Čierne skládky
Naše okolie je našou každodennou súčasťou. Každý obyvateľ sa snaží zveľadovať svoje okolie domu.
Avšak nájdu sa aj takí, ktorí nedbajú znečisťovať okolie. Keď i len kúsok zájdeme za Vaše domy ako je
napríklad Hlboká ulica, Jelšová ,Karpatská, alebo k priehrade, či za poľnohospodárske družstvo, ale i
smerom von z Lozorna na Stupavu ako je Artézska studňa, môžeme sa stretnúť s menšími či väčšími
skládkami nahromadeného komunálneho či stavebného ale i biologického odpadu. Skládky sa
nachádajú v tesnej blízkosti ciest a domov, ktoré tam sú. Je smutné, že obec ma vybudované aj
obecné kompostovisko a obecný zberný dvor, kde obyvateľa môže takýto odpad odovzdať. Obec
vytvorila pre obyvateľov výborné podmienky a možnosti odovzdania odpadu. Napriek tomu okolie
obce je obklopené skládkami, ktoré obec na vlastné náklady musí likvidovať a tak obyvatelia
prichádzajú o lepšie využitie finančných prostriedkov, či zveľaďovanie obce a prostredia v
bezprostrednej blízkosti. Je tiež smutné, že obyvatelia , ktorí už merajú cestu až k zbernému dvoru
nechajú odpad pred bránou zberného dvora. Neštítia sa aj za bieleho dňa. Obec bude postupne
pristupovať k finančným pokutám za znečisťovanie verejného priestranstva a vytvárania čierných
skládok . Je potrebné si uvädomiť, že takéto konanie je trestným činnom.
Rada by som apelovala na obyvateľov, aby si svoje okolie vážili a nerobili si z neho skládku odpadu.
Pretože komunálny odpad vytvára výborné podmienky sa na šírenie hlodavcov a s nimi spojené
choroby. Oleje a iné tekutiny sa nám cez pôdu prechádzajú do podzemných vôd a ľudia, ktorí takúto
vodu využívajú na závlahu záhrady si tým môžu poškodiť zdravie, pretože spätným obehom sa to
dostane k nám. Kolobeh v prírode je neoklamateľný. Sami si poškodzujeme takýmito činmi zdravie.
Najčastejšou zložkou sú pneumatiky. Pneumatiky sa odovzdávajú v pneuservise. Každý pneuservis je
Vám povinný pneumatiky prevziať.
Myslím, že obyvatelia obce by mali byť zdpovední voči svojmu okoliu a správať sa ekologicky a
zodpovedne. Obyvatelia, ktorí si na vlastných pozemkoch vytvárajú skládky znepríjemňujú okolie
svojím susedom . Treba aj tu podotknúť, že sa týmto porušuje zákon a je potrebné s ním nakladať
tak, ako sa podľa zákona má.
Skúsme okolie obce Lozorno urobiť krásnym a byť vzorom okolitým obciam. Malo by to byť aj o
ohľaduplnosti k prírode a budúcim generáciam.

