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Z NAŠEJ OBCE 

Do cieľa máme  

ešte ďaleko 

 

Na Slovensku sa skládkuje až 76,47 % 

odpadu. Pritom takmer 70 % odpadu 

sa dá vytriediť a ďalej zhodnotiť. Na-

priek tomu, že mestá a obce majú zá-

konnú povinnosť zabezpečovať zber 

triedeného odpadu už od 1.1.2010, si-

tuácia na Slovensku je žalostná. Aj 
keď priemerný Slovák vyprodukuje 

len 330 kg odpadu ročne (oproti 515 

kg priemeru v EÚ), vytriedi ani nie 10 

%. Európan vytriedi ročne priemerne 

46 kg odpadu, kým Slovák len 24 kg 

odpadu. Európska únia stanovila Slo-

vensku ciele recyklácie, ktoré musíme 

napĺňať v plnej výške od roku 2012. 

Pokiaľ nepristúpime k triedeniu odpa-

du aktívnejšie a zodpovednejšie, Euró-

pu nedobehneme, ani keby nám bežala 
oproti... 

Zlepšenie je na pleciach miest a obcí. 

Pre nedostatok peňazí na separovaný 

zber samosprávy niektorých miest a ob-

cí  uvažovali o utlmení, dokonca poza-

stavení triedenia odpadu. Oprávnená 

organizácia ENVI-PAK však prišla 

s návrhom dlhodobej pomoci v podobe 

priamej finančnej podpory separova-

ného zberu odpadov. Okrem peňazí, 

ktoré možno využiť na zlepšenie infra-

štruktúry zberných miest, či na osvetu 
obyvateľov ENVI-PAK vykonáva aj 

bezplatné poradenstvo a podporuje mes-

tá a obce pri vzdelávaní a motivovaní 

občanov, aby sa vo vyššej miere zú-

častňovali na separovaní zberu. 

Nechceme, aby po nás ostala spúšť. 

Radi prispejeme k zachovaniu čistého 

životného prostredia. Veríme, že Eu-

rópska únia nebude len žiadať, ale pôjde 

nám príkladom. 
HB (zdroj: internet) 

Prevencia  

proti požiarom  

Hlavnou náplňou 

dobrovoľných hasič-                                           

ských zborov je pred-

chádzanie požiarom 

v obci a v okolí obce. 

Sledovanie hladín riek 

a potokov pre prípad 

hroziacich povodní, 

kontrola polí v žatevnom období, kon-

trola obytných domov, a teda priestorov 
vykurovaných pevnými palivami (ka-

chieľ, krbov, piecok atď.) komínov, po-

vál, skladovanie horľavých látok v blíz-

kosti otvoreného ohňa.  

V mesiacoch máj a jún padlo veľa zrá-

žok, vieme, čo všetko to malo za násle-

dok hlavne v obciach na východe. Aj 

naša hliadka hasičov (Róbert Hričo, 

Marek Parák, Stanislav Parák) monito-

rovala stúpanie hladiny rieky Dudváh 

a potoka Gidra (Pleva). Našťastie hla-

diny týchto vodných tokov nevystúpili 
zo svojich brehov, a teda nebolo treba 

zasahovať. Rýchla informácia dokáže 

zmobilizovať, zabrániť väčším škodám 

na majetku a na ľudských životoch. 

V letných mesiacoch, keď je všetko vy-

prahnuté, treba hliadkovať a dávať po-

zor na vznik požiarov. Naše hliadky 

kontrolovali žatevné polia, a to hlavne 

v popoludňajších hodinách, keď sa vra-

cali z práce a boli v pohotovosti do ne-

skorých večerných hodín. Zásah našou 
technikou na poliach je síce obmedze-

ný, ale okrem okresným HaZZ spolu-

pracujeme aj s DHZ Pavlice (požiar 

Kaštieľ), Zeleneč (požiar poľa), Vode-

rady, Sládkovičovo, Veľké Úľany, kto-

rých vybavenosť je v tomto zásahu lep-

šia.  

Tento rok sme sa zamerali na prevenciu 

obytných domov. Prevencia musí pre-

biehať podľa určitých pravidiel, za 
akých podmienok, akým spôsobom a 

hlavne kto ju má vykonávať, toto za-

strešuje vyhláška 121/2002 Z. z. – Vy-

hláška Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o požiarnej prevencii. Dňa 

22.5.2010 sme uskutočnili prevenciu 

domov od čísla 1 do čísla 100. Kontrol-

nú skupinu tvorili preventivár Peter 
Čambál a členovia Róbert Hričo, Marek 

Parák, Stanislav Parák. Môžem skonšta-

tovať, že vo väčšine domov sa nenašli 

závady a malé poruchy sa dali ľahko 

odstrániť. V kontrolách budeme pokra-

čovať v budúcom roku. Ďakujeme všet-

kým ľuďom, ktorí nám umožnili prístup 

do svojich domov. Ďalším bodom pre-

vencie je hydrantová sieť v našej obci, 

ktorá je zastaraná. Zopár hydrantov pre-

šlo rekonštrukciou, hlavne podzemné 

hydranty na Hviezdoslavovej ulici. 
Ostatné liatinové sú vplyvom času a 

poveternostných vplyvov opotrebované 

a poškodené. Našou úlohou je presadiť 

na obecnom zastupiteľstve rekonštruk-

ciu aspoň jedného hydrantu ročne.                                          

 

Peter Čambál,DHZ Abrahám 

 

 

        POZVÁNKA 

             Rada  Rodičovského        

združenia  pri  Základnej  
škole  v  Abraháme  pripra-

vuje 

XII. Katarínsky ples 

20.11.2010  v Kultúrnom dome 

v Hoste 

Vstupné je 20,00 eur na  pár,  v cene 
je večera a prípitok. 

O dobrú náladu sa tradične postará hu-

dobná skupina Mixband, 

v programe vystúpia tanečníci moder-

ných tancov zo skupiny Calma Studio, 

nebude chýbať tombola. 

Účasťou na plese podporíte abrahám-

ske a hosťanské deti. Ples nie je iba 

pre rodičov detí základnej školy. Priví-

tame každého, kto 
sa chce zabaviť pri občerstvení „rôz-

neho druhu“  a  „tancom“ si 

oddýchnuť pri dobrých starých – ale 

aj nových – hitoch. 

Vstupenky na ples si možno zakúpiť 

alebo rezervovať vo „veľkých potravi-

nách“ 

Coop Jednota Abrahám,  

u Z. Siskovej (Abrahám 232)  

a E. Karelovej (Hoste 15). 

V prípade záujmu zabezpečíme v deň 
plesu pre prítomných 

na plese „taxík“. 

 

 

 

 

 

 

 


