Ukliďme Nemojany
Sbor dobrovolných hasičů Nemojany uspořádá v sobotu 6. dubna 2019
dobrovolnickou úklidovou akci „Ukliďme Nemojany“. Vyzýváme ostatní spolky
v obci, místní školu a školku i všechny spoluobčany, kterým není lhostejný vzhled
obce, aby nás přišli aktivně podpořit. Cílem je úklid nepořádku v celé obci i jejím okolí
a likvidace části černých skládek v katastru Nemojan. Akci jsme zaregistrovali v rámci
kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která bude v tomto termínu probíhat na
území celé České republiky.
Kampaň „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ vznikla v roce 1992 spojením mezinárodní
kampaně „Ukliďme svět! (Clean Up the World)“, organizované v ČR Českým svazem
ochránců přírody a projektu „Ukliďme Česko“, který ještě dříve začal organizovat
spolek Ekosmák. V loňském roce se do ní v ČR zapojilo 134.854 dobrovolníků, z toho
86.730 dětí. Proběhlo 3.295 úklidů a bylo odklizeno 2.113 tun odpadu. Generálním
partnerem kampaně je Nadační fond VEOLIA.
Sejdeme se v sobotu 6.4.2019 v 9.00 hodin u obchodu. Účastníci budou rozděleni do
skupin a bude jim přidělena úklidová lokalita. Igelitové pytle zabezpečí hasiči, pracovní
rukavice si vezměte vlastní. Na vzdálená místa budou skupiny přepraveny hasičským
vozidlem. Budou určeny dočasné skládky sebraných odpadů a z nich budou hasiči
průběžně odpad odvážet do přistaveného kontejneru. Pro všechny účastníky bude na
závěr připraveno drobné občerstvení a pro děti účastnické diplomy. Akce se bude
konat i v případě nepříznivého počasí. Pro úklid máme vybrány především lokality,
které jsou „na očích“. Pokud víte o nepořádku, který je zastrčený v ústraní nebo dobře
„skrytý“, uvítáme vaše náměty, kam zaměřit pozornost. I místa v ústraní, kam příliš
nechodíme nebo nejsou tolik využívána, si zaslouží naši pozornost. Informace jsou
k dispozici i na www.nemojany.cz. Na stránkách www.uklidmecesko.cz se můžete
zaregistrovat na naši akci jako dobrovolníci.
Je známou pravdou, že vesnice je obrazem lidí, kteří v ní žijí. Máme ideální možnost
tento obraz zase trochu vylepšit.
Na všechny aktivní účastníky se těší Nemojanští hasiči.

