V PETRŽALKE ČISTILI CHORVÁTSKE RAMENO
(29.04.2013; Televízna stanica Bratislava; Správy; 18.00; 2 min.; R)

Redaktorka:
"Petržalčania opäť čistili Chorvátske rameno. Z vody vytiahli viac ako 60 vriec odpadu. Medzi
najkurióznejšie veci, ktoré z vody vylovili potápači z klubu Octopus patrili vaňa, nákupné košíky,
detské kočíky či kovová konštrukcia zastávky MHD.
Spôsob, akým sa ľudia zbavujú odpadu je naozaj kuriózny. Miesto toho, aby veci, ktoré už
nepotrebujú odviezli do zberného dvoru na Čapajevovej, alebo využili 70 veľkokapacitných
kontajnerov, ktoré sú im k dispozícii v rámci jarného upratovania, dajú si tú námahu a vyvezú ich
k Chorvátskemu ramenu."
Tomáš RÁCZ, vedúci potápačského klubu Octopus:
"Je to všetko väčšinou kovový odpad, nebezpečný, škaredý, posiaty ulitníkmi za tie dlhé roky. Tie
sú ako žiletky, to znamená, že to všetko muselo ísť akože z vody von."
Marek CIBUĽKA, potápač z klubu Octopus:
"Zimný prešivák nádherný. To si odložím na chladné zimné večery (smiech)."
Redaktorka:
"To však nie je jediná vec, ktorú ste dnes vytiahli. Čo vás najviac prekvapilo?"
M. CIBUĽKA:
"Tie košíky. To úplne vás zaskočí, pretože kopec ľudí to zbiera, je ich tu kopec nahádzaných. Ale
niekto asi nemal čo robiť. Nakúpi, tak to sem hodí. Čo už? Takí sú ľudia."
Redaktorka:
"Medzi najkurióznejšie veci, ktoré z vody vylovili potápači z klubu Octopus patrili vaňa, nákupné
vozíky, detské kočíky či kovová konštrukcia zastávky MHD."
Muž:
"Aj napríklad s tou vaňou. Veď to sú... to je hrozné! Vozíky, špina... no neporiadok veľký. To sa...
človek žasne nad takým niečím. Čo my, ľudia, dokážeme sami sebe urobiť."
Muž 2:
"No mňa najviac prekvapilo, keď to skoro všade vidieť tie fľaše, keď nahádžu to ľudia. Však už keď
to sem donesie, hej, vypije to, tak neni problém to do najbližšieho koša odpadkového odložiť."
Muž 3:
"Sme ľudia, tak mali by sme sa celkom inak správať k prírode. Lebo príroda neni len pre nás, ktorí
sme teraz tu, ktorí tu žijeme v tomto okolí, ale tá príroda bude niečo ako znamenať aj pre naše deti
a pre deti našich detí."
Vladimír BAJAN, starosta Petržalky:
"Ten neporiadok tu v Petržalke nám nerobia mimozemšťania, robíme si ho sami a 30 - 40
pracovníkov verejnoprospešných služieb nie je schopná dať Petržalku po stotisíc ľuďoch do
poriadku."
Redaktorka:
"Samospráva Petržalky organizuje podujatie už 17. rok. V tradícii bude pokračovať a to až do
času, keď si ľudia uvedomia, že za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách sme zodpovední
my sami."

