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Dnes je Pondelok, 5.3. 2007, meniny má Fridrich
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DOLNÁ STREDA - Odvrátená tvár alebo čierne skládky Dolnej Stredy je názov
výstavy, na ktorej sa autorom „Akčného plánu boja proti čiernym skládkam“
podarilo získať podporu občanov Dolnej Stredy v okrese Galanta. Obyvateľov
obce, pri ktorej má rieka Váh jedny z najkrajších brehov na svojom dolnom toku,
prišli v sobotu 3. 3. 2007 osobne podporiť Martin Babjak, Ján Babjak a Gustáv
Graff.
Životné prostredie obyvateľov obce Dolná Streda je už desaťročia okrem skládky 6
miliónov ton luženca - odpadu z Nikovej huti v Seredi, zaťažené aj 9 rozsiahlymi
čiernymi skládkami komunálneho odpadu. Podľa slov Vladimíra Tomčányiho,
predsedu komisie životného prostredia pri OÚ a jedného z lídrov iniciatívy, sa v
okolí obce nachádza viac ako 1000 ton komunálneho odpadu, pričom „paradoxom
je, že práve v Dolnej Strede sú najnižšie poplatky za odvoz odpadu v okrese.
Odpad sa nachádza nielen na jednotlivých nelegálnych skládkach, ale je rozptýlený takmer po celom povodí Váhu na
tomto úseku.“
Postupnú likvidáciu skládok a následné zalesnenie si komisia stanovila ako svoju prioritu. Počíta s dobrovoľnou pomocou
samotných obyvateľov a s využitím fondov Európskej únie. Podporu projektu prejavil aj Ľuboš Šúry, starosta obce. Na
stránke obce zriadil e-mailovú schránku, na ktorú môžu občania posielať fotografie osôb, ktorých pristihnú pri vynášaní
odpadu. Výška udelenej pokuty môže dosiahnuť až 200 000 SK. Aj vďaka vystúpeniu Martina a Jána Babjakovcov a
Gustáva Graffa sa otvorenia výstavy a prezentácie plánu zúčastnilo do 200 obyvateľov Dolnej Stredy. Bezprostredne po
vzhliadnutí fotodokumentácie a vypočutí si argumentov podporených správami hygienikov ponúklo svoju účasť na
dobrovoľných brigádach viacero prítomných. Brigády sa začnú v apríli a budú sa opakovať každý mesiac.
Aktívny prístup a občiansky postoj k zlepšeniu svojho životného prostredia
neprejavili obyvatelia obce po prvý krát. V minuloročnom decembrovom
referende, ktorého sa zúčastnilo 69,6 % oprávnených voličov, odmietli výstavbu
spracovateľského centra firmy Kovod recycling, s.r.o. Centrum označované za
najväčšie šrotovisko áut v strednej Európe je naplánované vo vzdialenosti iba 200
m od obytnej zóny. Táto kauza ešte nie je ukončená. Vzhľadom na už spomínanú
skládku luženca, ktorej odstránenie je nad sily obyvateľov a aj samosprávy
trnavského kraja, považujú obyvatelia Dolnej Stredy každé ďalšie zaťaženie
svojho životného prostredia za neúnosné.
Zdroj: Bleskovky.sk
Čo sa píše o téme na internete?
NÁŠ TIP
Zoznam.sk hľadá
Produktového managera!

NÁSTROJE K ČLÁNKU
Poslať článok na Email
Pripraviť článok na tlač

SPRAVODAJSTVO:

http://www.bleskovky.sk/?cid=145626

03/05/2007 03:42:28 PM

Bleskovky.sk - Umelci proti nelegálnym skládkam

Page 2

Domáce
Krádeže áut
Zahraničné
Ekonomika
Kurzy
O peniazoch
Šport
Hokej
Futbal
Európa
Prominenti
Celebrity camp
Supermodelka
Bailando
Miss Slovensko 2007
Zaujímavosti
Kultúra
TV program
Filmové Bleskovky
Kultúrne podujatia
Knižné Bleskovky
VOĽNÝ ČAS:
Dievča dňa
OTO 2006
Lesk
Auto-moto
Vyhrajte s nami
Počítačové hry
Zahrajte sa hneď!
Počasie
Svet
Snehové správy
Horoskop

DISKUSNÉ TÉMY:
Filozofovanie
Varenie
Cestovanie
viac »

http://www.bleskovky.sk/?cid=145626

03/05/2007 03:42:28 PM

Bleskovky.sk - Umelci proti nelegálnym skládkam

Page 3

VYHĽADÁVANIE

NAJČÍTANEJŠIE
DNES
Joj, tam bolo ale
horúco...
Karel Gott: Takto sa teší
z dcérky Charlotty!
TA3: Kašický je
rozčarovaný postupom
vedenia VOP po výbuchu
Deanu Jakubiskovú
odvážala z Českého leva
sanitka
VČERA
Annu Nicole Smith
pochovali ako kráľovnú
Povolené tuky
Finalistky Miss Slovensko
2007 nakrúcali upútavky na
Miss Sympatia
Kašický ponúkol demisiu:
Fico je proti, prezident
zatiaľ nevie

© Copyright 2003 - 2005 Zoznam s.r.o. a Nový Čas. Všetky práva vyhradené. Bleskovky.sk sú on-line magazín denníka NOVÝ ČAS a portálu
Zoznam.sk.
On-line magazín www.bleskovky.sk využívajú spravodajstvo z databázy ČTK, TASR a SITA, ich obsah je chránený autorským zákonom. Prepis,
šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.
Kontakt | Predplaťte si tituly vydavateľstva Ringier

http://www.bleskovky.sk/?cid=145626

03/05/2007 03:42:28 PM

