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MEDZEVSKÝ
SPRAVODAJCA
Rekonštrukcia námestia
V septembri 2009 mesto Medzev podalo na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky žiado sť o nenávratný ﬁnančný príspevok na projekt „Regenerácia centrálnej
časti mesta Medzev“ z Regionálneho operačného
programu Prioritná Os 4 Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel.
V rámci tohto projektu sa na Mariánskom námestí zrekonštruovali miestne komunikácie, chodníky
okolo parku, autobusové zastávky, vystavalo sa verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia, urobili sadové úpravy a drobná architektúra. Stavebné práce na
tejto stavbe realizovala ﬁrma EUROVIA SK, a.s.
Košice.

Mariánske námestie
pred rekonštrukciou

Naše námestie opeknelo. Rekonštrukciou miestnych komunikácií vznikli bezbariérové prestupy
miestnych komunikácií a zlepšila sa možnosť pohybu zdravotne postihnutých v centrálnej zóne mesta.
Ukončenie projektu prispelo k zvýšeniu bezpečnos-

Mariánske námestie
Po rekonštrukcii

ti a zlepšeniu kvality života obyvateľov Medzeva.
Poskytuje príjemné prostredie pre oddych v parku
alebo pre krátku prechádzku.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí realizovali,
zabezpečovali a akokoľvek sa podieľali na rekonštrukcii a zmene vzhľadu Mariánskeho námestia.
Ďakujeme
Medzevčanom za ich trpezlivosť, bývajúcim
na námestí za ich tolerantnosť a ústretový prístup
počas rekonštrukcie námestia. Verím, že si ho budeme chrániť, aby bolo stále pekné.
Nakoniec si môžeme všetci popriať, aby naše
krásne námestie slúžilo jeho obyvateľom, návštevníkom a spolu s peknou prírodou, pamiatkami, dobrými službami a milými ľuďmi prilákalo turistov
do Medzeva.
JUDr. Valéria Flachbartová
primátorka
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Materská škola Medzev
Deti sú pre nás najcennejšie kvety nášho života,
preto ich zahŕňame obetavou starostlivosťou a láskou. Vyklíči v nich zdravé zrnko, ktoré potom vyrastie v krásny plod, v človeka zdravého, harmonicky rozvinutého, v človeka všestranne krásneho.
Predškolský vek je rozhodujúcim obdobím pre

získavanie návykov, postojov správania, základov
životného štýlu a celého života. Naša Materská
škola v Medzeve sa riadi touto zásadou, a preto by
sme Vám chceli priblížiť aspoň časť aktivít, na ktorých sa naša škola zúčastnila, alebo ktoré usporiadala pre rodičov a deti.
V školskom roku 2011/2012 sme sa zapájali
a zúčastňovali rôznych aktivít, či už v telesnej všestrannosti detí, v literárnej tvorivosti, výtvarných
súťažiach a dopravnej súťaži. Cieľavedomé a trpezlivé vedenie dieťaťa k telesným cvičeniam je
zárukou, že si postupne túto formu činnosti nielen
obľúbia, ale pre svoju príťažlivosť a kolektívnosť

re a ku knihe. Zapojili sme sa do súťaže o rekord
v spoločnom čítaní Na chvoste šarkana a do vedomostnej súťaže poriadanej detským časopisom
Zvonček. Za úspešnú účasť v súťaži Prvouka deti
získali diplom a knižné ceny. 3. mája sa naša žiačka Kristínka Majerová zúčastnila súťaže 8. ročníka
krajského Matičného festivalu ,, Detské Košice Janka Uličianského“, kde svoje vystúpenie zvládla na
vysokej úrovni v prednese slovenských rozprávok.
V mesiaci máj sme sa zúčastnili dopravnej súťaže
pod názvom: Bezpečne do školy s 4-členným družstvom detí, kde škola najprv zaslala detské práce
na tému: Bezpečne do školy. Zúčastnené materské

si ho aktívne získa natrvalo. Preto raz v mesiaci organizujeme cvičenie rodičov a detí, zúčastnili sme
sa na zimných a letných majstrovstvách okresu
Košice – okolie vo viacbojoch všestrannosti detí
predškolského veku v Moldave nad Bodvou. Naša
účasť bola úspešná . Danko Bröstl obsadil 2. miesto
vo svojej kategórii, ako družstvo sme obsadili z 11
zúčastnených MŠ 4. miesto.
Výtvarná výchova je veľmi obľúbenou činnosťou
detí, a preto sme sa zapájali aj do výtvarných súťaží poriadaných Kultúrnym centrom Údolia Bodvy
a Rudohoria spolu s Hvezdárňou v Medzeve pod
záštitou Slovenskej ústrednej Hvezdárne v Hurbanove. Odovzdali sme práce detí k téme: Vesmír
očami detí, kde v I. kategórii sa na 2. mieste so svojou prácou umiestnil Alex Eiben. Malých výtvarníkov to tak potešilo a povzbudilo, že o mesiac sme
zaslali ďalšie práce k téme: Staň sa ilustrátorom,
kde zvláštnu cenu poroty získala Katka Oravcová
s ďakovným listom pre školu.
U detí vytvárame pozitívny vzťah aj k literatú-

školy za účasť dostali diplomy Veselá Zebra.
Pre rodičov a deti sa poriadajú rôzne akcie, ako
bol projekt: Veselé zúbky, kde zubná dentistka
oboznamovala rodičov so správnym čistením a starostlivosťou o zúbky. Pod názvom: Tvorivé dielne
sme pripravili zaujímavé popoludnie, kde sme vyrábali jesenné kytice z listov a aranžovali ikebany.
Pri príležitosti: Dňa mlieka sme s deťmi z krabíc
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vytvárali kreatívne práce ako žirafu, kravičku Milku, robota, hrad a pod. Pani učiteľky pripravili pre
rodičov a deti aj ochutnávku mliečnych kokteilov.
Programami nacvičenými s deťmi sme prispievali
na rôzne kultúrne podujatia a akcie poriadané mestom.
Je to len časť aktivít poriadaných materskou školou. Sme právom hrdí na našich malých žiačikov,
ktorí s hrdosťou reprezentovali svoje mesto Medzev.

Mestského kultúrneho strediska v Medzeve. Malí
tanečníci oceňujú hlavne priestrannosť tanečnej
sály, vlastné šatne so svojimi skrinkami a zrkadlá,
v ktorých sa vidia z dvoch strán a ktoré im pomáhajú pri koordinácii pohybov.
Mgr. Mária Csontosová
riaditeľka ZUŠ v Medzeve

,,Hoci som len škôlkár malý,
v meste Medzev chcem ja rásť,
svojou prácou šikovnosťou,
všetkým to chcem dokázať.
Až raz budem ako ocko,
veľké veci robiť chcem,
svojou prácou mestu Medzev,
užitočný vždy budem.“
Chceme sa srdečne poďakovať sponzorom, ktorí
nám prispeli na zveľadenie priestorov materskej
školy, na nákup hračiek a sladkých nádielok pre
deti.
Ing. Zoltán Tomásch
Mgr. Michaela Drábiková
Igor Smorada
Obec Vyšný Medzev
Erich Flachbart

Odovzdanie taneènej sály
27.4.2012 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie
tanečnej sály ZUŠ za prítomnosti pedagógov, rodičov a pozvaných hostí. Sálu slávnostne odovzdala do užívania žiakom ZUŠ primátorka Medzeva
JUDr. Valéria Flachbartová. Tanečná sála bola vytvorená v priestoroch bývalej predajne obuvi, rekonštrukcia trvala od decembra 2011 do apríla 2012.
Výsledkom je funkčná tanečná sála so zrkadlami,
baletnými tyčami, baletizolom, šatňou a sociálnymi
zariadeniami. Súčasťou slávnostného odovzdávania
tanečnej sály bolo aj vystúpenie žiakov tanečného
odboru pod názvom ”Cesta okolo sveta” na sále
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Deò detí s teenagermi
Medzevská mládež postavila na sále koráb
Deň detí je tradične veľmi obľúbeným sviatkom
menších či väčších detí. Medzevská mládež sa
ochotne venuje vo svojom voľnom čase okrem iného aj našim ratolestiam. „Už dlhšiu dobu som spolu
s mojimi kamarátmi rozmýšľal nad tým, že by sme
mohli oživiť našu pracú s mladými aj v mladších
ročníkoch. Rozhodli sme sa, že sa skúsime venovať
aj deťom i teenagerom vo veku 8- 13 rokov. Keď-

že v let tohto sa konal tábor na fare, povedali sme
si, že by bolo fajn v tom pokračovať a mať aktivity
s deťmi aj naďalej,“ povedal vedúci Centra mládeže Marek Hvizdoš.
Prvé takéto stretnutie s deťmi mala naša mládež
na jeseň minulého roku a neskôr s odstupom času
na jar ďalšie. „ Povedali sme si, že by sme stretká
chceli robiť každý druhý týždeň a uvidíme ako to
pôjde. Keďže sa blížil deň detí, rozhodli sme sa

v tento deň s nimi stretnúť a ísť na výlet. Sledovali sme aj počasie, keďže v poslednom čase je dosť
sychravo. Pre istotu sme oslovili mesto, či nebudeme môcť ísť na sálu v prípade nepriazne počasia,“
prezradil nám Marek.
Nakoniec naozaj pršalo a Deň detí sa konal na sále. Akcie sa zúčastnilo 12 skvelých
detí. Z Centra Medzevskej mládeže sa deťom venovali 3 animátori, vrátane Mareka: „Bolo to naozaj veľmi pekné, hrali sme spolu rôzne hry, boli
sme hlavne spolu a prežili sme skvelý čas. Pozreli
sme sa na príbeh z Biblie o Noemovi a jeho arche,
ktorému Boh zjavil, že príde potopa a musí postaviť
koráb, aby zachránil svoju rodinu vrátane všetkých
živočíchov na celej Zemi. Spoločne sme sa pustili
do tvorby korábu, na ktorom sme boli potom všetci
spoločne. Zároveň sme si všetci nakreslili zviera,
ktoré máme radi, a ktoré si chceme zobrať do korábu.“
Nakoniec sa spolu všetci zachránili a strávili spoločný čas s priateľmi v korábe.
Poďakovanie patrí hlavne p. Marike Grigovej, ktorá členstvu mládeže v Medzeve ochotne pomohla
s deťmi. Veľká vďaka patrí aj p. Stehlíkovi, ktorý
poskytol v tento výnimočný deň pre deti priestory.
Eva Bröstlová

Hvezdáreò ožíva

V tomto roku si pripomenieme 15. výročie založenia Hvezdárne v Medzeve, ktorá sídli na Štóskej
ulici č. 174. Aktívne sa zapojíme aj do programu
v rámci osláv Dní mesta Medzev. Slávnostné
ocenenie udelené Národným osvetovým centrom
v Bratislave sa uskutoční dňa 14.7.2012 v priestoroch Hvezdárne. Naša Hvezdáreň je od 1.1.2009
súčasťou Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré sídli na Hlavnej ulici č. 52 v Moldave
nad Bodvou a riaditeľom je MA. Michal Kupec.
V súčasnosti má Medzevská Hvezdáreň dvoch zamestnancov. Všetky aktuálne informácie o našej
činnosti môžete získať na www.kcubar.sk.
V tomto roku sa nám podarilo realizovať:
Prednášky a pozorovania pre MŠ, SOŠ, prehliadky
výstav výtvarných prác. V našom objekte sú nainštalované aj stále výstavy prác umelcov z okresu
Košice –okolie.
Dňa 23.3.2012 sa v priestoroch Hvezdárne konalo okresné kolo vedomostnej súťaže Čo vieš
o hviezdach, ide už o 22. ročník celoslovenskej
vedomostnej súťaže, ktorú vyhlasuje Slovenská
ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Víťazi postúpili
na krajské kolo, ktoré sa konalo v Košiciach dňa
3.5.2012. Predsedom odbornej poroty bol Mgr. Juraj Lörinčík z Hvezdárne Rožňava. Prijal naše pozvanie a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci o čom
svedčí aj naša účasť v porote na okresnom kole sú5

ťaže v Rožňave. Do Rožňavy vycestoval p. Tomáš
Čabala – úsek astronómie KCÚBaR dňa 27.3.2012.
Spoluprácou a vzájomným predávaním skúseností
v oblasti astronómie medzi jednotlivými hvezdárňami skvalitníme služby pre všetkých, ktorých tento odbor oslovil.
Dňa 26.3.2012 o 11:00 h sa uskutočnilo v priestoroch Hvezdárne v Medzeve slávnostné otvorenie
výstavy: Vesmír očami detí. Odborná porota pod
vedením Mgr. Evy Chmúrovej sa pri vyberaní tých
najlepších poriadne zapotila. Do súťaže sa zapojilo
12 škôl z okresu Košice –okolie a spolu zaslali 104
prác. Vernisáže sa zúčastnili žiaci, práce ktorých postúpili do Hurbanova spolu so svojimi pedagógmi.
Slávnostnú atmosféru podujatia dotvoril hudobný
program žiakov ZUŠ Medzev, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Zo SÚH Hurbanovo nám oznámili,
že práca Lucie Ščavnickej „Tešíme sa na Vás“ zo
ZŠ ČSA 15 v Moldave nad Bodvou pod vedením
Mgr. Soni Maléterovej sa umiestnila aj na Celoslovenskom kole.
Slávnostné otvorenie výstavy spojené s odovzdávaním cien ku projektu: Staň sa ilustrátorom
sa uskutočnilo 2.5.2012 o 13:00 hodine v priestoroch hvezdárne v Medzeve. Projekt bol ﬁnančne
podporený Ministerstvom kultúry SR. Aktívne sa
do súťaže zapojilo 6 škôl. Spolu nám zaslali 100
prác v štyroch kategóriách. Odborná porota sa
riadne zapotila, kým z každej kategórie vybrala tie
najlepšie. Predsedom poroty bol p. Helmut Bistika, členovia boli p. Mgr. Eva Chmúrová a p. Tomáš
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Čabala. Výstavu si je možné pozrieť do 31.7.2012
v priestoroch Hvezdárne v Medzeve počas otváracích hodín.
Dňa 4.5.2012 sa v priestoroch Hvezdárne v Medzeve uskutočnila prednáška pre študentov Gymnázia v Moldave nad Bodvou s vyučovacím jazykom
maďarským. Prednáška bola v maďarskom jazyku,
lektorom bol p. Tomáš Čabala. Zodpovedal na všetky otázky študentov a potom nasledovalo priame
pozorovanie v kupole.
Všetky Vami požadované aktivity vieme zabezpečiť iba po predchádzajúcom dohovore.
Vstupné do Hvezdárne: pre žiakov je 0,50 centov
a 1 euro pre dospelých.
Hvezdáreň ako aj KCÚBaR sú prijímateľmi kultúrnych poukazov.
Otváracie hodiny pre verejnosť:
pondelok až piatok od 8:00 do 14:00 h,
v prípade záujmu mimo otváracích hodín zabezpečíme prezentácie a pozorovanie na základe predchádzajúcej dohody.
Priame pozorovanie oblohy je možné len v prípade priaznivého počasia.
Bližšie informácie získate na: 055/671 45 78,
0917 529 347, 055/466 36 75, kcubar@kcubar.sk,
www. kcubar.sk – časť astronómia.

Èinnosś hasièov
v roku 2012
Rok 2012 nás riadne preveril a mesiac marec bol
veľmi náročný na vypaľovanie, ktoré
nemalo konca. Až 31 zásahov je číslo ktoré je naozaj hrozivé.
V mesiaci marec zasadalo v Medzeve predsedníctvo Okresného výboru DPO Košice – okolie,
ktoré poďakovalo za prácu jej dlhodobému členovi
p.Jurajovi Schmerovi.
Zasadnutia sa zúčastnili aj primátorka mesta
Medzev, starosta obce Štós, predseda DHZ Poproč

a riaditeľ Hasičského a záchranného zboru okresu
Košice plk. Ing.Bodnár.
Dňa 5.mája 2012 sme spoločne s rodinnými príslušníkmi oslávili sviatok nášho ochráncu sv.Flóriána za účasti 34 osôb a súťažili sme v stolnom teni-

se, v jedenáckach ale i hasičskej zručnosti.
V dňoch 9. až 13.mája 2012 sa príslušníci DHZ
Medzev zúčastnili medzinárodného cvičenia GL
RESCUE 2012 v Gelnici za účasti záchranárov,
hasičských jednotiek kynológov ale i vrtulníkovej
jednotky z Prešova. Veliteľ Karol Schmer, príslušníci Jozef Štark, Erich Hanl a Ing.Jana Ružbacká si
preskúšali činnosť v extrémnych situáciach. Simulované nehody, požiare a vyhľadávanie osôb. Vzorne reprezentovali mesto a hasičov za čo im patrí
vďaka.
Predseda DHZ Ing Gerhard Ballasch
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Aktívny Stolnotenisový
oddiel Spartak Medzev
Stolnotenisový oddiel má dlhoročnú tradíciu
súčasným predsedom je p. Miroslav Juhár a štatutárom je p. Ladislav Čonka .V súčasnosti má dva
súťažné družstvá Medzev „A“ Kaleta Peter ,Čonka
Ladislav Klein Eduard ,Juhár Miroslav , Zvirinský
Peter ,Baník Július, Medzev“B“ Szilágyi Peter
,Hamadej Milan, Jaroš Jozef ,Roth Gunter ,Koleszár Michal ,Kušiak Ján .V súťažnom ročníku
2011/2012 pôsobili mužstvá v Okresnom majstrovstve Košice- okolie a víťazom sa stalo družstvo Poproč „A“ ,ktorý bude hrať o postup do 3.Ligy .
Tabuľka po 16 kolách je nasledujúca :

Poproč „A“
Košické Oľšany
Medzev „A“
Poproč „B“
Medzev „B“

44 bodov
38 bodov
32 bodov
28 bodov
18 bodov

Pravidelné podujatia Veľkonočný stolnotenisový
turnaj o putovný pohár primátorky tohto roku sa
konal už 5.ročník víťazom sa stal p.Rindoš z Košických Oľšian keď bolo prítomných až 26 hráčov
z Košických Oľšian ,Hája ,Lucia Bane ,Medzeva
a Vianočný turnaj v stolnom tenise .Pravidelne
sa na tréningovom procese zúčastňuje aj verejnosť
okrem registrovaných hráčov .Tréningy sú v utorok
o 18.00 hod. ,piatok o 16.00 hod. a v nedeľu o 09.00
hod. niekedy je tam aj 15 -20 hráčov .
Poďakovanie patrí sponzorom za pomoc p. Juraj Antl pomohol pri získaní stolov ,Roland Frindt
,Hydinová
farma Göbl a Pöhm pomohli
organizovaní
podujatí
p r i
.Poďakovanie mestu
Medzev za dotáciu
v roku 2011 vo výške 300€ a v roku
2012 vo výške
600€ na činnosť stolnotenisového
oddielu.
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Súśaže a akcie v nemeckom
jazyku v školskom roku
2011 / 2012
Naša základná škola aj
v tomto školskom roku
pripravila pre žiakov
tradičné súťaže v nemeckom jazyku, kde
žiaci predviedli svoje
komunikatívne zručnosti a prezentovali
svoje pokroky v učení
sa tohto cudzieho jazyka v porovnaní s minulým
školským rokom. Na jednotlivých súťažiach ako aj príprave žiakov sa podieľali
všetky vyučujúce nemeckého jazyka: PaedDr. Jutta
Kaletová, Mgr. Gertrúda Kovaliková, Mgr. Jarmila
Lukasová, Mgr. Beatrix Pospíšilíková a Mgr. Silvia
Sabolová.
Olympiáda v nemeckom jazyku
V decembri 2011 sme zrealizovali školské kolo
Olympiády v nemeckom jazyku, do ktorého sa
zapojilo 22 žiakov druhého stupňa. Títo súťažili
v troch kategóriách (1A – 5. až 7. ročník, 1B – 8.
a 9. ročník, 1C – Muttersprachler) . Víťazi jednotlivých kategórií nás reprezentovali ďalej v obvodnom kole tejto súťaže, ktoré sa uskutočnilo v januári
2012 v Košiciach a kde potvrdili svoje vynikajúce
vedomosti.
Všetci traja postúpili do krajského kola, ktoré sa
konalo vo februári 2012 v elokovanom pracovisku
CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach. Aj
tu sa v silnej konkurencii dokázali presadiť svojou
bohatou slovnou zásobou, gramatickými vedomosťami a jazykovými zručnosťami. A tu sú výsledky:
Kategória 1A (5., 6. a 7. ročník):
4. miesto – Erika Méderová, VII.D trieda, vyučujúca PaedDr. Jutta Kaletová
Kategória 1B (8. a 9. ročník):
1.miesto – Tomáš Müller, VIII.D trieda, vyučujúca
Mgr. Silvia Sabolová

Kategória 1C (Muttersprachler):
4. – 5. miesto – André Lukas, VIII.D trieda, vyučujúca Mgr. Silvia Sabolová.
Veľmi nás potešil žiak VIII.D triedy Tomáš Müller, ktorý postúpil do celoštátneho kola Olympiády
v nemeckom jazyku. Dňa 19. 3. 2012 hájil svoje
dobré meno aj dobré meno školy v Bratislave, kde
sa na pôde Gymnázia sv. Uršule popasoval s ďalšími siedmimi žiakmi – víťazmi súťaže za jednotlivé kraje. Aj tu opäť zabodoval a obsadil nádherné 3. miesto v kategórii 1B. Je to o to cennejšie,
že vo svojej kategórii bol najmladším žiakom medzi súťažiacimi.

Medzev opäś v Holiciach.
Tohto roku naše družobné mesto Holice (CZ)
okrem mladých futbalistov navštívili aj dychovka
Medzevčanka.

Zertiﬁkat Deutsch
Dve žiačky deviateho ročníka (žiaci s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka) dňa 16. 3.
2012 úspešne zložili jazykovú skúšku Goetheho
inštitútu pod názvom „Zertiﬁkat Deutsch“ , na ktorú sa intenzívne pripravovali v rámci vyučovacích
hodín nemeckého jazyka a ktorú im ﬁnančne pokryl Goetheho inštitút v Bratislave.. Potvrdili svoje
jazykové zručnosti na úrovni B1j podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Získali tak medzinárodne platný certiﬁkát, ktorý im pomôže v ich
profesijnej budúcnosti.
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku
Dňa 17. 5. 2012 sme v priestoroch KNS v Medzeve zorganizovali súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 38 žiakov. Žiaci 1. až 7. ročníka súťažili
v 4 kategóriách (1. ročník, 2. ročník, 3. a 4. ročník,
5. – 7. ročník), a to v prednášaní poézie a prózy.
Štyria žiaci nás budú dňa 14. júna 2012 reprezentovať v celoslovenskom kole spomínanej súťaže,
a to konkrétne:
Kategória 3. – 4. ročník:
Sophia Lengyelová – 4.D trieda – poézia
Marco Sovius – 4. D trieda – próza
Kategória 5., 6. a 7. ročník:
Martina Hvolková – 6.D trieda – próza
Matej Drabik – 6.D trieda – poézia
Spracovala: Mgr. Silvia Sabolová
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Výsledky 42. medzinárodného futbalového turnaja žiakov Viktoria CUP – memoriál Ládi Vojíře, ktorý sa konal v Holiciach od 23. do 24. júna
2012.

Celkové umiestnenie
1.FK Náchod
2. Slovan Hrádek nad Nisou
3.RMSK Nový Bydžov
4.FK Duslo Šala
5.NK Mladost Prolozac
6.Spartak Medzev
7.Strzelce Opolskie
8.TJ Dobruška/Opočno
9. FC Slovan Brno
10. RMSK Nový Bydžov 98
11. SK Pardubičky
12. SK Slaný
13. FK Slovan Hlohovec
14. FK Agria Choceň
15. FC Velim
16. SK Holice
17. SK Třeboradice
18. SK Brno Chrlice
10
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Preèo separujem odpad
Pretože je to normálne. Odpad totiž neexistuje!
Všetko, čo sa po nejakej činnosti človeka zvýši ako
„odpady“, sú len na nesprávnom mieste umiestnené suroviny, alebo materiály (neraz vzácne). Tieto
materiály a suroviny zmiešané dohromady sú nepoužiteľné a končia na skládkach. Skládky sa rýchlo
plnia a tieto materiály, získané s veľkou námahou
(a neraz za veľké peniaze) sa na nich znehodnocujú.
Zmeniť sa to dá tak, že sa odpad vytriedi a jednotlivé zložky sa vrátia na využitie. Železné a neželezné kovy sa znova spracujú v hutách na nové
výrobky, zo skla sa v sklárňach vyrobia sklenené obaly (fľaše), papier sa v papierňach spracuje
na kartón a hygienické výrobky, z plastu sa vyrobia
nárazníky áut, a tak ďalej. Na všetky takto získané
výrobky nie je potrebné odčerpávať zdroje z aj tak
už riadne vyžmýkanej prírody.
Triedenie veľkých hromád odpadu je práca neatraktívna a ťažká, vyžaduje si nasadenie techniky
a ľudí. Teda je aj pomerne drahá. Ak sa však odpad
vytriedi už tam, kde vznikne – v domácnostiach
a vytriedený po jednotlivých komoditách si ho priamo spracovatelia odvezú, nestojí to takmer žiadnu
námahu a takmer žiadny čas. Doma je možné vytriediť papier, sklo, plasty, handry, batérie a všetko
možné, čo sa inak dostane do odpadu a vrátiť to
na ďalšie spracovanie. Biologicky rozložiteľný odpad je možné (v domoch so záhradou) spracovať na
kompost.
Ak to robí jeden človek, nie je to vidieť. Ale
ak sa pripojí dostatočný počet ľudí, prejaví sa to
v čistejšom prostredí, úsporách surovina energií a
samozrejme aj v nižších nákladoch na likvidáciu
odpadov. Sú krajiny, kde takto dokážu vyseparovať
až 99 % (!) všetkých odpadov.
Ja to robím a chvalabohu nie som sám. Vy ostatní, ak chcete, pridajte sa.
Jozef Schmiedl
Redakčná rada: Ing.Jaroslav Stehlík,
JUDr. Valéria Flachbartová, Mgr.Eva Bröstlová,
Gertrúda Frantzová
Foto: Ing.Jaroslav Stehlík,
JUDr. Valéria Flachbartová, Miroslav Jakubčák,
Mgr. Rudolf Müller
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