
Aby bol svet krajší 
 

Ak sa vám zdá, źe ste sa s týmto príbehom uź niekde stretli, máte dobrú pamäť. Už som ho uvádzal 
na našej webovej stránke pred niekoľkými rokmi. Nezaškodí však znovu si ho pripomenúť: V jedno 
ráno som vyrážal do práce a nakladal som si veci do auta. Vtedy som si všimol pri kontajneroch 
bezdomovca – samozrejme, nič neobyčajné. No robil niečo zvláštne a to ma zaujalo. Ten človek 
vyberal z kontajnerov všetky plechovky, triedil a lisoval ich nohou a hádzal si ich do rôznych igelitiek 
na vozíku. Okrem toho ešte triedil kartón a papier a aj to si dával do vozíka. To by nebolo na 
bezdomovca také zvláštne, lenže okrem tejto činnosti robil ešte niečo iné. Tento človek vyberal 
všetky plastové obaly a sklo z každého kontajnera na komunálny odpad a hádzal ich do 
špecializovaných kontajnerov na plasty a sklo. Toto mi už nedalo, tak som podišiel k nemu a spýtal 
som sa ho, prečo to robí. Z jeho odpovede som zostal v šoku: „Jednoducho chcem, aby bol tento 
svet krajší a tak sa snažím k tomu prispieť aspoň tak, ako je to v mojich možnostiach a 
schopnostiach.“ Samozrejme, za plechovky a papier dostával nejaké drobné v zberných 
surovinách, aby prežil. Ale on triedil aj plasty a sklo a to len tak, úplne zadarmo. Ostal som v nemom 
úžase, takúto odpoveď som naozaj nečakal. Totálne ma to vzalo – tento bezdomovec robí niečo, čo 
by malo byť úplne samozrejmé pre každého z nás. Ruku na srdce, kto z nás naozaj s pravidelnosťou 
oddelí aspoň tie základne plastové, sklenené, kovové a papierové odpadky do žltých, zelených a 
modrých kontajnerov na separovaný zber? Priznávam sa, aj mne to trvalo dlho, pokým som si na to 
zvykol. 
Takto som to komentoval vtedy, pred pár rokmi. Odvtedy však, dovolím si tvrdiť,  je situácia v 
Žiranoch iná. Drvivá väčšina Žirancov si zvykla na triedenie odpadu z domácností, čo sa 
prejavuje na čistejšom prostredí nielen pred našimi domami, ale aj na verejných 
priestranstvách v obci. Akosi sme si časom uvedomili, že veď to separovanie odpadkov nás ani 
tak veľmi nezaťažuje.         

POSTREH: Ona: Ty, Marťo, nezdá sa ti, že v týchto Žiranoch je toho neporiadku akosi menej ako 
pri našej poslednej návšteve v roku 2016? On: Máš pravdu. Že by im k tomu dopomohol ten 
separovaný zber odpadkov! Ona: Je to moźné. Pritom som kdesi čítala, že až tretina odpadu na 
priemernej skládke na Slovensku sa skladá z rôznych obalov, ktoré je možné separovať a následne 
zrecyklovať.   
 
Čo dodať k tejto problematike na záver? Nuž hádam len toľko, že ako sme sa postupne naučili 
separovať komunálny odpad, tak isto by sme sa mohli zlepšiť aj na  iných úsekoch:  Po dlhej zime 
sú prvé jarné dni a týždne plné nedočkavého zhonu. Jarné slniečko nás láka von do prírody. 
Striháme stromčeky, vinič, začíname sadiť, pripravujeme fóliovníky a začíname aj s úpravou trávnika. 
Okrem toho sa venujeme aj upratovaniu okolia domu, v garáži. Nemali by sme však pritom robiť 
tieto dve veci: 1. hoci máme v obci zberné miesto na použitý stavebný materiál, staré pneumatiky a 
na orezané konáre stromov, nemali by sme tento druh odpadkov vynášať do prírody (napríklad pri 



naše vinohrady). S radosťou však možno konštatovať, źe tých čiernych skládok v okolí obce je už 
menej. 2. Porasty bylín, kríkov a stromov sa nesmú vypaľovať (Zákon č. 315/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi). Nikto nesmie obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi 
ani parami (Zákon č. 40/1964 Zb.- občiansky zákonník). Ak teda niekto spaľuje odpad - či už na 
záhrade alebo na verejnom priestranstve – dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta až 
do výšky 166 EUR. Preto je namieste dôrazne vyzývať našich občanov o rešpektovanie prísneho 
zákazu spaľovania na celom území obce. Mali by sme si uvedomiť, že spaľovaním nenávratne 
ničíme hodnotné suroviny, ohrozujeme  náš majetok a hlavne zdravie, veď pri spaľovaní vlhkého 
materiálu unikajú do ovzdušia zdraviu škodlivé plyny ako sú oxid uhoľnatý, uhľovodíky alebo 
dechtové látky. A ešte jeden postreh zo zhromaždenia našich občanov z tohto roku: v predošlých 
rokoch patrila problematika odpadu v obci medzi hlavné témy, ale tento rok nebola spomenutá ani 
v jednom príspevku občanov, čiže sa o odpadkoch v Žiranoch vôbec nehovorilo. 
Uvediem dva negatívne zábery z našej obce, ktoré sa dotýkajú životného prostredia: zadymená 
obec a „čierna“ skládka na pasienkoch pri vinohrade. Tu akosi ťažko pochopiť, prečo daný odpad 
(keď už bol naložený na dopravný prostriedok)  neskončil na zbernom mieste pri železničnej stanici, 
teda tam, kde stará sedačka, matrac, tehly, … patria!!! 
                                                 

spracoval: jsz, člen komisie pre životné prostredie, … 


