Záujem o detské
stredoveké
tábory rastie

Bod v nudnom
zápase plnom
ostrých súbojov

Pracuje v službách
britskej kráľovnej
Alžbety II.
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Po prázdninách
do poslaneckých lavíc
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 Ročník XXXIV.

Okrem padnutých kanalizačných šácht však pracovníkom znepríjemňujú život i
nedisciplinovaní vodiči. Podľa M. Kovalčíka ich drzosť pri-

Schopnosť tunajšej polície rýchlo a efektívne zasiahnuť sa opäť zvýšila. Do jej dopravného parku totiž pribudol
VW Multivan, Honda Deauville NT 700 a momentálne technicky najvyspelejší terénny
pick-up na našom trhu - Nissan Navara.

Chytili dílera drog
Staroľubovnianskej polícii
sa podarilo zadržať dílera marihuany priamo pri distribúcii
omamnej látky. V piatok 5. septembra skončili "v rukách zákona“ šiesti podozriví vo veku
od 22 do 25 rokov, u ktorých následne zaistili šesť igelitových
vrecúšok s takmer gramom vysoko účinnej sušiny. Domová
prehliadka jedného z priekupníkov odhalila ďalších 13 vrecúšok s obsahom sušiny, tiež v jeho aute zaistili drevenú fajku.
„Bolo potvrdené, že ide o vr-

 Cena 7 Sk (0,23 €)

Občas je príjemné počúvať,
že nie sme na tom až tak zle.
Teda, čo sa charakteru týka.
Žiaľ, občas nás zomkne k pomoci až tragédia. Ale predsa! Naozaj by nemuseli kdesi
v Bratislave - Petržalke myslieť
na dáky východ, kde sa ľudia
každoročne boria so záplavami, nemyslia na to totiž ani tí,
ktorí by mali. A predsa sa vyzbierajú (str. 2) a pošlú peniažky do Čirča. A nielen oni, pomocnú ruku podali aj iní, často anonymní darcovia. Možno oproti tým miliónom, ktoré
tam treba, je to len zrnko v mori, ale je obrovským gestom súdržnosti. V duchu známeho,
že jeden všetkým nepomôže,
ale všetci jednému ľahko. Tak
sa skúsme ešte zmobilizovať –
číslo účtu je 2489700051/0200.
Nemusí to byť veľa, ale od
srdca. A možno sa naozaj potvrdia slová mladého Staroľubovňana, ktorý sa prepracoval rovno ku kráľovnej Alžbete II. (str. 2) a stále si myslí, že
Slováci sú oveľa ľudskejší ako
(napríklad) Angličania. (hm)

tom došla tak ďaleko, že sa neštítia odsúvať zábrany či dopravné značenie. Počas pokladania nového asfaltového koberca tak musia byť na mieste prítomní aj mestskí policajti.
Text a foto (mv)

Litmanová už pútnickým miestom

Gréckokatolíci majú od
7. septembra ďalšie oficiálne pútnické miesto na
Slovensku – stala sa ním
Litmanová.

Po vypočutí mienky konzultorov a členov komisie pre
Litmanovú ho zaň ustanovil
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Dekrét,

V minulosti jazdili policajti na Jawách 350. Niekoľko rokov potom nemali nič a dnes si môžu pomaly zvykať na túto Hondu, ktorá dosiahne
maximálnu rýchlosť 185 km/h.

vú Hondu bude zase využívať
Okresný dopravný inšpektorát.
Okrem týchto vozidiel sa staroľubovnianska polícia nedávno posilnila aj o dva „neoznačené“ automobily zn. KIA. Ako však na

záver podotkol P. Benko, teraz už
len dúfajú, že sa ich vozový park
v krátkom čase rozšíri aj o druhý,
pre „dopravákov“ kompletne vybavený motocykel.
Text a foto (mv)

cholky, tzv. šišky rastliny konope,“ informoval nás Andrej
Vandžura, riaditeľ odboru Justičnej polície z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni.
Záťah pripravil dílerov
o zhruba 80 tisíc Sk (2655,51 €),
jeden gram sa predáva na čiernom trhu za štyri stovky (13,27
€). Predajcovi drog tu hrozí trest
odňatia slobody od 4 do 10-tich
rokov. Nejde pritom o prvý prípad priekupníctva s drogami
v Staroľubovnianskom okrese.
Polícia už v minulom roku odhalila „pestovateľov“ konope, išlo
vtedy o odhalenie až 270 kíl ešte
nezobratej rastliny.
(mp)

Smrť pod autobusom
V piatok 12. septembra
krátko po 16. hodine vyrazili záchranári k zrazenému bicyklistovi na hlavnom cestnom ťahu zo Starej Ľubovne do Prešova za benzínovou
pumpou. 64-ročný muž zo Starej Ľubovne po kolízii s autobusom nejavil známky života.
„Pacient utrpel závažné mnohopočetné poranenia nezlučiteľné so životom,“ konštatoval
zasahujúci lekár Tomáš Tatarko z EMS, s.r.o. Mieru zavinenia smrteľnej nehody zisťuje
staroľubovnianska polícia.
(mar)

 Číslo 36

NA ÚVOD

 Michal Kovalčík ukazuje na tretí
kanál, ktorý sa im
prepadol pri "pokládke" asfaltu.

Policajti už aj na motorkách

TIENE TÝŽDŇA
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Pri asfaltovaní padali
v Starej Ľubovni kanály

Vo štvrtok 18. septembra zasadnú poslanci. Na programe riadnej schôdze so začiatkom o 13-tej hodine sú, o.i. správy o plP r a c o v n í c i Ve r e j n o není rozpočtu mesta, jeho orga- prospešných služieb, ktorí
nizácií i mestských podnikov za spolu s dodávateľskou firprvý polrok 2008.
mou Eurovia - Cesty uskutočňujú asfaltovanie v StaPrešov neuspel
rej Ľubovni, sa musia boriť
s neočakávanými ťažkosťav boji o titul
Titul Európske hlavné mesto kul- mi. Na viacerých miestach
túry 2013 získalo minulý uto- sa im totiž pod mechanizrok na základe rozhodnutia me- mami preborili kanalizačdzinárodnej hodnotiacej komi- né šachty.
sie mesto Košice. Spolu s Nitrou
„Zatiaľ sa tak stalo prevaža Martinom tak neuspelo Mesto
Prešov, ktorého kandidatúru ne v blízkosti Obvodného úrapodporovala aj Stará Ľubovňa. du, problém sme však mali aj
pri terajšej umeleckej škole na
Okružnej ulici,“ uviedol dve
najkritickejšie lokality Michal
Kovalčík z VPS.
Ako zároveň dodal, tieto
práce ich nielen zdržujú, ale aj
navyšujú schválený rozpočet.
„Opravy momentálne robíme
na vlastné náklady. O koľko
presne sa nám stavba predraží, budeme vedieť až v najbližších dňoch,“ dodal.

„Prvý automobil bude slúžiť na výjazd k dopravným nehodám. Je vybavený výpočtovou technikou, prípojkou na 220
V či nezávislým kúrením. Oproti starému vozidlu je tiež na tom
lepšie z bezpečnostného hľadiska,“ uviedol na margo nového
Volkswagenu zástupca riaditeľa OR PZ v Starej Ľubovni Peter Benko.
Upravený Nissan za približne
1, 86 milióna Sk (61 741 €) pripadne novovzniknutému oddeleniu
služobnej kynológie, dvojkoleso-
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ktorý bude vyvesený na hore
však nepotvrdzuje pravdivosť údajných zjavení.
Tie sú stále predmetom
skúmania. Obyvateľom staroľubovnianskeho regiónu
je známe, že pred osemnástimi rokmi sa tu na Hore Zvir
údajne zjavila Panna Mária. Od 5. augusta 1990, kedy
mali mať tri deti prvé zjave-

nie, do Litmanovej prichádzali a stále prichádzajú stovky
veriacich z celého Slovenska
i z Poľska. Po Čirči je to tak
druhé miesto modlitby v našom okrese. Arcibiskup zároveň vysvätil i nový liturgický
priestor pre modlitbu a vyhlásil Dekrét o podmienkach
získania plnomocných odpustkov.
(ad)

Dom v osade na sociálne účely

Dom Dunkových uprostred
rómskej osady by sa mal podľa zámerov prestavať tak, aby
z neho vznikli dve samostatné jednotky.
Komu budú určené, nateraz nie je isté. Zrejme poslúžia ako tzv. pohotovostné býšek Boleš, vedúci správy ma- vanie v ťažkých životných sijetku mesta.
tuáciách.
Text a foto (hm)
Osobitný
dozor venovali aj odhláseniu z trvalého pobytu, keďže sú
známe prípady, keď sa
rómske rodiny vracajú z miest,
kde odišli po
predaní svoj i c h b y t o v,
ale neodhlá- Dom, ktorý teraz vlastní Mesto, patril v rómskej osade skôr
sili sa z trva- k tým luxusnejším. Rovnako medzi neprispôsobivých nelého pobytu. možno radiť rodinu, ktorá z neho odchádza.

Do majetku mesta Stará Ľubovňa pribudol prvýkrát v histórii novodobej samosprávy rodinný dom v rómskej osade
Podsadek. S kúpou dvojpodlažného domu s rozlohou pozemku vyše 400 metrov štvorcových súhlasili poslanci ešte
na predprázdninovom rokovaní. Dom, ktorý Mesto kúpilo za
900 tisíc Sk (29 874,52 €), si vyžiada ešte ďalšie investície,
samospráva ho plánuje prerobiť na sociálne účely.
Dom, v ktorom býva vyše
30-členná rodina, by sa mal
uvoľniť v najbližších dňoch.
„Už sa balíme, odchádzame do Čiech, máme tam príbuzných a určite si tam skôr
nájdeme prácu,“ povedala Dana Dunková, majiteľka domu.
Mesto sa osobitne zaangažovalo aj do kúpy ich nového bývania. „V hotovosti dostali len 120 tisíc korún na rekonštrukciu, tiež sme vyplatili ich dlhy sociálnej poisťovni a exekútorovi. 500 tisíc českých korún dostala realitka,
ktorá zabezpečuje kúpu domu
v Čechách,“ vysvetlil Franti-
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Máte nezodpovedanú otázku, nejasno v nejakej problematike, chcete poradiť či niekomu položiť aj pálčivú otázku?
Opýtame sa za vás! Stačí nám napísať, zavolať, poslať elektronickou poštou, prísť osobne...

PÝTAME SA ZA VÁS

?

Kontroluje niekto v meste firmy, ktoré zatepľujú obytné domy? Mám na mysli zanechanie poriadku po ukončení zatepľovacích prác na obytnom dome. Všimol som
si totiž, že niektoré firmy počas prác hneď upratujú, napr. pozbierajú kúsky polystyrénu, použité igelity a pod. Niektoré ale len hrubý neporiadok a ostatné postupne rozfúka vietor. Zaujíma ma, ako to vlastne v našom meste funguje, nakoľko celé leto v meste vykonávalo zatepľovacie práce niekoľko firiem.
Odpovedá František Benko, vedúci oddelenia investícií, stavebného poriadku a životného prostredia MsÚ v Starej Ľubovni.
- V zmysle stavebného zákona je staviteľ povinný dbať
na to, aby neznečisťoval okolie a udržiaval poriadok. V rámci stavebného dohľadu môže Mesto aj sankcionovať tých,
ktorí tak neučinia. V rámci verejného poriadku tu napomáha mestská polícia a privítame aj telefonát tých, ktorí vidia, že firma nedbá na poriadok.
(hm)

VŠIMLI SME SI...
List v schránke
Dnešné všimli sme si berte
naozaj len ako úlet mimo stanovené normy. Po tvrdých kritikách prípadne aj zdravie (i život) ohrozujúcich situáciách,
je táto fotografia spred stánku
pri OD-Vabec vyslovene bal-

zamom na
dušu novinára, ktorý
k nej nevie
dodať nič
iné, len že je
to maximálne originálne.
Text a
foto (mv)

Stará Ľubovňa nie je prvé si viac. Výstava k nám popuani posledné mesto, ktoré sa tovala z Liptovského Hrádmôže o vážkach dozvedieť čo- ku a má to namierené ďalej na
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...až nestíhajú vyhovieť všetkým

Tretia letná sezóna v Stredovekom vojenskom tábore v Starej Ľubovni je podľa konateľa mestskej „eseročky“ cestovného ruchu Marmon, Pavla Mišenka, najúspešnejšia.
Nadmieru spokojný je so záujmom o letné detské tábory. „Keby
sme mali väčšie ubytovacie kapacity, vedeli by sme ich hravo naplniť. Záujemcov je veľa. Mnohí,
ktorí majú o pobyt u nás záujem
sa poistili a už teraz máme rezervácie na rok dopredu,“ konštatoval P. Mišenko a zároveň naznačil možné riešenie, ako vyhovieť
dopytu. Východiskom by bolo
vybudovanie ďalších drevených
zrubov, ktoré je nateraz v nedohľadne. Spomínaný projekt by
pokryl i finančnú otázku, stálym
problémom je totiž nepostačujúca dĺžka samotnej sezóny. „Trojmesačná, i keď intenzívna sezóna jún – júl - august je pomerne málo na to, aby vojenský tábor finančne potiahol celý systém. V ňom je obsiahnutý i Dom
ľubovnianskeho mešťana a infocentrum,“ skonštatoval P. Mišenko, ktorý sa do budúcna spolieha na eurofondy a tiež spoluprácu s mestom.

Každý deň je tu iný. Po prechode brány do stredovekého tábora čakalo prázdninujúce deti šesť
až desať dní skutočnej stredovekej atmosféry. Až na malé výnimky, akou je v súčasnosti neodmysliteľná sprcha, sa tak mali možnosť zžiť so stredovekým spôsobom života a zvykmi. Program
pre sedemdesiat detí (v jednom
turnuse) z rôznych kútov Slovenska a Poľska pripravovalo desať
animátorov jednotlivých zájazdov v spolupráci so zamestnancami stredovekého tábora.
Deti boli každý deň prerozdelené do jednotlivých skupín,
ktoré sa následne venovali istej
činnsoti. Vystriedali sa tak pri
luku a kuši, zblízka sa prizreli
na stredovekú bitku, boli zasvätení do šermiarskeho umenia. Na
vlastnej koži si mali možnosť skúsiť prácu v remeselníckych dielniach, obsluhovať katapult. Deťom tak po niekoľkých dňoch nechýbali ani (i tak vybité) mobilné
telefóny či iné dnes neodmysliteľné elektronické „vecičky“ na
krátenie voľného času. Mládež
si vraj najviac pochvaľovala nočnú hru. Tá spočívala v prekonaní strachu z tmy a neznáma. Víťazom bol každý, kto zvládol nočný výlet po vyznačenej trase až
k hradnej bráne, kde ako odmenu dostali "armales" - boli pasova-

ní za rytierov. P. Mišenko si spomína na jednu kurióznu udalosť
spätú práve s touto hrou. „Jedna
matka nám po návrate jej detí z
tábora volala, že sme ich vystraši-

li touto hrou natoľko, že teraz nemôžu spať,“ dodal s úsmevom
a ubezpečil nás, že kladných reakcií je omnoho viac.
Text (ad), foto (Marmon)

Pôjde hore cestovné?

Väčšina prepravcov na Slovensku avizovala zvýšenie cestovného na diaľkových linkách. Aj tunajší prepravca BUS KARPATY, s. r.o., zabezpečuje dve diaľkové linky zo Starej Ľubovne
do Nitry a Košíc. Cestovné by ale výrazne zvýšiť nemal.
„Už počas roka sme tu zvýšili cestovné priemerne o tri koruny, preto hore s cenou do konca roka nepôjdeme,“ povedal
Juraj Glonek, dopravný manažér firmy.
Avšak ďalšie úpravy cien
sa pravdepodobne dotknú prímestskej dopravy, tie podľa zákona schvaľuje Prešovský samosprávny kraj.
„Nateraz je všetko v štádiu

rokovania,“ nechcela predbiehať Ľubica Matisková z Oddelenia rozpočtu cien z odboru financií PSK. Ako povedala, do
konca septembra žiadne zmeny nebudú
Aj v prípade, že PSK zvýšenie cien schváli, zástupcovia BUS
KARPYTY sľubujú, že výrazne
hore s cenou nepôjdu a výhody
chcú ponechať naďalej tým, ktorí používajú čipové karty. (eo)

Krúžky z oblasti ekológie nie sú „in“

Školáci a študenti, ktorí sa rozhodli tráviť svoj voľný čas nevyhnutné – škola varenia a pe- ný krúžok je jediný, ktorý je prístupný aj pre vysokoškolákov.
zmysluplnejšie než bezcieľnym túlaním sa, majú ešte niekoľ- čenia či škola ručných prác.
Tí sa nemusia „vyhovárať“ na
ko dní na podanie si prihlášky do Centra voľného času (CVČ)
nedostatok času, keďže sa koná
 VYSOKOŠKOLÁCI
a využiť niektorú z ich ponúk.
Stáva sa, že si dieťa nevie väčšinou v piatky a soboty. Strenečáková.
 ZÁUJEM O TANEC
z toľkých možností vybrať. „Ak doškoláci sa môžu zapojiť do deMomentálne je najväčší zá- majú dobrú skúsenosť z predo- siatich aktivít CVČ. Na svoje si
Do 1. októbra by mali byť
v CVČ ukončené práce na plyno- ujem o plávanie a tanečné akti- šlého roku, prídu opäť. Je bež- prídu i tí najmenší zo školských
fikácii objektu, aby sa mohli otvo- vity, ako aerobik, moderný ta- né, že tie menšie deti vystrie- lavíc, pedagógovia a lektori sú
nec Flex a HIP –HOP. Tie s eko- dajú i viacero krúžkov za jeden im k dispozícii celkom v piatich
riť staré i nové priestory.
A novinky sa dotknú aj po- logickým nádychom sú, na- rok. Je to o tom, že sa stále hľa- krúžkoch.
nuky, okrem tradičných krúž- priek v súčasnosti čoraz inten- dajú,“ hovorí riaditeľka, podľa
  
kov (celkom 24) chcú otvoriť i je- zívnejšiemu volaniu ekológov ktorej je zmena a obmena úplne
Nedostatok priestorov býva
den nový - španielsky jazyk pre po ochrane, pre školákov málo v poriadku. Usmerniť by ich mo- obvykle jeden z ťažko a nákladzačiatočníkov. Čakajú dobrovoľ- zaujímavé.
hol rodič, určite však nie je pro- ne riešiteľných problémov. CenKrúžky, ktorých počet sa ne- spešné nútiť dieťa do niečoho, čo trum voľného času, našťastie,
níka, lektora zo Španielska. „Nejde nám o to, aby sa záujemcovia podarí nenaplniť aspoň 10 – 15 mu jednoducho nie je sympatic- túto otázku nemusi riešiť. Práve
dokonale naučili možno pre nich ľuďmi, nemôžu otvoriť (z fi- ké. „Ak sa deti nevedia rozhod- naopak, plynofikácia, a teda zrunový cudzí jazyk, ale skôr im ch- nančných dôvodov, keďže čin- núť a majú viac ako trinásť rokov, šenie kotolne má pre nich jednu
ceme ponúknuť možnosť zozná- noti krúžkov sú sčasti závislé na odporúčam klub mládeže a dob- výhodu. Svoje priestory rozšímiť sa s niečím novým popri tra- členskom príspevku). Sú ale i ta- rovoľníkov. Sú to činnosti spoje- ria o ďalšie dve miestnosti. Jeddičnej angličtine či nemčine,“ po- ké, ktoré si vyžadujú individuál- né s možnosťou pripraviť sa na na - väčšia bude slúžiť ako herdotkla riaditeľka CVČ Marta Ha- nu prípravu, a tak nižšie počty sú to, ako urobiť, odprezentovať si ňa a spoločenská miestnosť. Drua obhájiť i vlastný projekt, ktorý há - menšia bude vyhradená pre
následne môžu realizovať. Láka- tréningy a nácviky kapiel. Do buvé sú pre nich početné príležitos- dúcnosti v nej plánujú nainštati vycestovať v rámci medziná- lovať hudobné nástroje, aby ich
východ.
žierajú komáre, čím zabraňujú rodných výmenných pobytov,“ deti nemuseli neustále sťahovať
Besedu spojenú s otvore- ich premnoženiu. Sú tiež dob- pripomína riaditeľka. Spomína- a premiestňovať.
(ad)
ním výstavy viedol jeden z jej rou indikačnou skupinou pri
Vodácka
turistika
4.
9.
roč.
ZŠ
a
SŠ
autorov Dušan Šácha, ktorý určovaní vlastností vodných Krúžky v školskom roku 2008/2009 Cykloturistika
7. - 9. roč. ZŠ a SŠ
Aerobik
3. - 6. roč. ZŠ
Malá škola šachu
ZŠ, SŠ
pôsobí na Prírodovedeckej fa- a mokradných ekosystémov Moderný tanec
1. - 6. roč. ZŠ
Malá škola varenia a pečenia 2.-6.roč.ZŠ
kulte UK v Bratislave.
a ich následnom zaradení do Moderný tanec Flex
ZŠ
Malá škola ručných prác 5. - 9. roč. ZŠ
HIP - HOP
5. - 9. roč. ZŠ a SŠ
„Keď presvedčíme ľudí, že chránených oblastí.
Mladý rybár
4. - 9. roč. ZŠ
Tanečná
príprava
MŠ
sa oplatí chrániť tieto sympaticProjekt vážky.sk je viac-meĽudový ranec
2. - 4. roč. ZŠ
ké a pradávne lietajúce tvory, nej interaktívny. Kto prejaví Country tance
1. - 3. roč. ZŠ Kluby v školskom roku 2008/2009
5. - 8. roč. ZŠ
ktorým patrí prvenstvo v do- vážny záujem a najmä objavi- Anglický jazyk pre ZŠ
ZŠ Klub moderátoriek
1. - 9. roč. ZŠ
MŠ Roma klub I. a II.
bývaní vzduchu, tak snáď na- teľskú chuť, má možnosť pri- Anglický jazyk pre MŠ
8. - 9.roč. ZŠ a SŠ
NJ jazyk zač.
2. - 9. roč. ZŠ Klub hudobníkov
štartujeme v nich i snahu chrá- spieť k vedeckému výskumu. NJ jazyk konverzácia
3. - 8. roč. ZŠ
ZŠ, SŠ Klub malého futbalu
niť miesta ich výskytu,“ vy- Stačí málo. „Základom je, aby Španielsky jazyk začiatočníci ZŠ, SŠ Hokejbalový klub
3. - 8. roč. ZŠ
ZŠ a SŠ
svetlil zámer jedinečného pro- sa pri mapovaní neublížilo sa- Počítač môj pomocník 5.-9. roč. ZŠ a SŠ Ľubovniansky literárny klub
SŠ
jektu svojho druhu D. Šácha. motným vážkam. Laik môže Práca s internetom 5. - 9. roč. ZŠ a SŠ Klub mladých výtvarníkov
Základy informatiky pre začiatočníkov
Klub mládeže a dobrovoľníkov
Hnacím motorom, prečo za- chytiť vážku do entomologic1. - 5. roč. ZŠ
SŠ, VŠ, mladí nezamestnaní
svätiť svoj čas a sústrediť zá- kej sieťky, no o čosi jednoduch- Hranie počítač. hier 4. - 9. roč. ZŠ a SŠ Klub spoločenskej výchovy - základy spo1. - 9. roč.ZŠ ločenských tancov pre ZŠ v meste a okreujem práve na vážky, mu bola šie a bezpečnejšie je zvečniť ju Plávanie pre začiatoč.
Plávanie pre pokročilých
ZŠ, SŠ se Stará Ľubovňa
ZŠ
a je napríklad i nevedomosť vyhotovením fotografie. Svoľudí o potrebe chrániť mokra- je poznatky nám môže násled- Zápis - do 24. septembra 2008. Činnosť klubov a krúžkov začína od 1. okde. Vážky, ktoré sa tam zdržia- ne poslať na internetovú adre- tóbra. Prihlásiť sa môžete e-mailom, vyplnením prihlášky a zaplatením
vajú, nie sú len obdivuhodné su a my určite prídeme lokali- poplatku, telefonicky alebo osobne v Centre voľného času, Farbiarska 35,
lietajúce „vrtuľníky“. V príro- tu zmapovať,“ dodal odborník 064 01 Stará Ľubovňa denne od 10.00 h do 17.00 h.
de plnia dôležitú funkciu - po- na vážky.
Text a foto (ad) Informácie: č.t.: 43 229 91, 43 215 04, e-mail: cvc@cvc.sk, www.cvc.sk

Majú prvenstvo v dobývaní vzduchu
Do priestorov Ľubovnianskej knižnice prileteli minulý
týždeň pestrofarebné vážky z celého Slovenska. Sprostredkovane, na plagátoch a cez rozprávanie. Vážky na Slovensku, to je názov výstavy, ktorú si majú deti i dospelí možnosť pozrieť do konca septembra.

strana
strana.

Letné návraty do stredoveku bodujú...

 NÁVRAT DO MINULOSTI
Sezóna prebehla bez väčších
komplikácií. Spolupráca s cestovnými kanceláriami, ktoré sú
zamerané na deti a mládež, je obSEPARUJEME
zvlášť na dobrej úrovni a osvedčila sa vraj i tento rok. Prázdninový
TetraPak v Ľubovni „ide“
stereotyp nemá v stredovekom
Relatívne dobre recyklovateľným výrobkom sú kartónové (tet- tábore žiadnu šancu na prežitie.
rapakové) obaly z džúsov, mlieka či iných nápojov. Pozitívne skúsenosti s nimi majú viaceré mestá na Slovensku, rastúcu krivku
zberu si pochvaľujú aj v tunajšej spoločnosti Ekos.
„V roku 2006 sa v okrese vyseparovalo celkom 10 ton tetrapakov. O rok neskôr to už bolo 15 a v tomto plánujeme vyzbierať
minimálne 28 ton. Z toho len v Starej Ľubovni približne 75 percent,“ uviedol nás do tabuľkových čísel referent na úseku odpadového hospodárstva spomínanej firmy Juraj Špes.
Aj napriek tomu, že sa niekde obaly z papierového kartónu,
polyetylénovej vrstvy a tenkej hliníkovej fólie hádžu ku kovom
(prípadne osobitne), u nás patria výhradne do modrého kontajnera. Podľa slov J. Špesa je dobré, ak ich ľudia pred vhodením
dovnútra zbavia zvyšku nápojov a stlačia, poprípade pozdĺžne prerežú. „My ich potom u nás vytriedime, zabalíme do približne 100-kilogramových balíkov a vyexpedujeme do Tetra Kurucz Company vo Veľkých Lovciach (okres Nové Zámky). Tam
sa tetrapak rozdrví na malé čiastočky, ktoré sa pri teplote okolo 200 °C zlisujú na dosky využiteľné v stavebníctve a pri výrobe nábytku.“
Separovanie viacvrstvových kombinovaných obalov však
nešetrí len životné prostredie, ale takisto aj mestskú kasu. Za
každý kilogram tetrapaku totiž do nej pribudne 40 hal. (0,01
€) od spol. Ekos a 1,80 Sk (0,05 €) tiež prispeje Recyklačný
fond Slovenska. Každý tetrapakový obal vyhodený občanmi
mimo špeciálnej nádoby teda znamená vyhadzovanie peňazí
plus cenu za vývoz a zapĺňanie skládky druhotnou surovinou.
(mv)
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