
Liečitelia prírody 

Obdobie realizácie: marec 2007 - december 2007 

        Medzinárodné a štátne orgány podporujú ochranu 

prírody a životného prostredia rôznymi formami. Takým prostriedkom je 
"Program obnovy dediny", ktorý sa usiluje o udržanie života na 

vidieku, zvýšenie jeho štandardu so zachovaním špecifík a identity tohto 
prostredia. Cieľom je podnietiť všestrannú starostlivosť miestnej 

samosprávy a obyvateľstva o svoje sídlo a okolitú krajinu. 

        Ochrana životného prostredia sa stane účinným vtedy ak sa 
zúčastňujeme v nej všetci, lebo jeho poškodenie znepríjemňuje život 

našich potomkov. Chotár plno smetí neurodí čistú pšenicu, v studniach 

kopaných do pôdy hnojenej umelými hnojivami a polievanej odpadovou 
vodou pramení znečistená voda. Veľké je nebezpečenstvo, že sa stane 

skutočnosťou jedno z hesiel ochrancov prírody: "Keď vytnú posledný 
strom, keď zahynie posledná ryba, vtedy zistíme, že peniaze sa 

nedajú jesť."  

        Pitnú vodu väčšinou už kupujeme vo flašiach a len 
dúfame, že jej obsah nie je škodlivý. Namiesto ozajstného jedla 

konzumujeme syntetické látky, ktoré nemajú chuť, ale prírodnú arómu, 
nemajú farbu ale povolené farbivo, nemajú výživnú hodnotu ale 

obsahujú uvedené množstvo kalórie a tuku. Korenie a vitamíny 
zastupujú E112 a ďalšie E znaky splňujúce príslušné normy. Pomaly 

budú vyčerpané zásoby surovín a všetko pokryje a znečisťuje odpad. 

        Ochrancovia prírody právom vyzváňajú na poplach. Naozaj sme po 
poslednej hodine, a prírodu nestačí chrániť, ale už liečiť treba. 



         

Samospráva obce schválila Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
na roky 2006-2013. v tomto dokumente boli využité a rozvinuté princípy 

a postupy Miestnej agendy 21, ktorá je programom udržateľného 
rozvoja pre 21. storočie a zahŕňa komunitné aktivity pre miestnu 

úroveň. Program rozvoja obce kladie veľký dôraz na ochranu životného 
prostredia. Program rozvoja obce je v súlade s "Programom obnovy 

dediny", ktorý vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia 
vo viacerých bodoch, preto bol napísaný projekt na dosiahnutie 

spoločných cieľov pod názvom "Liečitelia prírody". Cieľom projektu je 
aktivovať obyvateľov obce, ale hlavne mládež, aby si osvojili úlohu 

ochrany životného prostredia, aby spoločenské organizácie rozšírili svoje 
programy o záchranu prírodných hodnôt. Aby sa snažili zabrániť vývoz 

odpadu do chotára, aby sa aktívne zapojili do zachovania čistoty 
verejných priestranstiev. Separovaním odpadu a použitím biologického 

odpadu na hnojenie záhrad prispievajú k zníženiu množstva syntetických 

látok v pôde, aj keď táto činnosť vyžaduje priestory a prácu naviac. 
Chránením čistoty prostredia a zúžitkovaním odpadu mladí liečitelia 

prírody sa starajú už o svoju budúcnosť a o zdravie svojich detí. 

        Projekt "Liečitelia prírody" na posúdení úspešne obstál. Realizáciu 
nápadu Environmentálny fond v roku 2007 podporuje 95 tisícami 

korunami a obecná samospráva na tento účel vyčleňuje 5 tisíc korún zo 
svojho rozpočtu. Táto iniciatíva realizuje rozvojový program obce a 

priamo ovplyvní životné podmienky budúcej generácie. Udržateľnosť 
projektu spočíva v činnosti spoločenských organizácií spojené 

s ochranou prírody a skrášľovaním prostredia, a v ich podpore obecnou 

samosprávou. 

 



V rámci realizácie projektu obec nakúpila dresy s nápisom "Liečitelia 
prírody" a dala vyhotoviť letáky na podporu triedeného zberu a 

kompostovania v záhradkách. Komisia pre životné prostredie vypísala 

súťažnú výzvu, ktorú poslali vedeniam spoločenských organizácií a škôl. 
Kúpili sme tri záhradné drviče, ktoré možno požičať na kompostovanie 

biologického odpadu v záhradkách. Uskutočnili sa stretnutia 
s predstaviteľmi zahraničných družobných obcí, na ktorých prejednali 

miestne problémy odpadového hospodárstva. O projekte okrem 
internetu bol uverjnený článok v druhom čísle ročníka 2007 obecných 

novín Veľkoúľanský obzor.  

  

  


