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        Smolenice so svojimi dominantami ako sú Záruby, Smolenický zámok a hradisko Molpír
sú často nazývané perlou Malých Karpát. Svojou podhorskou polohou a prírodou sú lákadlom
mnohých  turistov  a vyhľadávanou  destináciou  trnavského  regiónu.  Sú  balzamom na  dušu
a môžu počas  celého roka poskytnúť  návštevníkom veľa  prírodných krás  ako je  vodopád
v Hlboči, výstup na Havranicu, Záruby, návštevu Jahodníka s jaskyňou Driny, ale aj oddych
a relax rybárom na priehrade.                                                                           

         Tak často nazývaná perla Malých Karpát môže mať aj inú stránku. Turistický ruch
a nezodpovedná ľudská činnosť prinášajú so sebou aj veľmi veľké riziká environmentálnej
katastrofy akou môžu byť veľmi rýchlo sa rozrastajúce kopy odpadkov ako aj  vznikajúce
čierne skládky, na ktoré odvážajú poriadkumilovní občania svoje nepotrebné prebytky ako sú
pneumatiky,  staré  WC  misy,  televízor,  stavebný  odpad  po  zatepľovaní...  .  Najviac
znečisťované  bývajú  cesta  zo  železničnej  stanice  Smolenice  po  Obaľovačku,  cesta  pri
priehrade, bývalá usadlosť Móricov dvor, Sväté studienky, okolie bývalej skládky odpadov
v Smutnej, všetky vodné toky nachádzajúce sa v katastri Smolenice, Smolenická Nová Ves
a Lošonec.

       Tieto  skutočnosti  sa  stali  veľkou  výzvou  a zároveň  aj  mementom  pre  členov
poľovníckeho  združenia  Driny  Smolenice  –  Lošonec,  ktorí  s prvými  jarnými  lúčmi
každoročne  organizujú  vyčistenie  celého  poľovného  revíru  o rozlohe  2400  ha  od  týchto
environmentálnych záťaží. V roku 2018 sa do tejto aktivity zapojilo 27 členov PZ Driny, 25
rodinných  príslušníkov  a priateľov.  Počas  týždňa  upratovania  sa  nazbierali  dva  veľké
kontajnery odpadkov v Smoleniciach a kontajner v Lošonci. Tu je na mieste položiť si otázku:
,,Ako by sa mohla príroda sama vysporiadať s toľkým odpadom?´´ Čas rozkladu jednotlivých
komodít, ktoré obsahuje komunálny odpad vo voľnej prírode, je rôzny. Tým, že sa zbavíme
nepotrebných  vecí  vyhodením  do  voľnej  prírody,  spôsobujeme  nebezpečenstvo  nielen
obyvateľom,  ale  aj  zvieratám.  Zaťažujeme  a znečisťujeme  prírodu,  ktorá  sa  s rozkladom
jednotlivých  komodít  musí  popasovať  niekoľko  rokov  a v mnohých  prípadoch  niekoľko
storočí, čo značne negatívne ovplyvní život nielen súčasných generácií, ale aj generácií, ktoré
prídu po nás. Hliníkové plechovky, ktoré tvoria značnú časť obalového materiálu pohodené
v prírode  sa  rozkladajú  20  –  100  rokov.  Materiál,  z ktorého  je  obal  vyrobený,  môže  pri
kontakte spôsobovať rezné rany. Pneumatiky vo voľnej prírode predstavujú záťaž pre prírodu
na približne  265 rokov dlhú dobu.  Igelitové  vrecká  sa v prírode rozkladajú  približne  500
rokov, sklo 4000 rokov, polystyrén 2000 rokov.

       Chráňme si preto svoju prírodu i pre budúce pokolenia, aby sme nemuseli našim vnukom
a pravnukom ukazovať bažanta či jeleňa len na obrázkoch. Neobdivujme poriadok a čistotu
len v zahraničí, ale svojim zodpovedným prístupom aj u nás. Každý sa môžeme pričiniť o to,
aby naše rybníky boli rajom pre ryby, lesy pre lesnú zver a polia pre zajace či bažanty... .

Prílohy: Fotodokumentácia -   uschované odpadky

- brigádnici počas brigády a nazbierané odpadky
- články z časopis


