Obce v povodí Ondavky štartujú projekt ozdravovania klímy
Tlačová správa (16. máj 2013)
Dnes, 16. mája Úvodnou konferenciou v Areáli Pohoda v Brestove pri Humennom štartuje
projekt „Hydroklimatická obnova vysušených oblastí Slovenska“, ktorý finančne podporuje
Európska komisia programom LIFE+. Na konferencii sa zúčastňuje takmer 100 zástupcov
samospráv (starostovia, poslanci obecných zastupiteľstiev, farmári, lesohospodári) z ôsmich
obcí v povodí Ondavka. Konferencie sa zúčastňujú aj zástupcovia samospráv iných obcí
z východného Slovenska, správcovia vodných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik
a Štátne lesy slovenskej republiky), zástupcovia štátnej správy (úrad pre životné prostredie,
pozemkový úrad, lesný úrad, úrad práce sociálnych vecí a rodiny), v pôsobnosti ktorých
územie povodia Ondavky spadá.
Úvodnou konferenciou sa odprezentovali analýzy stavu poškodenia krajiny a navrhované
riešenia (hrádzky v roklinách, odrážky na poľných a lesných cestách, dažďové záhrady,
zasiakavacie jamy a malé vodné nádrže), časový plán aktivít, detaily realizácie projektu i
spôsob technickej podpory jednotlivých aktivít v projekte.
Po prezentácii a diskusii sa uskutočnili zasadnutia obecných zastupiteľstiev, ktoré zámery
riešení schválili. Pracovná časť konferencie sa uzniesla o potrebe začatia realizácie prác na
projektoch v jednotlivých obciach v letných mesiacoch tak, aby na projekte začalo pracovať
minimálne 50 nezamestnaných z dotknutých obcí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní.
Zúčastnení na konferencii prejavili veľkú ochotu spolupracovať na realizácii projektu, aby
projekt pomohol občanom i obciam riešiť problémy povodní, sucha i klimatickej zmeny.
Valéria Melníkova, starostka obce Ohradzany, ktorá je veľmi často postihovaná lokálnymi
záplavami vo svojom úvodnom slove na konferencii povedala: „Chcem sa dožiť, aby sme si
dokázali sami a zodpovedne spravovať krajinu tak, aby sme neboli ohrozovaní ani
povodňami, ani suchom a aby sme mali stále dostatok čistej vody a mali sme príjemné
prostredie, z ktorého ľudia nebudú odchádzať za robotou do sveta, ale radi pracovať na
zveľaďovaní svojho prírodného dedičstva“.

V Brestove, 16. mája 2013
Michal Kravčík, predseda MVO Ľudia a voda, e-mail: kravcik@ludiaavoda.sk, mobil:0905
482 099, www.ludiaavoda.sk
_______________________________________________________________________________________________
MVO Ľudia a voda, Čermeľská cesta 24, 040 01 Košice, +421 55 633 7716, ludiaavoda@ludiaavoda.sk, www.ludiaavoda.sk

