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Ján Novák, 58 rokov, starosta obce

Okrem toho si myslím, že les už nie je tým, čím
býval. Teraz tu nad dedinou máme len samé
smrečiny, ktoré tam lesníci vysadili pred asi
desiatimi rokmi. Predtým tam boli staršie zmiešané
lesy. Tie však vyrúbali. Viete, píla potrebuje drevo
a biznis je biznis.

A ozaj, to si ani neviete predstaviť koľko komárov sa tu
nakotilo po tej veľkej vode. Všetci sme si nakúpili
sieťky na okná a bez repelentu sme pomaly ani nevyšli
na dvor.

Cez zimu bolo veľa snehu, na jar sa topil len
pomaly. Akoby sa mu nechcelo zliezť z kopcov.
A potom prišla cez leto tá povodeň. Vravím vám,
počasie už nie je ako kedysi.

No, ja si myslím, že príčinou povodní
je to, že nám kraj nedal peniaze na
výstavbu protipovodňových zábran.
Ak by sme mali viac dotácií, žiadne
povodne by neboli.
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Jozef Trávniček, 43 rokov, poľnohospodár

Môj názor je, že tá voda skrátka tečie príliš rýchlo. Pokiaľ by sa
tá povodňová vlna spomalila niekde nad dedinou, tak by nemala
také následky a spôsobila by oveľa menšie škody.

Najhoršie je, že po povodniach a dlhotrvajúcich dažďoch mi na poliach
odumierajú plodiny. Úroda bude žalostná. Vláda sľúbila, že mi škody
preplatí. Ak nie, som nahraný...

Známi zo susednej obce mi hovorili, že by som mal vraj inak orať, nie
proti, ale po vrstevnici. A vraj treba obmedzovať používanie ťažkých strojov,
ktoré príliš zhutňujú pôdu, do ktorej potom voda ťažko vsiakne. Ale neviem,
čo mám v 21. storočí orať pluhom?

Najhoršie bolo, že nás povodeň prekvapila. Nemali sme dosť vriec
s pieskom, aby sme pomocou nich zabránili zatopenie dvorov a pivníc.
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Petra Biela, 16 rokov, študentka
Najväčší problém je to, že povodne zničia, alebo poškodia mnohé domy.
Pozrite sa, ešte aj rok po povodni sa niektoré z nich stále opravujú. Niekoľko
rodín sa muselo presťahovať k príbuzným, ich domy sú neobývateľné!

V škole sme sa učili, že krajina funguje najlepšie ako pestrá mozaika
ekosystémov. Napríklad, keď máte políčka a pri nich aleje, medze
a mokrade. Občas nejaký lesík, sad a pod. Proste z každého rožku trošku.
A pozrite sa, ako to vyzerá u nás okolo dediny – všade len samé lány polí
a ten jeden les, čo tu máme – to je len mladá smrečina.

Keď som bola malá, dedo mi rozprával, že rieka mala kedysi veľa zákrut
– meandrov. Ale neviem, či má to, že dnes je jej koryto vyrovnané,
nejaký vplyv na vznik povodní.
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Eva Malá, 77 rokov, dôchodkyňa
Priznám sa, ja sa v tom nevyznám. Ale, keď som bola malá, pamätám
si, že tam, čo teraz stojí tá nová bytovka s parkoviskom, tak tam býval
lužný les. Žilo tam veľa žiab, vtákov a hmyzu. Keď prišla na jar veľká
voda, rozliala sa tam a les zatopila. Ale nikomu to nič nezničilo.

Počasie sa nám, zdá sa, zbláznilo a už nie je také, aké bolo
kedysi. Nedá sa naň spoľahnúť. Už ani pranostiky nesedia. Asi to
súvisí so znečisťovaním životného prostredia a globalizáciou. Tak
sa to volá, nie?

Na kopcoch nad obcou, kde bol predtým les a v ňom veľa
starých a odumretých popadaných stromov, tak tam sú teraz
polia. Myslím si, že práve preto mám pri takmer každom daždi
blato v pivnici.
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Adam Jahoda, 36 rokov, podnikateľ
Minule to bola katastrofa. Zatopili sa nám všetky studne a došlo
k ich kontaminácii. Dosť dlho sme si museli kupovať pitnú vodu
vo fľašiach. Asi by sme sa mali napojiť na vodovodnú sieť.

Je to jasné! Rieka má nedostatočne spevnené a malé koryto. Určite
by sa malo rozšíriť a prehĺbiť. Potom by žiadna povodeň nehrozila.

Ale hlavný problém je, že príliš veľa prší. S tým sa nedá nič robiť,
na vine je zlé počasie. Také dažde som ešte nezažil.

