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Vážení spoluobčania ! 

Čas ide veľmi rýchlo. Len ne-

dávno sme vstúpili do nového 

roku   a dnes už sa tešíme z 

hrejivých lúčov slnka. Každý 

z nás sa snaží nástup jari, pre-

búdzanie života využiť na prá-

ce, ktoré sme v zimných me-

siacoch nevedeli spraviť. Či 

už sú to práce v dome, záhra-

de,  na  dvore, úpravy  inte-
riérov a exteriérov našich 

obydlí. Človek sa chce vo svojom 

prostredí cítiť príjemne, a preto sa 

snaží, ako najlepšie vie, môže a 

chce. Pravdaže každý z nás je iný, 

preto u každého slovíčko môcť, 

chcieť a spraviť čo najlepšie má 

rozdielny význam a prikladá mu 

rozdielnu hodnotu. Napriek tomu 

medzi ľuďmi platia určité pravid-

lá, či už písané, alebo nepísané, 

takzvané zaužívané, ktorými sa na 
danom mieste a v čase máme ria-

diť.  

V opačnom prípade sa jedinec 

svojím správaním, prístupom vy-

myká z prostredia a z toho potom 

vyplývajú nezhody medzi ľuďmi, 

susedmi, priateľmi. Aby sme sa 

navzájom cítili dobre a príjemne 

nielen v prostredí obce, ale aj me-
dzi nami samými, je dôležité, aby 

sme dané pravidlá dodržiavali, 

vedeli si trpezlivo vypočuť názo-

ry aj toho druhého a navzájom si 

našli tú správnu mieru tolerancie 

a rešpektovania. 

Tieto vety som napísal, pretože v 

priebehu tejto krátkej doby môjho 

pôsobenia na obecnom úrade som  

zistil, že obec musí denno–denne vynakladať silu a nemalé finančné prostriedky na 

to, aby sme si vo vnútri obce a jej okolí udržali poriadok. Prakticky každý deň ráno  

musia dvaja zamestnanci absolvovať cestu po obci a jej okolí a vždy sa vrátia s pl-
ným autom a niekedy aj prívesom s vrecami plnými rôzneho domáceho odpadu. 

Všetci chceme mať okolo seba príjemné prostredie. Každý jarným upratovaním za-

čína u seba doma, ale prečo odpadky niektorí jedinci prenášajú iným na pozemky, 

hádžu za stromy, kríky, do jarkov, na role, alebo vedľa ciest? Počul som názory, že 

takto sa určite nesprávajú ľudia bývajúci v Abraháme, že nám takéto vrecia odpadu, 

fľaše, papiere po okolí hádžu ľudia z iných obcí a miest prechádzajúci cez Abrahám. 

Pripúšťam, že na tomto tvrdení môže byť niečo pravdy, poznám takéto prípady z 

mojej predchádzajúcej praxe, ale keď vám z takejto kopy odpadu vypadnú zošity, 

pošta, účty s menom platiteľa bývajúceho v našej obci, potom vám už neostane nič 

iné, len si spraviť korekciu v pohľade na daného jedinca a jeho schopnosti. Keby to 

bol len jeden prípad, asi by som tento článok nepísal, žiaľ je ich viac. Preto je po-
trebné upozorniť, že takéto nakladanie s odpadmi je porušením zákona a v určitých 

prípadoch môže zakladať aj trestnoprávny postih. Aby sme však zo spoločných pe-

ňazí viac neplatili za lenivosť niekoho iného, bude vypracované všeobecne záväzné 

nariadenie obce, ktoré bude definovať finančný postih každého zisteného konkrét-

neho človeka, ktorý sa uvedeným spôsobom zbavuje odpadu s prerokovaním na 

komisii pre verejný poriadok, alebo podľa závažnosti postúpením veci príslušnému 

správnemu orgánu, prípadne orgánom činným v trestnom konaní. 

Možnosti rozvoja obce, činnosti jednotlivých organizácií, splnenie jednotlivých 

predstáv a plánov sú úzko späté s finančnými možnosťami obce. Ak by sme nemu-

seli zbytočne vynakladať a používať prostriedky a peniaze práve na odstraňovanie a 
čistenie obce a jej extravilánu od odpadov, už dávno sme mohli mať postavené na-

príklad detské ihrisko, alebo čokoľvek iné. Verím, že čistota našej obce a okolia je 

pre každého z nás dôležitá a spoločne si budeme vedieť ju aj takúto ustrážiť a viac 

sa tešiť z pekného pohľadu, ako je napríklad v úvode týchto novín, než na konci toh-

to článku.                                                                                            Ing. Igor Németh 

starosta obce Abrahám


