VYČISTIME SI SKALICU 2019
pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríla)
Každoročne si pripomíname 22. apríla Deň Zeme. Pri tejto príležitosti Mesto Skalica organizuje akciu pod
názvom „Vyčistime si Skalicu 2019“. Všetci tí, ktorým nie je ľahostajná čistota našej prírody a stav životného
prostredia, sa môžu zapojiť do akcie zameranej na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné aktivity s cieľom
zvýšenia ekologického povedomia obyvateľov Mesta Skalica..
Naše aktivity v rámci akcie „Vyčistime si Skalicu 2019“ budú zahŕňať činnosti zamerané na ochranu životného
prostredia (upratovanie a čistenie verejných priestranstiev v okolí brehov potokov, ciest, okolia škôl,
odstraňovanie „čiernych skládok“, pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre nadrozmerný odpad pre
občanov …).
Týmto si dovoľujeme osloviť aj občanov nášho mesta, spoločenstvá vlastníkov bytov či firmy a požiadať
všetkých o zapojenie do tejto akcie a osobné prispenie ku skrášleniu nášho mesta napr. vyčistením okolia vašich
príbytkov, domov, bytoviek či areálov firiem (vyhrabávanie lístia, papierov, nečistôt). Vzniknutý odpad bude
možné umiestniť do zberných nádob na zmesový odpad.
Akcia „Vyčistime si Skalicu 2019“ je príležitosťou ako sa spolupodielať na skrášlení okolia a zároveň je dôkazom
toho, že nám na čistote a životnom prostredí v Skalici naozaj záleží.
Deň Zeme má okrem svojho praktického rozmeru konkrétnej pomoci prírode aj silnú symbolickú dimenziu, je
totiž verejným vyjadrením nášho záväzku prispieť k vytvoreniu čistejšieho a zdravšieho sveta.
Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného
prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a
ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
JARNÉ UPRATOVANIE 2019
Mesto Skalica aj v roku 2019 organizuje jarné upratovanie. Pri tejto príležitosti Mesto Skalica zabezpečuje pre
obyvateľov v jednotlivých častiach mesta, ako aj pre záhradkárske osady veľkoobjemové kontajnery pre odpad.
Zároveň si týmto dovoľujeme osloviť občanov, aby sa zapojili do tejto akcie a osobne prispeli ku skrášleniu nášho
mesta a to vyčistením okolia príbytkov, prevádzok, domov, bytoviek (vyhrabávanie lístia, papierov, nečistôt),
vzniknutý odpad je možné umiestniť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
- v jednotlivých častiach mesta sú od 8. apríla až do 3. mája umiestňované veľkoobjemové kontajnery – sem
je možné umiestniť objemný odpad ako napr. starý nábytok, umývadlá, koberce … ,
- elektroodpad ako napr. práčky, chladničky, televízory je možné odovzdať zdarma do zberného dvora
spoločnosti VEPOS-SKALICA spol. s r.o., Rybničná 1, Skalica v dňoch pondelok až piatok v čase od 6.30 hod. do
16.00 hod., v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.,
- nebezpečný odpad ako napr. chemikálie, žiarovky, motorové oleje je možné odovzdať zdarma do zberného
dvora spoločnosti VEPOS-SKALICA spol. s r.o., Rybničná 1, Skalica v dňoch pondelok až piatok v čase od 6.30
hod. do 16.00 hod., v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.
- drobný stavebný odpad – zmesi betónu, tehál, obkladačiek je možné odovzdať za úhradu do zberného dvora
spoločnosti VEPOS-SKALICA spol. s r.o., Rybničná 1, Skalica v dňoch pondelok až piatok v čase od 6.30 hod. do
16.00 hod., v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod. (cena 0,015 € za 1 kg drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín),
- biologicky rozložiteľný odpad – konáre zo stromov, odpad zo zelene – môžu občania odovzdať zdarma do
kompostárne, ktorá sa nachádza v areáli výrobného strediska ROD Skalica, v dňoch pondelok, utorok, piatok v
čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Zapojením sa do tejto akcie tak každý občan prispeje ku skrášleniu nášho mesta.

