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POŘÍČANSKÝ POSEL

Milí čtenáři,
přinášíme vám letošní první „vlaštovku“ Poříčanského
posla s pozvánkou na akci „Ukliďme Pošembeří“, ke
které se v Poříčanech v sobotu 9. dubna připojíme již po
páté. Budeme rádi za každého dobrovolníka, který se k
nám při úklidu přidá.
Opravdové první číslo Posla pak najdete ve svých
schránkách už příští týden a můžete se těšit na mnoho
informací z obce, školy a spolků i pozvánky na
nadcházející sezónu.
Hanka Teršová
starostka obce

SPECIÁL 2016

Bioodpad 2016 - Svoz začíná v pondělí 4. dubna!

Stejně jako v uplynulých letech budeme odvážet
bioodpad uložený do igelitových pytlů každé pondělí
obecní multikárou. Pytle si můžete zakoupit na
obecním úřadě (10 Kč/ks).
Před začátkem zahradní sezóny bychom rádi
připomněli několikzákladních pravidel:
 Svoz probíhá v pondělí mezi 8 – 17 hodinou.
Doporučujeme vyndavat pytle před dům v neděli
večer. Prosíme - v neděli. Ne v úterý, ne v pátek.
To pak pytle překážejí na chodníku kolemjdoucím, v
Uklízíme společně!
teplém počasí zapáchají, a občas se najde i nějaký
Region Pošembeří pořádá již šestý ročník akce „Ukliďme
vtipálek, který odpad vysype… Pokud potřebujete
Pošembeří“, která se letos uskuteční ve dnech 12. 3. - 10. 4.
odvézt pytle jindy než v pondělí, zavolejte prosím
2016. O co jde? Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena
předem na obecní úřad.
na úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří.  Pytle nepřetěžujte. Nejde je pak zvednout na korbu
Úklid probíhá ve spolupráci s Českým svazem ochránců
a trhají se. Přetížené pytle nebudou vyvezeny.
přírody v rámci celosvětové kampaně Clean Up The World.
 Jablka a podobný pevný odpad můžete ponechat ve
Do této akce se každoročně zapojují obce, školy, školky,
kbelíku či jiné nádobě.
neziskové organizace, řada spolků, ﬁrem a jednotlivců. V
 Pevné části stonků a drobné větvičky není třeba
loňském roce se akce zúčastnilo 67 organizací a téměř 1200
dávat do pytle, stačí je svázat do „otýpek“ a nechat
dobrovolníků z toho přibližně 700 byly děti. Jen pro
spolu s pytli před plotem.
zajímavost, celkem se v roce 2015 sesbíralo 90 tun odpadků

Větve a dřevěný odpad - v malém množství
a přes 300 kusů pneumatik. „Akce má smysl a budeme v ní
odvezeme v pondělí, kdy se vyváží pytle. Pro větší
nadále pokračovat“ uvedl ředitel Regionu Pošembeří o.p.s.,
množství (např. z živého plotu, po řezu stromů) je
Miloslav Oliva. Jeho slova potvrzuje i fakt, že Region
možné po dohodě zajistit odvoz multikárou, nebo
Pošembeří získal v roce 2014 i v roce 2015 čestné uznání od
můžete větve přivézt ke kontejneru ve dvoře u
Českého svazu ochránců přírody za úspěšné zorganizování
zdravotního střediska (každou druhou sobotu v
úklidu v kategorii „Kraj, který prokoukl“. Zajímá Vás, jak se
termínech velkoobjemového kontejneru)
zapojit do akce „Ukliďme Pošembeří“ v roce 2016? Napište
na email: mannova@posemberi.cz nebo volejte na telefonní  Bioodpad nepatří do směsného odpadu!
číslo: 727 946 341. Zde se dozvíte, zda ve Vašem okolí již
Pečecké služby, které svoz TKO zajišťují , budou
existuje skupina, ke které se můžete připojit nebo můžete
přítomnost bioodpadu v popelnicích v tomto roce
sami navrhnout lokalitu, která potřebuje vyčistit od
kontrolovat a popelnici plnou jablek, plevele, apod.
odpadků. Prospějete tím dobré věci. Můžete se zapojit také
nevyvezou. Bioodpad nepatří ani do škarpy u silnice
formou věcných darů či služeb (nákup rukavic, pytlů) nebo
nebo na pole za vaším plotem, proto prosím
formou ﬁnanční podpory akce zaslané na účet naší
využívejte možnost pytlového svozu.
organizace: 0435066359/0800. Vyhlášení výsledků 6.
ročníku proběhne v sobotu 16. dubna 2016 u příležitosti
oslav Dne Země na Klepci, který se bude konat na vrchu
Klepec u obce Přišimasy a kam Vás srdečně zveme!
Region Pošembeří
Jak proběhly předchozí ročníky se můžete podívat zde:

http://www.posemberi.cz/dalsi-aktivity

V Poříčanech budeme společně uklízet v
sobotu 9. dubna
9 hod - Sraz dobrovolníků před obecním úřadem
(nafasujeme pytle, rukavice a rozdělíme si lokality)
9 – 12 hod - Úklid
16 hod – Společné posezení po úklidu v hospodě na hřišti,
(klobása – pivo – limo, pro dobrovolníky gratis)
Chcete se k nám připojit? Víte v okolí obce o černé skládce nebo místu,
které by zasloužilo uklidit? Ozvěte se na tel. 775 763 801 nebo mailem na hana.tersova@obec-poricany.cz

