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Lovci odpadu v Kvetnici
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Skupina nadšencov a bežcov zo Svitu už tri roky aktívne zbiera
odpad v podtatranských lokalitách, pretože okolie, v ktorom
športujú, im nie je ľahostajné. So svojou aktivitou Smeťozber zavítali
cez víkend aj k popradskému lomu v Kvetnici.
Akciu pod názvom Smeťozber organizujú členovia Občianskeho
združenia Športuj srdcom zo Svitu a ich skupina sa stále rozrastá.
V sobotu si zobrali na mušku kvetnický lom a začali loviť odpadky.
Táto iniciatíva sa ukazuje ako úspešná a sa veľmi tešíme tomu, že
ľudom to rovnako nie je ľahostajné. Pretože Slovensko je krásna (...),
máme krásnu prírodu a potrebujeme ju naozaj chrániť a mať ho
krásne, čisté, takže to je náš cieľ. No a postupne z takej nepravidelnej
aktivity sa z toho začala stávať pravidelná aktivita. Takže každý
druhý týždeň, každý druhý víkend v podstate dáme vedieť, akú
lokalitu vyčistíme.
Za celé tie tri roky už sme vyzbierali vyše 700 vriec, takže dneska
verím, že prelomíme osemstovku. Z čoho sa veľmi teším, že sa nám
táto skupina rozrastá aj vďaka stránke www.smetozber.sk, ktorú
sme tento rok vytvorili, a vďaka Facebookovej skupine, ktorú
vytvoril kamarát Lovci odpadu a Smeťozber.
Tým, že sme takmer všetci amatérski bežci, tak nám nie je ľahostajné,
okolo čoho beháme. Čiže hlavný dôvod je asi to, že chcem behať
a pohybovať sa v peknej prírode.
Ohlasy sú pozitívne a chýr o tomto dobrom skutku sa šíri doďaleka.
V sobotu sa do Smeťozberu zapojilo 27 dobrovoľníkov nielen
z okolia.
Vidia to ľudia, vidia to deti, chodia tu okolo ľudia. Proste to vidia.
Treba to ukázať, lebo už je kvantum bordelu1 všade. A my to robíme,
aby sme motivovali iných. Robíme to vo svojom ako voľnom čase. A
sme radi, no, keď niečo popratáme2.
Lebo si myslím, že musíme vrátiť niečo prírode. Ja som na každej
aktivite, keď to Svitovci3 robia, tak sa snažím. Keď mi to vyjde, tak sa
snažím na každej aktivite byť.
Pre mňa to má veľký zmysel, možno si ľudia uvedomia, keď to tu
človek vyzbiera, že nabudúce asi nehodí kam tú fľašu príde. Takže
teda možno, aspoň v to dúfam.
Určite je to aj dobrý pocit a v dnešnom svete, si myslím, že je to dosť
cenené, ak niekto sa zaujíma o tie environmentálne aktivity.

hovorový výraz, spisovne: neporiadok
nárečová podoba, spisovne: poupratujeme
3 správne: Sviťania (obyvatelia mesta Svit)
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Počas tejto aktivity sa už lovci odpadu stretli s kadečím a boli
mnohokrát šokovaní, čo všetko sú ľudia schopní do prírody vyhodiť.
Úplne všetko, od obalov od rôznych nápojov, potravín, či už nejaké
potom nárazníky, fľaše, hocičo naozaj.
Sú tam ozaj akože nepríjemné veci, autobatérie, hej, ktoré ľudia sú
schopní vyniesť a znečisťuje sa nám tak spodná voda. Ľudia si
neuvedomujú, ale ja som trávil čas v Ázii dlhodobo. Precestoval som
viacero krajín a v podstate ľudia tam nemajú pitnú vodu z kohútika,
hej. Takže mali by sme si to vážiť, že máme takú vymoženosť
a pristupovať k tomu zodpovedne.
Porúbané stromy a proste prikryté chladničky, televízory, počítače
a takéto.
Pneumatiky, kusy oplotenia, stavebný materiál či dokonca skrine. Aj
to bolo v sobotu obsahom vyzbieraného odpadu.
Veľmi chceme poďakovať touto cestou aj technickým službám, ktoré
nám sú ochotné tento odpad vyviezť. Keď ho nazhromaždíme na
jednom mieste, tak nie je problém potom vlastne cez mesto či už Svit,
Poprad. Boli veľmi ochotní. Tak ďakujeme aj im.
V kvetnickom lome sa okrem nadrozmerného odpadu podarilo
naplniť 23 vriec.

TV Poprad, 8. 6. 2020, minutáž: 00:03:29 min.
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=slzfHWRYFGs)
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