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Dôvodová správa

Cena primátora v oblasti

Napriek tomu, že rok 2020 bol z dôvodu pandémie iný, ako predchádzajúce roky, bol tu priestor
na rozvoj aktivít aj v oblasti ochrany životného prostredia. Preto sme vyzvali verejnosť na
predkladanie návrhov.
Dúfame, že v tomto roku budeme môcť udeliť ocenenia novým laureátom za ich úspechy v roku
2020, ale aj osobnostiam za rok 2019, ktorým sme z dôvodu pandémie nemohli osobne
zablahoželať.
V stanovenom termíne prišli od dvoch navrhovateľov návrhy na ocenenie pre ten istý subjekt skupina „CLEAN PIEŠŤANY – ZA ČISTEJŠIE PIEŠŤANY“.
Je to skupina nadšencov, ktorí sa vo voľnom čase nezištne starajú o poriadok v meste, upratujú
neporiadok, čistia plochy.
Ich charakteristika a zameranie je vysvetlené na sociálnej sieti:
„Si z Piešťan? Hnevá Ťa neporiadok vo svojom okolí? Hnevá Ťa množstvo odpadkov
pohádzaných všade okolo ale nie v smetnom koši? Našiel si čiernu skládku? Bol si upratovať a
chceš sa podeliť so svojim "úlovkom"? Chcel by si sa naučiť alebo povedať iným ako produkovať
menej odpadu vo svojej domácnosti? Poďme robiť niečo, čo má zmysel a ukážme aj ostatným, že
ak sa ľudia spoja pre dobrú vec, má to výsledky :) Jediné, čo nestrpíme, je vulgárne a
neprimerané správanie, takže správajme sa tu k sebe pekne.“
Zástupcom tohto zoskupenia je Róbert Hoš.
Aktivisti z tohto zoskupenia spolu s mestom Piešťany organizovali aj podujatie ku Dňu Zeme Spravme pre Zem gesto, upracme si mesto, ktorá sa konala v sobotu 24. apríla 2021.
Okrem čistenia odpadkov v rôznych lokalitách mesta, čiernych skládok a neporiadku robia aj
edukatívnu činnosť – na sociálnej sieti názorne prezentujú spôsob separovania odpadu, likvidácie
plastov do kontajnerov, kam s ojazdenými pneumatikami či elektrospotrebičmi a pod.
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