
BOLO TU SMETISKO, CHCEME HO AJ DNES? 

„Odpad je vedľajší produkt existencie ľudskej civilizácie a jeho 
objem narastá s tým, ako sme civilizovanejší.“  

(Martin Hobrland, preklad) 

Myslím, že úvod celého článku presne vystihol citát  
od Martina Hobrlanda. Nenapadli mi slová, ktorými by som 
uviedla problém s odpadkami, odmietnutými vecami nášho 
každodenného života. Jedno vrece je chyba jedného dvora, 
jedno smetisko problém obce a čím viac sa jeho rozmery 
zväčšujú, tým väčší má dopad na Zem. Jednej pohrome sa však 
u nás v Domaniži, dedine pri Považskej Bystrici, dalo zabrániť 
a príroda bola o pár ton odpadu ľahšia. 

Ako to všetko začalo?    

Odpoveď na otázku je až priveľmi ľahká. Príde jeden človek, 
odhodí napr. fľašu od nápoja, vzápätí pribehne druhý, prispeje 
ďalším kúskom, pridá sa tretí, štvrtý a smetisko je na svete. Ak 
sme v minulosti mali vecí nedostatok, teraz je ich až príliš. Čo 
nevyužijeme, vyhodíme a smutné je, že väčšina sa netrafí ani do 
koša. 

Ľudskou činnosťou sa na hornom konci vytvorila rozsiahla sieť 
odpadkov, ktorej chápadlá dosahovali  od Palkovského potoka 
až po posledné domy v dedine. Čo sa komu znepáčilo, vyložil 
pod bývalé obecné pasienky a zakrýval tým prírodnú krásu, 
ktorej dali vyniknúť až o pár rokov. 

No skupinka ľudí, neskôr nazývaná aj Občianske združenie  Tri 
studničky, v spolupráci s obcou, nad plochou pokrytou 



odpadom ešte nezlomila pomyselnú palicu. Obliekali sa 
monterky, každý vyfasoval vrece na odpadky a išlo sa smerom 
na horný koniec. Práce tu bolo mnoho, hodiny strávené 
nad čistením však priniesli svoje ovocie. Vynieslo sa cca 350 ton 
odpadu. Na priblíženie, Tri studničky sú ľahšie o skoro 58 sloních 
samcov vážiacich 6 ton. Nielenže Domaniža získala svoju 
oddychovú zónu, ale v roku 2016 aj kolektív vyššie spomenutých 
dobrovoľníkov. 

Ako vyzerajú Tri studničky dnes? 

Po rokoch hromadenia odpadu, ktorý sem ľudia nosili, nie je ani 
vidu, ani slychu. Jediné, čo sa hromadí, sú rozrastajúce sa akcie, 
ktoré sa konajú na znovuzrodených priestoroch bývalého 
smetiska. Dovoľte mi krátku prehliadku. 

Balkón 

S výhľadom na hladinu vody, po pravici vzdialené Tri studničky, 
pod nohami hojdačky a za chrbtom les. Aj takýmto spôsobom 
by sa dal opísať z diaľky vyzerajúci domček 
na strome a s krížom na streche. Drevená stavba viditeľná už 
z príjazdovej cesty láka ľudí k posedeniam s priateľmi 
na „Balkóne v prírode“ a deti neodolajú pokušeniu zdolať 
lezecké steny podopierajúce drevenú konštrukciu. 

Tri studničky 

O niečo ďalej sympatizanti letných opekačiek určite nepohrdnú 
miestom na sedenie pri praskajúcom ohni a štyrmi kaskádami 
čistej „studničkovej“ vody tečúcej z horského prameňa. 



Z vlastnej skúsenosti musím priznať, že aj neďaleká jabloň sa 
nemusí za svoje plody hanbiť. 

Teepee alias Indiánsky stan 

Novinka Troch studničiek je indiánsky stan vyrastajúci pár 
metrov od umelo vytvorenej vodnej nádrže. V letných 
mesiacoch sa zvolávali dobrovoľníci z celej dediny, aby steny 
stanu zažiarili farbami. Okrem tradičného domanižského vzoru, 
používaného na kraslice, teepee nieslo farebné odtlačky rúk, 
detí aj dospelých, ktorí spoločne pracovali 
na spestrení prístreška nielen pre letné spanie v prírode. 

Náučný chodník 

Pre vášnivých turistov je prichystaný náučný chodník, ktorý 
návštevníkov prevedie rastlinstvom a živočíšstvom obce 
Domaniža a zabezpečí vám nenáročnú prechádzku  
na čerstvom vzduchu. Po ceste si môžete všimnúť vyrobené 
búdky a kŕmidlá pre vtáčiky, ktoré chodia nezávisle od seba 
dopĺňať deti z materskej a základnej školy.  

Horný koniec však neožíva len cez jarné, letné a jesenné dni, 
o slovo sa hlási aj obdobie mrazu a snehu. Nudné chvíle 
pri krbe vystriedajú zážitky s priateľmi pri hokejových zápasoch, 
teplé periny ustupujú pred snehom vystreľujúcim spod lyží 
a ľadových korčúľ a uzimené telá zahreje putovný čaj a zvyšky 
vianočných koláčov rôznych chutí a tvarov. 

Čo bolo včera, môže byť aj dnes? 

Ako na každom verejnom mieste, aj na Troch studničkách sa 
„sem tam“ nájde miestečko, kde sa pár odpadkov zvykne 



zatúlať. Vo väčšine prípadov sa tomu nedá zabrániť. Okrem 
zimných radovánok a prechádzok na čerstvom vzduchu 
studničky ponúkajú kultúrne programy rôzneho druhu, 
konajúce sa niekoľkokrát do roka.  

Stánky plné jedla, nápojov, výnimočne aj tričiek s ľudovým 
vzorom, ktoré každý správny Domanižan musí mať, všade 
prítomná dobrá nálada a trošku muziky k tomu. No zajtra... 

Našťastie sa všade nájde veľa dobrovoľníkov, ktorí 
po neporiadnych návštevníkoch upracú „bobky“. No ako znova 
nenasadiť nepriateľovi, v tomto prípade odpadu, korunu? 

Dalo by sa to vyriešiť pridaním ďalších odpadových košov. 
Pri každej zastávke na náučnom chodníku jeden, pri Balkóne 
a miestach, kde sa združuje najviac ľudí, ďalší. Mohli by sa 
vyvesiť tabuľky s prosbou, aby ľudia neodhadzovali odpad mimo 
vyhradených nádob. Problémom však je, že všetky možnosti by 
sa dali, či už úmyselne alebo nie, odignorovať a veselo si 
vykračovať ďalej. Nám už nezostáva iná možnosť, len ľudí 
dookola informovať o dobe trvania rozkladu vybraného kusu 
odpadu, stále im pred oči vystavovať minulosť, z ktorej by sa 
mali poučiť alebo snažiť sa zapájať ich do aktivít vedúcich 
k čistému prostrediu. 

Sú problémy, ktoré nemožno načisto vyriešiť, ktoré sa vracajú 
stále dookola a príčinou vzniku nie sú zvieratá, ale ľudské 
„nedomýšľanie dôsledkov“. Preto je medzi nami hŕstka 
vyvolených, ktorí majú záujem o živé veci okolo seba a našu, vo 
hviezdach je napísané či čistú, budúcnosť. Patríš medzi nich aj 
ty?   



  

 


