Stejně jako vloni se i letos všichni žáci naší školy pustili do úklidu veřejných prostranství
v naší obci. Od malička se učíme, že odpadky patří do koše, tak jak je možné, že jsme při
úklidu nasbírali 25 pytlů nepořádku? A nebyly to jen papírky od oplatků a žvýkaček, které
„upadly“ malým nepořádníkům! Byly tam také plastové obaly od šampónů, sklenice
od alkoholu, krabičky od cigaret, plechovky od barev, plasty, železa a další odpady
z domácností. Že by si i někteří dospělí pletli příkopy, záhony a keře s odpadkovými koši
a kontejnery? Přečtěte si, jak to vidí naši deváťáci…

Ve středu naše škola uklízela vesnici Troubelice. To všechno, co jsme
našli, bylo k neuvěření. Píšu za devátou třídu, která uklízela od školy směrem
k vlakovému nádraží. Když jsme vyšli, říkali jsme si, že je to v naší vesnici
uklizeno, jenže jak jsme postupovali dál a dál, bylo to větší a větší zklamání.
Našli jsme jak pohozené pet láhve, různé papírky, kapesníčky, sklo, tak i kusy
z aut tj. výfuky, zrcátka, trubky, ale také bohužel mrtvá zvířata v igelitovém pytli
v příkopu. Proč? Proč zahazujeme odpadky? Proč pohodit bezbranné zvíře do
příkopu? Proč, když se nám něco ulomí u auta, tak to zahodíme? V naší obci
jsou kontejnery a koše, v každé domácnosti určitě také, máme zde svoz
nebezpečného odpadu. Lidé by se nad sebou měli zamyslet.

Ani jsem si nemyslela, že okolo nádraží a v příkopech najdeme tolik
plastů, skla a všemožných věcí. Zarazilo mě, co všechno se dá najít a co všechno
lidé vyhodí. V hlavě jsem si říkala, jestli to mají zapotřebí, nebo co je k tomu
vede. Přece jsou i jiné možnosti, jak se zbavit pet lahve, eternitu nebo mrtvého
zvířátka. Nevadilo mi že, ty odpadky uklízíme, bylo to pro dobrou věc a to za to
stojí, jen mi je líto těch lidí,co si po sobě neumí uklidit ani posmrkaný kapesník.
Doufám, že se se nad sebou tihle lidé zamyslí dřív, než bude pozdě a naše
planeta se zavalí odpadky. Berte, prosím, tohle varování vážně a pomozte nám
udržet Zemi čistou.

Úklid obce. Je to neskutečné. Je neskutečně trapné, že takovéto akce
vůbec musí probíhat. To nemám jako občan této obce tolik rozumu a mám tak
malý pud sebezáchovy, že je tu takový nepořádek? Je to k pláči. Neprošli jsme
zdaleka celou obec ani okolí a i přes to jsme nasbírali div ne popelářské auto
plné nejrůznějších věcí. Je to leností? Je tak složité hodit PET láhev do
kontejneru, kterých je v obci nespočet, nebo podržet krabičku od cigaret o pár
kroků dál, alespoň k odpadkovému koši? To vám doopravdy přijde normální
hodit kusy rozbitého auta za vesnici do příkopu, když o 200 metrů dál je sběrný
dvůr? Ted se bezpochyby najde plno lidí, kteří se budou bránit a můj názor mi
vymlouvat. Já jim nebráním, ale prosím je o zamyšlení. Opravdu jste nikdy
nepohodili odpadek na zem? Opravdu doma třídíte odpad? Opravdu se snažíte
šetřit životní prostředí? Opravdu můžete s klidným svědomím říct: ,,Mě se to
netýká“? Kolik z nás takových bude? Jeden? Dva? V obci je nás několik set.
Není jeden či dva lidé oproti tomu opravdu málo? Není na čase s tím něco
udělat?

Když jsme uklízeli obec, vůbec jsme neměli ponětí, co všechno ten den
najdeme. Bylo až nechutné, co všechno člověk dokáže jen tak zahodit. Dokázali
jsme se zaseknout na jednom místě a strávit tam klidně hodinu, protože jsme
pořád něco nacházeli. Náš názor byl změněn, když jsme našli spoustu kostí
a mrtvého psa v igelitové tašce, bylo to pro nás nechutné a zároveň
nepochopitelné, co člověk dokáže udělat. Nacházeli jsme sklo, plasty, gumové
destičky, které se používají jako podložky pro pražce, dráty a mnohem, mnohem
více věcí, které zabraly prostor na tomto papíře. Pytlů a tašek s odpadky
přibývalo. Igelitové pytle jsme každou chvíli vynášeli k silnici. Pomalu nám
začaly docházet. Když jsme aspoň malou část naší přírody uklidili, ptali jsme se
sami sebe, jak to někdo může udělat? A proč?

Určitě víte, že my, žáci Základní školy Troubelice jsme byli uklízet naši
obec. A proč zrovna my? Popravdě, kdo jiný by to udělal. Stačí se pořádně
podívat do příkopů, nebo keřů a odpověď je docela jasná. Když je někdo
schopný hodit tyhle věci do přírody, pochybuji, že by to uklidil. To by přeci jen
tak ledabyle nepohodil. To, co někteří dokáží zahodit jen tak do příkopu nebo
křoví, je až neuvěřitelné. Všude se válí plastové láhve, porcelánové střepy,
nějaké věci z gumy a to je jen drobná část toho všeho. Jak je jinak možné, aby
někdo hodil nějaké mrtvé zvíře v igelitce do příkopu u kolejí? Byl to snad
dokonce pes? A i kdyby to byl jenom pouhý zajíc, tak je to pěkně ohavné. Ptám
se vás. Jak dokážete tohle udělat? Je spoustu jiných způsobů, jak se tohohle
zbavit a nikdo vám to nebude vyčítat. Třeba recyklací různých materiálů. A
zvíře? To si snad zaslouží také pochovat jako člověk. Protože… v čem jsme
lepší, když tohle dokážeme? I zvířata jsou na tom lépe. Neznečišťují své okolí.
Jsou utlačováni. Námi. Všemi těmi odpadky. A my je považujeme za špinavá
stvoření? Podívejte se do příkopů a řekněte mi. Ten nepořádek tam nechala
zvířata? Nebo jsme to byli opět my a křivdíme tomu, co za nic nemůže? Zkuste se
zamyslet a popravdě si říct…jsme s takovým přístupem opravdu ten
nejrozumnější tvor na světě? Lidi! Buďte lepší a dokažte, že být těmi lepšími si
zasloužíme. Že si zasloužíme žít na Zemi.

