Stane sa z Chorvátskeho ramena opäť smetisko?
(05.05.2014; Televízna stanica Bratislava; Metro dnes; 18.00; por. 10/12; Alexandra Važanová/Rastislav Iliev)

Rastislav Iliev, moderátor:
"Už osemnásty rok organizuje samospráva Petržalky čistenie Chorvátskeho ramena. Napriek tomu
je vodný tok pravidelne znečistený. O kuriozity, ktoré skončili na jeho brehoch či dne nebola núdza ani
tento rok."
Alexandra Važanová, redaktorka:
"Desiatky obyvateľov Petržalky, ktorým nie je ľahostajná kvalita životného prostredia, opäť vyrazili
do boja s odpadom. Cieľ misie, vyčistiť Chorvátske rameno od vecí, ktoré doň jednoducho nepatria."
Vladimír Bajan, starosta Petržalky:
"Návštevníci tohto teritória sa nezaprú v úvodzovkách a vždy je po nich čo zbierať. Napriek tomu,
že sme dali nové koše, nové lavičky, stále nachádzame to isté: rozkopané koše, neporiadok po
ľuďoch. Takže je to nekonečná práca, ale pravdepodobne o tom je toto sídlisko."
(začiatok ankety)
Alexandra Važanová:
"Čo všetko ste dnes našli?"
Dobrovoľníčka 1:
"Tašky, plechovky, nejaké oblečenie, tieto fľaše pivové krásne, takže tak."
Alexandra Važanová:
"A niečo, čo sa hodí do domácnosti? Napríklad minulý rok vytiahli vaňu?"
Dobrovoľníčka 1:
"Tak to by ešte mali vyťahovať tí odborníci z rybárskeho zväzu, lebo tuto vidím, je spadnutý aj
vozík vo vode, tento nákupný."
Alexandra Važanová:
"Čo na to hovoríte?"
Dobrovoľníčka 1:
"No ja na to nehovorím nič. Ja každý deň aj okolo domu čistím, lebo ja neznášam ten neporiadok.
A nejako sa to nedarí, no. Minulý rok boli aj školy na takejto brigáde, ale si myslím, že aj tí žiaci by
trošku mohli byť vychovanejší."
Dobrovoľníčka 2:
"Detí treba vychovávať, od detí, to musí ísť z rodiny. Ja si pamätám ako dieťa, ak by som hodila,
tak mi otec povie, zodvihni to, aj v obývačke to hodíš na zem? Takže bohužiaľ. To ide aj od škôl. Tuto
chodia mladí ľudia, sa na nás dívajú a sa usmievajú. Hanba. Namiesto toho, aby povedali: teda
nechajte tak, ja vám s tým pomôžem. To sa už dnes nenosí, bohužiaľ."
Dobrovoľníčka 3:
"Nie sú smetné koše, ako sme išli, ani jeden smetný kôš nebol. Takže ak by aj mali od keksíka
obal, kde to majú hodiť? Ani jeden smetný kôš na tejto strane, čo sme išli."
(koniec ankety)
Vladimír Bajan:
"V tomto priestore bolo osadených nových 15 košov. Aj kvôli tomu si prechádzam celé to
Chorvátske rameno, aby som presne vedel, kde sú tí najväčší chmatáci, lebo jeden kôš je dnes málo.
To je 120 eura máme cez 150 nových žiadostí, kam by sme koše mohli dávať. A stále sa musíme
vracať na tie miesta, tak človek už rozmýšľa, či si to zaslúži takýto priestor, ktorý je permanentne
likvidovaný vandalmi."
Alexandra Važanová:
"Minulý rok čistili Chorvátske rameno prvýkrát aj potápači z klubu Octopus. Napriek tomu, že vodné
zdroje čistia už 25 rokov, kuriozity vo forme odpadu, ktoré z ramena v strede Petržalky vytiahli, ich
šokovali."
Marek Cibuľka, potápač z potápačského klubu Octopus (3.5.2013):
"Zimný prešivák nádherný, to si odložím na chladné zimné večery."
Alexandra Važanová:
"To však nie je jediná vec, ktorú ste dnes vytiahli, čo vás najviac prekvapilo?"

Marek Cibuľka:
"Tie košíky, to úplne ma zaskočí, pretože kopec ľudí ich zbiera, lebo kopec je ich tu nahádzaných.
Niekto asi nemá čo robiť, nakúpi, tak ho sem hodí. Čo už, takí sú ľudia."
Alexandra Važanová:
"Medzi najkurióznejšie veci, ktoré potápači z vody vylovili patrili vaňa, nákupné košíky, detské
kočíky, či kovová konštrukcia zastávky MHD."
Tomáš Rácz, vedúci potápačského klubu Octopus (3.5013):
"Je to všetko väčšinou kovový odpad, nebezpečný, škaredý, posiaty ulitníkmi za tie dlhé roky. Sú
ako žiletky, takže to všetko muselo ísť z vody von a žiaľ je to dlhoročný odpad, to nie je odpad pred
týždňom hodený, takže je to taká výzva pre kompetentných, aby takáto akcia sa opakovala, pretože
ak sa nebude opakovať, tak sa dostaneme do pôvodného stavu."
Alexandra Važanová:
"V Petržalke to teda vyzerá na sizyfovskú prácu. Dobrovoľníci Chorvátske rameno vyčistia, no
nezodpovední obyvatelia ho opäť znečistia. Petržalka sa napriek tomu nevzdáva a pravidelne
organizuje nielen čistenie Chorvátskeho ramena, ale stará sa aj o poriadok v lokalite jazera Draždiak."

