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Vážení občania, 

V dnešnej COVID-19 dobe si Vás dovoľujem poprosiť o rešpektovanie minimálných 

zásad a maximálneho správania všetkých bývajúcich - žijúcich ľudí v obci Slopná,  

tak aby sme naozaj zamedzili rozširovaniu koronavírusu, tak najskôr zopár hlavných 

informácií:  

- Miestom vstupu koronavírusu do organizmu sú nosné dierky a ústa - krk. 

- Pri takejto globálnej epidémií je nemožné vyhnúť sa styku s koronavírusom aj 
napriek všetkej ostražitosti. Kontakt s koronavírusom nie je až takým veľkým 
problémom, ako je jeho rýchle šírenie. 

- Dokedy ste ešte zdraví a neprejavujú sa u Vás symptómy infekcie 
koronavírusom, a aby ste zabránili jeho šíreniu, zhoršenie symptómov a 
rozvinutie sekundárnej infekcie, existujú jednoduché kroky, ktoré môžete 
vykonať a ktoré nie sú dostatočné ani v oficiálnej komunikací vyzdvihnuté: 
1. časté umývanie rúk 
2. "ruky preč z tváre". Odolajte pokušeniu dotýkať sa akéjkoľvek časti 
tváre, pokiaľ nechcete jesť, piť, umývať sa, atď. 
3. kloktajte 2x denne teplou slanou vodou (používejte Listerin, pokiaľ 
nedôverujete slanej vode). Vírusu H1N1 trvá približně 2-3 dni po prvej 
infekcií v krku alebo v nosných dutinách, aby sa šíril a ukázali sa tým 
charakteristické symptómy. Jednoduché kloktanie zabraňuje šíreniu vírusu. 
Svojim spôsobom má kloktanie slanou vodou rovnaký efekt na zdravého 
jedinca ako má vakcína aj na infikovaného pacienta. Nepodceňujte tento 
jednoduchý, lacný a mocný preventívny spôsob. 
4. tak ako v bodu 3, čistite si nosné dierky teplou slanou vodou aspoň 1x 
denne. Ak tento spôsob každý takto nedokáže, tak prakticky – vyčistite nosne 
dutiny, vysmrkať a vyčistiť nosné dierky tampónmi namočenými v teplej slanej 
vode. Stačí poriadne 1-2x za den. 
5. posilujte imunitu potravinami bohatými na vitamín C. Pokiaľ ju musíte 
nahradiť tabletkami, uistite sa, že obsahujú zinok, ktorý pomáha vstrebávaniu 
vitamínu C.                  
6. pite toľko teplých nápojov, koľko len môžete - čaj, kávu, atď. Pitie 
teplých nápojov má rovnaký účinok ako kloktanie, ale v opačnom smere. 
„Vymývanie“ šíriacemu sa koronavírusu z krku do žalúdka, kde nemôže vírus 
prežiť, šíriť sa, a ani inak nemôže škodiť. Rozširujte tento návod, lebo nikdy 
neviete, kto môže ďakovať tomu čo zostane nažive. Prestaňte fajčiť a nepite 
alkohol, aspoň na túto dobu, postite sa vo všetkom – je pred nami Veľká noc.  
Platí dogma : „pomôž si človeče aj Pán Boh Ti pomôže“ 

P.S.: mimo domova povinne nosíme rúška alebo zahalené ústa a nos šáľom, 
(ručníkom). 



Milí občania, 

Zároveň si dovoľujem v tejto ťažkej - skúšanej dobe zamyslieť sa a začať uvažovať, 

žiť, pracovať a konať, resp. rozmýšlať vlastne prečo nastala táto doba, nazvem ju 

radšej „morálnou krízou“ : 

 

- Prečo si nevážime životné prostredie priestor v ktorom žijeme tento pozemský 

život a ničíme si všetko okolo nás. Nechcete separovať komunálny odpad tak, 

aby ste plastové fľaše, nádoby, tetrapaky a plechovky + všetky plastové obaly 

stláčané dávali do priehľadných plastových vriec a po naplnení doniesli na 

obecný úrad. Textil zbierajme vo vreciach a keď sú plné kontajnéry donesieme 

ich na OcÚ, lebo potom ich dávame do charity a podobne. Taktiež polystyrén 

dávajme do samostatných plastových vriec.Tiež nastrihaný kartonový papier 

doniesť v modrých vreciach. Biologický odpad od šúp zo zeleniny, zemiakov 

až po posekanú trávu, piliny a lístie dali do kompostérov, prípadne do jám, 

klasických dedinských hnojísk. Separovali všetko čo je druhotnou surovinou a 

samozrejme do komunálneho odpadu sa dostane už len zvyšný odpad – skoro 

žiadny, čím sa rapídne zníži váha ale aj objem komunálneho odpadu. Nebudú 

skládky komunálneho odpadu ako napríklad „hora“ pri Lednických Rovniach, 

Nemšovej alebo v Sverepci. Stavebný odpad sa dá zužitkovať na spevnenie 

poľných ciest, drevený odpad na kúrenie a podobne. Nenoste žiaden umelý 

odpad a iný „bordel“ do prírody, s ktorým si samotná matička zem neporadí. 

Najlepšie by bolo netvoriť žiaden odpad, tak ako to bolo za klasického 

gazdovania ešte pred rokom 1989.   

- dodržiavať čistotu ciest, nehádžte špaky od cigariet, obaly a papieriky na 

miestne komunikácie a keď autami, traktormi prípadne inými strojmi zašpiníte 

verejné priestranstvá, komunikácie a poľné cesty, tak zoberte si lopaty, metli 

a urobte automaticky poriadok tak, ako keby to bol Váš dvor !!!.  

- Neobmedzujte premávku stálym státím svojimi autami na cestách, na dedine 

predsa máme veľké dvory, prípadne si vytvoríme státie svojich „tátošou“ na 

miestach zarastených trávou - v predzáhradkách rodinných domov, kde nájde 

miesto aj nepoužitý stavebný materiál. NEBLOKUJETE HASIČSKÉ AUTÁ 

V ČASE POŹIARU, SANITKY, KTORÉ IDÚ PRE CHORÝCH, NEVLÁDNYCH 

A NECHODIACICH ĽUDÍ. 

Keď pre Vás vykonávame službu a odvážame Váš vyprodukovaný odpad 

nemôžeme sa vyhnúť – v prípade, že sa v tomto prípade stane škoda na 

Vašom aute budete si hradiť celé poškodenie – zodpovednosť bude na Vás !!! 

NEMÁTE TAM STÁŤ AUTOM  – VÝNIMKA  PLATÍ  LEN  PRE  NÁVŠTEVU !!!   

- Zároveň žiadam dodržiavať VZN, ktoré zakazuje na území voľný pohyb psov, 

ktorí ohrozujú ľudí a ich zdravie podobne ako je to aj v prípade koronavírusu, 

keď ohrozuje zdravie človeka. Život človeka – chrániť od narodenia až po 

prirodzenú smrť..... 

Ako dôvod uvádzam, máme sa „samospravovať doma ale aj na verejnosti“ – 

automaticky a prirodzene správať tak, ako keby sme to robili pre svojho najbližšieho 

blížneho.  Platí dogma: „miluj blížneho svojho ako seba samého“ 

 



Nedrancujme si prírodu, nezneužívajme slobodnú vôľu, ktorou sa podielame na 

„rozhodovaní“ ale radšej ju využivajme : 

- Prečo si napríklad nevážime vodu, pričom vieme - základnou pravdou je, že 

voda je naozaj tá najcennejšia tekutina, nie je ničím nahraditeľná !!!,.   

- Platí zásada, už spomaľovania, zachytávania dažďovej vody zo striech na 

polievanie a celkovo čo v najväčšej miere využívania odtekajúcej, dažďovej 

vody z územia. Platné sú tiež aktuálne podmienky v EU vyžadujúce si ďalšiu 

ochranu a tvorbu životného prostredia ako sú napr. vytváranie zelených plôch 

a nie ako v súčasnosti, že pri 35 stupňových letných horúčavách sú betónové 

plochy a čierne asfaltové cesty ako „žehličky“ a automaticky ohrozené je tým 

zdravie človeka. Pridáme k tomu ešte vypaľovanie trávy, slamy, tak aby sme 

naozaj nemohli dýchať. Súčasne je však potrebné začať s výsadbou stromov, 

kríkov, zelene a už spomínané spomaľovanie odtoku vody z katastrálneho 

územia, t.j. vytváranie „spomaľovačov odtoku vody“ možnými prírodnými 

a technickými riešeniami, obnova prameňov a vyčistenie studní, studničiek, 

vytváranie vodných plôch, jazier, nádrží a polderov - každoročné opakovaná 

požiadavka na každom oficiálnom stretnutí volených zástupcov obce a štátu.  

 
Poznámka :  
Globálne otepľovanie je pravdou–zima 2019/2020 je 1.najteplejšou zimou v histórií !!! 
Keď sa teraz pozeráme na dnešnú krásnu oblohu – naozaj nevidíme žiadne križujúce 

sa pruhy dymu po spaľovacích motoroch lietadiel.... ?! 

 

Boh naozaj ukázal že sa na to všetko už nemôže pozerať a dosť..... 

a výsledkom ľudskej ignorácie je žiaľ dnešná KORONAVÍRUSOVÁ SITÚÁCIA !!!!.  

a my ľudia i naďalej budeme slobodnú vôľu rozhodovania len zneužívať...?!.  

       

Dávam uvedené na vedomie a všetkým prajem len zdravie,  

S úctou Váš  

          

                      Ing. Štefan Hrenák 
                                   Starosta obce Slopná 

          v.r. 
 

 

 

V Slopnej,  

Dňa zápasu za ľudské práva, 2020 / 25 marec - Deň počatého dieťaťa 

 


