
Mesto Námestovo

29. APRÍL 2022 | OD 8:30
PARKOVISKO ZA TERNOM V NÁMESTOVE

Spoločne to  dokážeme!  
Pozývame Vás  na spoločné stretnutie ,  pr i  ktorom budeme čist i ť  obľúbené miesta  v  

okol í  Oravskej  pr iehrady a  mesta  Námestovo.  Pr ipoj  sa  k  nám,  a  vyčist i  svoje  obľúbené 
miesto  v  meste  Námestovo,  ktoré  potrebuje  "zabojovať"  s  odpadom. 

Prostredie  okolo  nás  je  naším obrazom.  
Vopred ĎAKUJEME.  

Zber  odpadkov okolo
Oravskej  pr iehrady a  v  meste  Námestovo

VEĽKÉ JARNÉ 
UPRATOVANIE

PRIDAJ SA



Mesto Námestovo

Zber  odpadkov okolo
Oravskej  pr iehrady a  v  meste  Námestovo

AKO BUDE PREBIEHAŤ VEĽKÉ JARNÉ 
UPRATOVANIE?  

 

V piatok 29.4.2022 od 8:30 začne zber odpadkov na brehoch Oravskej
priehrady a v meste Námestovo. Zber bude ukončený približne o 12:30. 

Ako sa zapojíť? Máš dve možnosti:   

Pridáš  sa  ku skupine "zberačov",  ktorá  sa  stretne o  8 :30  na
parkovisku za  Ternom v  Námestove a  bude č ist i ť  brehy Oravskej
pr iehrady.

Alebo,  so  svojou skupinkou "zberačov"  vyčist íš  svoje  okol ie ,  č i
obľúbené miesto  v  meste  Námestovo.  Pred tým však prosím
nahlas  svoju  skupinku na tel .  č .  0903 298 284,  aby sme Vám
vedel i  zabezpečiť  vrecia,  rukavice  a  najmä odvoz vyzbieraného
odpadu.  Začiatok a  trvanie  zberu je  len na Vás,  no musí  byť
ukončené do 12:30  hod.  dňa 29.4.2022.  

Každej nahlásenej skupinke "zberačov" doručíme rukavice a vrecia na
odpad, a po skončení zebru z konkrétneho dohodnutého miesta odpad
odvezieme. 
Čo dodržiavať pri zbere odpadu? 

Chráň seba aj  svoj ich  kolegov.  Bezpečnosť  je  na  1 .  mieste! ! !
Používaj  rukavice.  
Nezberaj  ž iadny kadáver  (zdochl iny)  a  ani  iný  ž ivočíšny odpad.
Neotváraj  f ľaše  s  tekut inami.
Nedvíhaj  ťažké predmety,  a lebo predmety  ktoré  by  t i  mohl i
ubl íž i ť .
Ak  pr i  zbere  objavíš  skládku odpadu väčších rozmerov,  prosím
odfotografuj  ju  a  informuj  nás  o  nej .   

Pre všetkých účastníkov je poďakovanie a dobrý pocit z pomoci
zaručený! A možno aj niečo viac ... :)


