 

Pro přehlednost zde uvedeme odkazy na: 
 Vyhodnocení „Ukliďme Pošembeří!“ 2015: ODKAZ 

 Fotogalerie z akce „Ukliďme Pošembeří!“ 2015: ODKAZ 

BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME, A PROTO VĚŘÍME, ŽE I LETOS SE K NÁM PŔIPOJÍTE! 

Závěrečné vyhodnocení úklidu Pošembeří proběhne 16. dubna 2016 při oslavě „Den Země na Klepci“. 
 

Letošní ročník akce „Ukliďme Pošembeří se koná v rámci projektu „Čisté Pošembeří = cesta k environmentální 
odpovědnosti“ (Evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-7175/OŽP/2015) 
 
Tento Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje a pod záštitou náměstka hejtmana 
PhDr. et. Bc. Marka Semeráda, MBA 
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