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Kultura

20. 3. – 18. 4. 2021
ve znamení individuálních úklidů
se uskuteční 11. ročník tradiční akce

„Ukliďme Pošembeří“

Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří.
Úklid probíhá v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“. Cílem je uklidit nepořádek v našem
okolí a nelegálně vzniklé černé skládky.
Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada spolků, firem a jednotlivců.
V roce 2019 se zapojilo 75 organizací, 2838 dobrovolníků, z toho 2127 dětí do 15 let. Bylo uklizeno např.
253 pneumatik, 156 pytlů plastů, skla a papíru, 33 kg papíru, 3 kg skla a 65 tun směsného odpadu.
Rok 2020 byl poznamenán nástupem pandemie a zákazem společných akcí. V mezerách
mezi vyhlašovanými zákazy někteří z vás stihli uklidit společně, proběhlo množství individuálních úklidů.
Po loňském roce přibyla kolem nás spousta odpadků. PROSÍM, Připojte se k nám i v roce 2021
a změňte své okolí. Jak se zapojit? Podívejte se na www.posemberi.cz – Další aktivity – Ukliďme
Pošembeří 2021. Následně napište na email: vrbovcova@posemberi.cz nebo volejte na tel.
číslo: 775 798 959. Můžete se předem přihlásit o materiál (rukavice, pytle), nebo prostě jen
nahlásit místo, kde jste po úklidu nechali pytle připravené ke svozu, který zajistíme. Prospějete
tím dobré věci.
Každoročně nám chybí pytle, rukavice, drobné odměny pro děti, bezpečnostní vesty, občerstvení
aj. HLEDÁME DALŠÍ PARTNERY AKCE – PŘIPOJTE SE I VY! Můžete se zapojit formou věcných
darů, služeb a finanční podpory zaslané na účet naší organizace: 0435066359/0800.
Zveřejnění výsledků 11. ročníku proběhne v květnu 2021 a o všem vás budeme informovat v průběhu
dubna 2021 na našich webových stránkách.

PŘIDEJTE SE! SAMI TO NEDOKÁŽEME.

Motýlek pomáhá už 20 let
Komunitní centrum Motýlek se sídlem nedaleko stanice metra Rajská zahrada v Praze pomáhá rodinám dětí se zdravotním a sociálním
znevýhodněním už neuvěřitelných 20 let. Své
služby už roky nabízí i obyvatelům Šestajovic.
Začátky Motýlku sahají do roku 1999. V herně mateřského centra Klubíčko (YMCA Praha) se seznámily
pozdější zakladatelky Hana Urbanová a Zuzana Jele-

nová, které zde docházely se svými syny. Inspirovány
potřebou individuálního přístupu k dětem se zdravotním
znevýhodněním zahájily v YMCE unikátní projekt „Integrovaná herna“.
O dva roky později pak založily občanské sdružení, zaměřené primárně na podporu rodin pečujících o děti se
zdravotním znevýhodněním. Pro děti se sociálním znevýhodněním vznikl „Klub otevřených dveří“.

V čem je Motýlek výjimečný?
„V Praze není jiné zařízení, kde by děti a mladí dospělí s postižením mohli po škole aktivně trávit volný čas,
v partě kamarádů. A co je hlavní, zároveň se učit spous-
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tě dovedností potřebných pro co nejsamostatnější život.
Motýlek pomáhá i dětem z rodin, které se nacházejí
v tíživé životní situaci. Díky tomu jsme vytvořily funkční
pomocnou síť pro velké množství dětí, které neměly v životě to štěstí, že jsou zdravé, zabezpečené, milované...
Naše jedinečnost v neposlední řadě spočívá i ve skvělé
atmosféře, která tu vládne.“
Zuzana Jelenová a Hana Urbanová

Motýlku fandil i pan profesor Zdeněk Matějček, významný
dětský psycholog. Na fotografii z roku 2004 jsou zakladatelky Motýlku s panem profesorem a bývalou ministryní
práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou.

Vážení rodiče,
ani letošní pandemická situace neumožňuje uspořádat Vítání občánků v podobě slavnostního aktu.
Pro Vaše děti proto alespoň připravíme pamětní listy.
Rodiče dětí narozených v naší obci v roce 2020, kteří
mají zájem o získání pamětního listu, vyplní tuto přihlášku. Vyplněnou a podepsanou žádost naskenujte
a zašlete nejpozději do 31. 3. 2021 na email mistostarosta@sestajovice.cz nebo vhoďte do poštovní
schránky obecního úřadu. Jakmile budeme mít
pamětní listy pro Vaše děti připraveny, budeme Vás
kontaktovat.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
narozených v roce 2020
Klienti Motýlku navštívili Šestajovickou svíčkárnu Rodas,
kde si vyzkoušeli výrobu svíček a mýdel. S organizací nám
pomáhali dobrovolníci.

Žádáme tímto o pamětní list
pro naše dítě
narozené v obci Šestajovice
v roce 2020
Souhlasím s použitím osobních údajů mého nezletilého
dítěte pro účely administrace akce Vítání občánků.
Souhlasím s použitím osobních údajů mého nezletilého
dítěte pro účely zápisu do kroniky obce Šestajovice.
Jméno, příjmení, datum narození dítěte:
……………………..……………………………………
Jméno, příjmení, datum narození rodiče/ů:

KC Motýlek poskytuje tři registrované sociální služby.
Kromě rodin s dětmi se zdravotním postižením vzal
pod svá křídla i ohrožené děti, které navštěvují nízkoprahový klub Pacific. Pomoc zde nacházejí také rodiny
v krizové životní situaci. Jen v loňském roce zda našlo
podporu 416 klientů.
V komunitním centru pracuje tým stálých zaměstnanců,
externích spolupracovníků a v práci mu pomáhají desítky dobrovolníků. Za to jim patří velký dík!
Pomáhejte s námi těm, kteří to opravdu potřebují.
Laskavým dárcům děkujeme!
Bankovní účet 113 527 036/5500

……………………..……………………………………
……………………..……………………………………
……………………..……………………………………
WŽĚƉŝƐǇƌŽĚŝēĞͬƽ͗
……………………..……………………………………
……………………..……………………………………
Tel.: ………………….…………………………......…..
V Šestajovicích dne: ……..….…… 2021

