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Predslov...

Táto skromná knižočka sa dostáva do rúk čitateľa z našich rúk
a vyjadruje naše názory na fungovanie sveta a tiež názory na to, ako by to
lepšie mohlo fungovať.
O to, ako zlepšiť fungovanie sveta sa snažíme celý život. Postupne sme
založili viacero organizácií a hlavne BIOMASU ako neziskové združenie
a celé ich poslanie je o hľadaní a implementácii takých riešení, ktoré sa
snažia napomáhať harmónii ľudskej činnosti v súlade s prírodou.
Prírodu nemožno spútať, pretože ona má odveké pravidlá a človek
všetkým svojím snažením môže byť len nápomocný túto odvekú
harmóniu udržať.
Vyvinuli sme celý systém výroby a obchodu s drevnými peletami na
Slovensku a našou snahou je ich využívať na pomoc klíme.
BIOMASA implementovala množstvo projektov za účelom dosiahnutia
tohto cieľa a výrazne tomu prispeli podpory z programu LIFE Európskej
komisie, ktorý je presne zameraný na takéto činnosti. BIOMASA
dlhodobo spolupracuje aj s Ministerstvom životného prostredia SR
a spolu sa snažíme projekty implementovať ozaj v súlade s prírodou,
v súlade so všetkými pravidlami a predpismi tak, aby boli ciele
dosiahnuté a na prospech prírode i medzinárodnému spoločenstvu.
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I.Kapitola

HARMÓNIA STVORENSTVA
„Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane, tebe patria chvály, sláva i česť a každé
dobrorečenie, len tebe patria, Najvyšší; a nijaký človek nie je hoden
vysloviť tvoje meno.“
Je veľmi ťažké vyjadriť pár slovami názov tejto kapitoly. Aj ja sa to
pokúsim vyjadriť, vyjadriť svoje myslenie, svoje podanie a nielen v tejto
kapitole, ale v celej knihe chcem svoje myšlienky vyjadrovať predovšetkým
v množstve fascinujúcich fotografických záberov môjho veľkého priateľa
Karola Uhlárika. Karol má veľký cit pre podanie prírody a myslím, že to
robí v snahe, ako je aj moja najúprimnejšia snaha, priblížiť svoje videnie
sveta, prírody a harmónie.
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Je úplne jedno či používame výraz „stvorenstvo“ alebo sa vyjadrujeme
v pojmoch „vývoja sveta, zeme, rastlín, ale aj nášho vzťahu k prírode“.
Podstatnou myšlienkou tohto nášho pohľadu je udržať túto našu krásnu
Zem aj pre naše deti a pre generácie, ktoré prídu aj po milióne rokov.

Všetko na svete veľmi pekne do seba zapadá a záleží len na každom
z nás, či túto harmóniu chceme vidieť, či máme dar vnímať ju a či vôbec sme
schopní pripustiť si, že okrem nášho EGA existuje niečo väčšie, múdrejšie,
lepšie. Často máme s tým všetci problém a je len na každom z nás, ako
prepadneme nekonečnému pachteniu sa po moci, majetku, peniazoch,
postavení, autách, domoch a miliónoch ďalších pokúšaní diabla: diabol
veľmi dobre vedel, že jeho najväčšia šanca uspieť je vtedy, ak myslenie
svojej obete nasmeruje na mamonu.
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Harmónia pohybu nebeských telies, harmónia striedania dňa a noci na
našej Zemi, harmónia rozmnožovania rias, bylín i živočíchov zabezpečuje
nekonečný kolobeh života. A práve život je to, na čom môžeme veľmi pekne
sledovať, že akékoľvek násilné poškodenie života prináša jeho poškodenie,
ohrozenie, zánik. Žiaden živý tvor sa vôbec nemusí zamýšľať nad tým, čo ho
čaká zajtra, ako prežije. Vôbec si neuvedomuje, aj keď príde to najhoršie
sucho či požiar, vôbec nevníma, že práve táto chvíľa môže byť jeho
poslednou. On len pudom cíti, že sa treba zachrániť.
Jedine človek svojím myslením ustavične báda a chce vedieť: čo bude
zajtra? Chceli by sme, aby zajtra bolo presne tak, akoby sme to chceli my.
Akoby to nám vyhovovalo. Nie je to však možné.
Harmónia prírody nepotrebuje náš vplyv, naše usmerňovanie.
Potrebuje len to, aby sme ju využívali veľmi citlivo a ozaj len na to, čo je
nevyhnutné. A vtedy je záruka, že všetko bude pekne krásne fungovať
ďalej. V tom je čaro harmónie prírody.
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II.Kapitola

PREČO V PRÍRODE
VŠETKO DOBRE FUNGUJE
„Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom, najmä s
pánom bratom Slnkom, ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo.
A on je krásny a žiari veľkým jasom; o tebe, Najvyšší, je [nám] znamením.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Lunu a hviezdy; na nebi si ich utvoril
jasné, vzácne a krásne.“

Úlohu nositeľa energie a života teda prebralo Slnko a bez Slnka by
nebolo života na Zemi. Pred pár miliardami vznikol (bol stvorený) na Zemi
život ako súhra energie a neživých prvkov. Začalo sa odvíjať to, ako dnes
vidíme tento svet. Z veľmi jednoduchých organizmov vznikali stále
zložitejšie a zložitejšie ako dôsledok najskôr zmeny, náhodnej alebo ak
chceme vyvolanej zmeny cestou mutácií genetického materiálu a následne
adaptovania sa tohto nového organizmu prostrediu. A potom už
nasledovala len selekcia, kde tí čo boli schopní dať viac plodného
potomstva boli úspešnejší. Život sa ustavične zdokonaľoval a tie
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organizmy, ktoré vidíme a vnímame dnes sú vo väčšine prípadov veľmi
prísne adaptované na dané podmienky.
Slnko je teda pôvodcom energie a je tým, ktoré prostredníctvom
fotónov svetla rozbieha fotosyntézu. Dochádza k zmnožovaniu matérie
rastlín úžasne dobre fungujúcim mechanizmom delenia a rozmnožovania.
Ustavične sa prostredníctvom energie Slnka viažu ďalšie a ďalšie
anorganické látky a vytvárajú živý organizmus. Vďaka fotosyntéze rastú
rastliny a tvoria masu potravy pre ďalších a ďalších. Tento systém funguje
spoľahlivejšie ako švajčiarske hodinky, nestarne, nemení sa. Na veľmi
podobnom princípe fungujú aj fotovoltické elektrárne, ktoré čím ďalej tým
viac zásobujú aj nás elektrickou energiou.
Spoľahlivo fungujú malé riasy a sú schopné produkovať obrovské
masy zhmotnenej energie využiteľnej aj ako potravu či napr. energiu na
pohon vozidiel. Dnes už existuje celý priemysel rias a z rias sa vyrába
(pestuje) nielen masa zelenej hmoty ako potrava pre zvieratá zamerané na
výživu obyvateľstva. Izolujú sa z rias biopalivá, ktoré sa pridávajú do
fosílnych palív. Dokonca sú vypestované také druhy, odrody rias, ktoré
produkujú násobne viac lipidov, vhodných na výrobu biopalív.
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Aj my sa zamýšľame nad pestovaním obyčajnej črievičky alebo
Euglena gracilis, ak to chcete počuť odbornejšie. Zamýšľame sa však nad
niečím úplne iným a tým je znižovanie (fixácia) emisií skleníkových
plynov.

Genetický materiál ako nositeľ genetickej informácie, aby dochádzalo
k ustavičnému duplikovaniu a rozmnožovaniu je veľmi stabilný, ale aj
veľmi zraniteľný. Genetický materiál je preto taký stabilný, pretože sa
vyvinul ako reakcia na dané životné podmienky. Je však konštituovaný aj
tak, že sa dokáže meniť, pokiaľ sa zmenia podmienky. Je na príslušnej
genetickej zmene, či sa dokáže uplatniť v živote, v konkurenčnom boji. Ak
uspeje, má šancu na rozvoj, ak neuspeje vyhynie. Znova úžasná harmónia,
kde všetko so všetkým súvisí a všetko sa vzájomne ovplyvňuje.
Slnko je aj zdrojom energie pre stromy, ktorým sa v tejto knihe
budeme venovať oveľa viac, pretože sme na nich postavili celú stratégiu
budovania infraštruktúry na prospech životného prostredia plne v súlade
so strategickými cieľmi Európskej únie.
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Krásnu podporu aktivitám čoraz väčšej skupiny ľudí, s ktorými mám
tú česť spolupracovať v BIOMASE, združení právnických osôb, predložila
v septembrovom vydaní LIFEnews Európska komisia
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsletter/archive2012/do
cuments/ln0912.pdf, kde je titulný článok dokumentovaný fotografiami
BIOMASY a BIOMASA je popisovaná ako vzor implementácie európskej
politiky a budovania infraštruktúry v plnom súlade činnosti so životným
prostredím.

Takže, v prírode preto všetko dobre funguje, lebo všetko stvorenstvo
rešpektuje pravidlá dané dlhodobým vývojom, ale s kľudom môžeme
povedať, že aj preto, lebo to jednoducho bolo dané, aby všetko dobre
fungovalo ...
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III.Kapitola

LUDSTVO NARÚŠA HARMÓNIU
„Krásu stvorenia môže vidieť len chudobný človek. Bohatí sú
rozptyľovaní množstvom vecí.“
Zmenou podmienok sa do nových území rozširujú druhy, ktoré sme tu
nikdy nevideli, iné ustupujú alebo aj vymierajú. Každá výraznejšia zmena
klímy, hoci malého územia, prináša výrazné vplyvy. Sme svedkami veľkých
zmien a hoci pri štúdiu minulosti našej Zeme vidíme, že obdobné zmeny sa
konali aj v minulosti, avšak vždy prichádzali akosi pomalšie. Prichádzali
tak pomaly, že sa im dokázali živé tvory prispôsobiť. Ak prišli náhle, zmenil
sa náhle celý svet, ako sa to stalo v čase vyhynutia dinosaurov a neskôr
mamutov. Padli aj veľké kultúry a mocnosti (Mayovia, Sumeri, Chetiti,
Babylon, Egypt, Rím, Nemecká ríša, Ruský blok), avšak tie podľa môjho
názoru už padali pre svoje vlastné zlyhania.
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Prečo narúša ľudstvo harmóniu?
Každé zviera, každý živý tvor čerpá z prírody len toľko, koľko potrebuje
pre svoju vlastnú obživu a obživu svojho potomstva. Len málo druhov si
vytvára nejaké zásoby na budúce obdobie, väčšinou žijú presne tak, ako to
popísal Kristus: vtáctvo nebeské sa nestará, čo bude jesť a čo bude piť. A na
starostlivosti o zajtrajšok by ešte stále nebolo nič zlé, práve naopak. Každý
zdravý človek je povinný sa postarať o svoju budúcnosť a takto naučiť aj
svoje deti. Nebyť príživníkom, nebrať si čo si nezaslúžim alebo mi nepatrí,
nebrať si viac ako potrebujem. Veľmi jednoduché pravidlá, až je to na
smiech. Ale práve na dodržiavaní jednoduchých a jasných pravidiel je
postavený vzťah človeka k prírode.

Čo ženie človeka k tejto zmene správania?
Popísal som to už viackrát a napíšem to znova, ako to cítim ja
a nestarám sa o to, odkiaľ prichádzajú tieto moje myšlienky
a presvedčenia. Harmóniu vštepil Boh a disharmóniu diabol. Disharmóniu
v tom ponímaní, že ponúkol človeku mamonu. A vedel, že ho na ňu chytí.
Je veľmi lákavá, sľubuje rozkoš, hojnosť, sladký život. Veľmi dávno som
toto pochopil a som za to vďačný svojim milým rodičom. Skutočne je veľmi
dôležité čerpať z prírody len toľko, koľko je ozaj nevyhnutné. To je celé čaro
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správneho vzťahu k prírode. Akékoľvek neodôvodnené zničenie života je
ťažkým prehreškom proti božiemu stvorenstvu. Ničenie biotopov rastlín
a živočíchov, totálne nezmyselné meliorácie, likvidácia všetkých medzí,
betónovanie korýt riek, vyháňanie čistej vody do kanalizácií, likvidácia
pralesov, spaľovanie plastov v starých kotloch, prevádzkovanie
neefektívnych zariadení ako aút či motorov, spaľovanie dreva v starých
zlých kotloch na uhlie,... len pár príkladov, s ktorými sa chceme pasovať na
týchto stránkach.

Ľuďom už nestačí jeden dom, chcú ich desať, nestačí im primerané
auto ale potrebujú také, ktoré ma trojnásobnú spotrebu. Po mestách sa
preháňajú ťažké terénne autá nie preto, že sa po blate nedá prejsť, ale preto,
aby dali najavo svoje postavenie. V Európe je podľa mňa najbohatšou
krajinou Nórsko, tam ale nič z tohto nevidíte. Choďte na Slovensku po ulici
a dajte si dobrý pozor, lebo ťažkoodenci vás budú ohrozovať na každom
kroku a pritom sa spoločnosť zvíja v raste nezamestnanosti, raste chudoby,
kolabuje zdravotníctvo a školstvo, krachujú sociálne zariadenia
a z nezaplatených daní dávajú zlodeji najavo svoje postavenie. Pochybné
postavenie.
Toto bezhraničné narúšanie harmónie začína byť dôvodom príchodu
búrok, povodní, sucha, či veľkých teplotných výkyvov. Hovorí sa tomu
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klimatické zmeny. Klimatické zmeny sú čím ďalej tým viac viditeľnejšie
a pomaly nikto o nich nepochybuje. Množstvo vedcov a politikov hľadá
riešenia a pritom sú také jednoduché: netreba nič iné len neplytvať a chovať
sa k prírode tak, ako k svojmu blížnemu. Správne sa chovať k blížnemu
neznamená dať mu minimálnu mzdu a „na ruku“ z nezdanených predajov.
Aj blížny má právo na primeranú odmenu, nielen šéf a majiteľ a na druhej
strane aj podriadený je povinný robiť v zamestnaní všetko tak, aby to bolo
v duchu zákonov a neničilo to druhého. Veľmi jednoduché pravidlá.

21

IV.Kapitola

LES AKO DOBRE
FUNGUJÚCI MECHANIZMUS
„Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor, za vzduch i mračná, za jasnú
oblohu i každé počasie, čím dávaš svojim tvorom obživu.“
Ako správne funguje živý mechanizmus, môžeme vidieť pár metrov od
svojho domu. Vyjdime si do nenarušenej prírody a kochajme sa, ako tam
všetko vzájomne spolupracuje. Na zemi rastú neviditeľné riasy a huby,
potom tráva, kvietky od výmyslu sveta, potom kríky, liesky a nakoniec
stromy. Všade na každom kúsku zeme či stromu môžeme nájsť (ak chceme
a vieme), drobné i väčšie živočíchy a na nich sa živia hmyzožravé vtáky,
piskory, ale aj hmyzožravé rastliny. A všetko toto obšťastňujú nádherné
motýle a tie zasa chytajú netopiere. A aby toho nebolo málo existuje aj
mikrosvet maličkých motýlikov, múch, ale aj malý hrobárik, ktorý
vo všetkej úcte pochová uhynutú mušku. A čo zostane po hostine myšiaka
na zemi alebo v jeho hniezde, zasa okamžite spracujú mravce a čo zostane
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po nich, tak baktérie a huby. Mravce vytvárajú neuveriteľne fungujúci
mechanizmus, ktorému kraľuje kráľovná nie pre rozkoš, ale preto, aby
znášala nové vajíčka, aby stále boli nasledovníci.

A vo vode, tam to všetko funguje presne tak isto: potočníky, potápniky,
vodnár, rybárik, ryby a mihule, ondatra a vydra a ... hromžiaci rybár.
Niektorí sa uchýlia aj k tomu, že vydru zabijú... Aby nežrala „ich“ ryby.
Zdravý les je vtedy zdravý, keď je tu rôznorodosť, biodiverzita.
Biodiverzita znamená právo na život každého. Aj pád tatranských lesov bol
predovšetkým dôsledkom zlyhania myslenia lesníkov. Mysleli si, že
rozkážu prírode, že budú viac a ešte viac; a ešte viac intenzifikovať lesy.
A ukázalo sa, že to bol jeden veľký omyl ešte z medzivojnového obdobia. Les
i život musí byť rôznorodý, teda smrek, jedľa, jelša, dub, buk, divá hruška
a k tomu hrab a lieska. Je neodôvodnené podpíliť staré stromy len preto, že
sa nám akosi nehodia do lesného hospodárskeho plánu.
Napriek tomu, že rýchlorastúce dreviny môžu umožniť rýchlo a viac
dreva nepodporujem ich pestovanie z najrôznejších dôvodov. Po prvé, sú
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to často cudzie elementy v našej prírode, cudzie druhy a ešte často aj
geneticky modifikované - teda umelo geneticky menené. Prinášajú
monokultúry a tie si vyžadujú veľké množstvo pesticídov a herbicídov,
veľké množstvo nafty, techniky a toto všetko vôbec nenapomáha
biodiverzite a harmónii. Harmónia nie je v tom, že sme všetci rovnakí,
práve naopak v tom, že sme rôznorodí, že máme rôzne záujmy, myšlienky,
že každý robí čosi iné. Tak ako v prírode.

Harmónia nie je v tom, že všetci robíme v jednej veľkej automobilke,
ktorá neplatí dane a cicia to, čo vyprodukovali drobní živnostníci.
Harmónia je v tom, že funguje podnikateľ, živnostník, zamestnanec
a rozsiahle služby. Harmónia nie je v tom, že neplatíme dane, lebo z daní sa
financuje verejný sektor a prispieva sa tým najslabším.
Harmónia lesa je aj v jeho primeranom raste a primeranej ťažbe. Ťažba
musí byť vždy menšia, ako je rast, v opačnom prípade tento vzťah
a harmónia nefungujú. Musíme pri nej počítať s tým, že sa niečo prikradne,
neprizná, že výpočty môžu byť zlé, preto treba nechať čosi navyše. Ťažba
musí byť citlivá k tým, čo zostávajú vedľa rásť a nemôže znamenať totálnu
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devastáciu všetkého okolo, lebo tým sa devastuje podložie, splavujú vzácne
živiny a noví, čo prídu po nás alebo hoci aj po stromoch, nemajú z čoho žiť.
Písal som o porovnaní Nórska a Slovenska. Nórsko zdroje získané
z ťažby nerastných surovín (zemného plynu, ropy, uhlia) odkladá pre
budúce generácie. My si užívame to, čo by sme mali nechať pre naše deti
a v spoločnosti prevláda názor, že aj naše dôchodky majú platiť naše deti.
To je obrovský rozdiel medzi Nórskom a Slovenskom. Medzi myslením
liberálne protestantského Nórska a kresťanského Slovenska. Tam aj
riaditeľ ide 1-2 km do roboty peši alebo na bicykli a tu často nezamestnaní
majú drahé autá.

A od toho je už len veľmi blízko k vysvetleniu, prečo v Nórsku je
zlodejstvo, korupcia, klientelizmus na úrovni blížiacej sa k nule a keď nám
na Slovensko dajú Nóri zo svojho ušetreného ako pomoc slabším, tak to
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vôbec nesmeruje k slabším, ale stane sa to predmetom znova korupcie,
podvodov, krádeží, ako pri budovaní štadióna v Senci s nórskou podporou.
A keď sa na to príde a Nóri žiadajú všetko vrátiť, pekne krásne to znova
zaplatia chudobní daňoví poplatníci a nie podvodníci a gauneri, pretože
polícia to vyšetrí tak, že sa vlastne nič nestalo a súdy to riešia 10 rokov
a znova nájdu procedurálne pochybenia a zasa sa nič nestalo. Po troch
týždňoch sa na všetko zabudne a gauneri sa rehocú...
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V.Kapitola

BIODIVERZITA
„Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu matku Zem, ktorá nás živí
a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.“
Zdalo by sa, že načo je tráva. A buriny? Muchy, komáre, myši, chrústy,
vydry či vlky. A načo sú baktérie a vírusy a plesne?
Vidíte a všetko má zmysel, svoje miesto a poslanie.

Európska komisia uvedomujúc si dôležitosť všetkého stvorenstva
vypracovala veľmi detailné hodnotenia, plány a stratégie, ako čo najviac
udržať túto harmóniu v rozličnosti, odborne sa tomu hovorí biodiverzita.
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Viac rozvinuté krajiny aj v Európe sa pri svojom priemyselnom rozvoji
dopustili množstva chýb. Uvedomili si to, a preto vymysleli systém
chránených území NATURA, aby urobili maximum pre to, aby to čo
zostalo, zostalo pre budúce generácie. Ba dokonca vymysleli, postavili
a veľmi dobre funguje program Európskej komisie LIFE+, ktorý v roku
2012 oslávil 20 rokov svojho trvania. Podporuje iniciatívy v oblasti ochrany
prírody hlavne v územiach NATURA 2000 a koho to zaujíma nájde na
oficiálnych stránkach úžasné projekty na ochranu dravcov, šeliem, myší,
motýľov i obojživelníkov, rýb i vážiek a ďalej celých spoločenstiev aridných
území, lúk a pasienkov, skál, lesov, biotopov riek, plies a jazier, ale aj
prímorských a morských biotopov.

Cieľom tejto ochrany biodiverzity je podpora aktivít, ktoré jednak
presne popíšu stav, vymyslia a uvádzajú do života stratégie ochrany.
Napríklad, ak chceme, aby jasoň červenooký zostal v našej prírode a aj sa
rozširoval, je veľmi dobre podporovať ovčiarstvo a nebáť sa pustiť ovečky
prebehnúť sa aj po chránenom území a umožniť im vypásť horské lúky
i okraje skál. A oni sa už postarajú o to, aby vypásli cudzie náletové trávy
a kríky a nevšimnú si jedovaté rozchodníky či rozchodníkovce
(a chochlačky zasa pre jasoňa chochlačkového), ktoré sú základom obživy
jeho veličenstva jasoňa červenookého. Veľmi detailne popisuje ich život
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môj priateľ Karol Kříž v knihe Jasoň červenooký na Slovensku (Kříž, 2011)
vydanej s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci
iného podporného programu Európskej únie.
A nezostaňme pri ochrane jasoňa, bez ktorého by sa mnohí obišli, ale
všimnime si bližšie ovcu a jej produkty. Ovečka má od prírody (alebo Pána
Boha) dané a vyhľadáva pri svojom pasení sa to najlepšie a okrem pár
bylín, ktoré ozaj nechce, vypasie celé lúky. Dodáva kolorit podhorským
územiam a som veľmi rád, že v posledných pár rokoch sa mnohí nadšenci
vrátili k chovu oviec. Nenechám si ujsť žiadnu príležitosť, aby som obišiel
„Krajinku“ pri Ružomberku, farmu v Zliechove či farmu pani Apoleníkovej
v Pružine. Chovajú ovečky, títo a mnohí ďalší, a vyrábajú excelentné syry,
bryndzu, žinčicu, jogurty a mnohé iné dobroty, ktoré nenahradia žiadne
lacné nahrážky z medzinárodných obchodných sietí.

Bryndza je úžasný objav obyčajného slovenského človeka pred
mnohými stáročiami a aj Európska únia uznala právo jedine Slovenska
využívať tento názov. Prirodzene sa vzťahuje len na čistú, čerstvú ovčiu
bryndzu a nie na žiadne nahrážky s kravským mliekom dojeným z kráv
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chovaných v ohradách, akoby v priemyselnom podniku. Profesor Ebringer
so svojím tímom izolovali z bryndze 30 druhov vyslovene probiotických
baktérií a prísne chránia povedomie obyvateľov a iných dravých

podnikateľov, aby bryndzou nazývali ozaj iba netermizovanú čerstvú
bryndzu zo 100% ovčieho mlieka, z ovečiek chovaných na podhorských
zdravých lúkach. Všetky tieto výroby nesú punc „biovýrobkov“ a takto ich
treba aj vnímať. Treba ustavične povzbudzovať ľudí, že nie je dôležité jesť
veľa lacnej stravy, ale primerane a zdravej stravy. A keď túto stratégiu
pochopí čím viac ľudí, nastúpi rovnováha, že ľudia začnú viac kupovať ozaj
zdravé, možno trocha drahšie, domáce výrobky a podporia nielen svoje
zdravie, ale aj domácich producentov a kruh sa znova krásne uzatvára.
Harmónia sa nastoľuje. Veľmi, veľmi fandím všetkým, ktorí nabrali
odvahu pustiť sa do boja s lacnými mŕtvymi potravinami z obchodných
reťazcov. Tí zacítili nebezpečenstvo a už začínajú ponúkať ďalšie a ďalšie
nahrážky, len aby čo najviac pomýlili človeka, zákazníka.
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Biodiverzite napomáha aj ďalšia oblasť života a tým je chov kôz. Pred
pár rokmi chov kôz s vrcholiacim socializmom takmer úplne vymizol. Na
toho, čo choval kozu, sa pozerali ako na čudáka. Ako prvý propagátor
prišiel po revolúcii známy slovenský herec Jozef Adamovič. Keď ma
navštívil u mňa doma veľmi nadšene rozprával o tom, ako mu kozie mlieko
pomohlo pri vyliečení z jeho rakoviny. Založil azda prvú farmu, ale vykradli
mu ju. Prišli však ďalší nadšenci ako pani Buroňová z Ľubochne, ktorá
chová kozy priamo v lese výlučne na lesnom pasienku a má zaujímavé
výsledky. Napísala viacero knižočiek, ktoré už vyšli aj v Nemecku, kde
jednoduchým štýlom vysvetľuje, ako kozie mlieko pomáha pri rakovine
a predkladá množstvo dôkazov. Ja nie som naivný a viem, že prirodzene
neexistuje jeden recept a všetko sa vylieči, ale rozhodne podporujem tieto
myšlienky, pretože každá rakovina je telom nezvládnutá mutácia, či už
náhodná alebo podmienená, a prírodné antioxidanty, prírodné
probiotické kultúry, prírodné supresory môžu pomôcť pri zvládnutí
chaotického množenia rakovinových buniek. Využívali to naši dávni

predkovia a prírodné liečiteľské metódy sa tak rozvinuli, že aj dnes
mnohým pomáhajú. Kozia farma v Rakovej rozvinula svoj malý skromný
biznis do toho, že vyrába množstvo probiotických tabletiek na podporu
imunitného systému a znova skladám pre nimi klobúk. Nespochybňujem
farmaceutický priemysel, ale podporujem každú snahu a aktivitu
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o produkciu prírodných zdravých výrobkov a každému ich odporúčam. Je
potrebné, aby sa zmenil celý prístup ľudí a predovšetkým lekárov, aby
odporúčali svojim pacientom tieto úžasné zázraky prírody.

Podpora biodiverzity je návrat k prírode, návrat ku koreňom.
V ponímaní životného štýlu podporujúceho aj napr. prácu na
prídomovej záhradke, pestovanie mrkvy či cibule normálnym klasickým
nie moderným priemyselným systémom. V závere socializmu sme boli
svedkami tak obrovského dotovania poľnohospodárstva finančne,
technicky i množstvom substituovania prírodných hnojív umelými,
pochádzajúcimi z ropy. Priemysel umelej výživy rastlín bol taký
grandiózny a taký bezbrehý, že sme boli svedkami, že celé vlečky umelých
hnojív putovali na role našich rodičov a odtiaľ do pôdy, potravín, nás a
našich detí a zvyšky do riek a morí, že sme otrávili celú zem. Aj vyspelý
kapitalizmus to zažil, ale oveľa skôr od toho odstúpil a v každom malom
mestečku v Nemecku či hocikde inde nájdete dnes množstvo malých
obchodíkov, ale i hotelov a reštaurácií, výlučne predávajúcimi a variacimi
z biopotravín. Biopotravina je potravina pestovaná bez chémie,
jednoducho povedané.
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Z polí vyhnali kolchozníci a ich nasledovníci priemyselní
poľnohospodári zajace, prepelice a jarabice, množstvo spevavého vtáctva,
hmyzu, zregulovali aj také potoky, kde ozaj išlo len o záujem premrhania
peňazí a rozkradnutia dotácií a tí, ktorí sme citlivejší, sme videli v starých
zrušených korytách potôčikov tisícky mŕtvych rakov, rýb a vodného
hmyzu. Bolo to také zúfalé, keď toto urobili v mojom rodnom chotári „Pod
dubím“, alebo v potôčiku pod „Mačacím zámkom” či „Drieňovou“.
A potom prišla revolúcia a títo nositelia výroby potravín priemyselným
systémom ovládli podnikanie, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, biznis,
politiku a bankovníctvo a vôbec nepochopili, že revolúcia bola práve proti
ich životnému štýlu. A dnes sa čudujeme, prečo zmeny prichádzajú tak
pomaly, prečo podporu získavajú populisti, ktorým vôbec nejde
o nastolenie harmónie, biodiverzity a cti, ale o bohapusté ďalšie a ďalšie
rabovanie zdrojov Zeme.

Ešte by som sa rád v rámci tejto kapitoly vyjadril aj k ťažbe v lesoch
z pohľadu biodiverzity. Boli sme na prelome tisícročí svedkami kalamity vo
Vysokých Tatrách spôsobenej vetrom. Vetrom ako darom Božím, ako je to
popísané v úvode predchádzajúcej kapitoly. Vietor „pripomenul“
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lesníkom, že silou mocou pestovať a ešte v podhorí našich jediných veľhôr
a ešte v dotyku najchránenejších území monokultúry, nie je zdravé. A padlo
tisícky stromov a hľadali sa riešenia na úrovni štátu, obcí, vlastníkov a tých,
ktorí majú bližšie k prírode ako systému. Ako prvé nastúpili žraloci
a v súčinnosti so štátom vydrancovali a lacno predali drevo do zahraničia.
Bez zisku štátu, bez zisku všetkým. Pár ľudí zbohatlo. Potom nebolo toho,
aby veľmi rýchlo dočistili aj polámané kusy a urobil v lese poriadok
a dodnes aj po 10 rokoch vidíme na mnohých miestach žalostný stav. Po
vyťažení musí veľmi rýchlo nastúpiť nová výsadba a keďže sa treba poučiť z
chýb, tak vysadiť miešané lesy. Príliš dlho trval tento proces. A prirodzene v
oblastiach s najvyšším stupňom ochrany sa do lesa nevstupuje. Prečo?
Lebo je to medzinárodná konvencia a právo najvyššej ochrany
s nedovolenou ťažbou musí ustúpiť akýmkoľvek snahám a falošným
cieľom. Také je pravidlo prírody. Čo by som bol urobil inak ja je to, že by
som bol vyhlásil túto kalamitu za národnú a žiadne drevo by som nebol
predal kšeftárom, ktorým ide len a jedine o zisk, ale by som bol obmedzil
ťažby na minimum aspoň do 100 km od Tatier. Tak by bolo drevo zostalo
doma a miestne podniky by mali pre ľudí prácu.
No a ďalším problémom nielen Tatier je kalamita kôrovca. Aj jej vznik
je dôsledkom zlej ľudskej činnosti. A ozaj to neviem napísať inak, akože sa
mi zastavuje rozum nad tým, že vlastníci lesov na Kysuciach neťažia len
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a výlučne kôrovcom napadnuté drevo, ale často namiesto neho prvotriedne
drevo. A zasa nastupujú drevné mafie a vypredávajú národné bohatstvo
a nie je sily, ktorá by to zastavila. A tak vidíme veľmi často, že kôrovcom
napadnuté stromy stoja a pôsobia ako liaheň a vedľa sa ťažia zdravé
stromy. No takto si to náš Stvoriteľ ozaj nepredstavoval.
Biodiverzita je úžasná vec a je na všetkých nás, či dokážeme aj pre naše
deti i ich detné deti zachovať v prírode majestát všetkého možného živého,
čo sa len dá. V prírode krásne zapadá do seba všetko, ozaj všetko je
potrebné a má právo na život tak isto, ako koruna tvorstva ľudstvo. Aj
človek je len jedným malým kolieskom a aj kráľovstvo funguje len vtedy
dobre, keď „kráľ nie je nahý“.
Biodiverzita je najlepšia vec, aká kedy fungovala a aby čokoľvek dobre
fungovalo, musí byť táto rôznorodosť. Rôznorodosť musí byť nielen
v prírode ale aj v živote. Nie je správny názor, ktorý hovorí, aby všetci boli
rovnakí, aby sme mali všetci rovnaký názor, aby smer vývoja určoval jeden.
Takýto systém, kde smerovanie určuje jeden, je odsúdený na zánik. Preto
nepodporujem monokultúry stromov, monokultúry rýchlorastúcich
drevín, monokultúry tisícov hektárov banánov či hoci aj len a jedine
automobilový priemysel, či vládu jednej strany alebo jednej cirkvi.
Rôznorodosť je základom vnútornej kontroly a harmónie, pri rôznorodosti
je oveľa menšie riziko, že sa niečo nezvládne, že sa niečo vykoľají.
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VI.Kapitola

VODA V PRÍRODE
„Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu, ktorá je veľmi užitočná,
pokorná, vzácna a čistá.“
Na to, aby existoval život, je nevyhnutná voda. Voda v množstve svojich
podôb, ale bez vody život končí. Voda výraznou mierou prispieva
k harmónii životného prostredia a voda si zasluhuje našu pozornosť. Voda
je živel, treba mať pred ním rešpekt a každá snaha o jej skrotenie sa
vypomstí.

V posledných rokoch sme svedkami, že nastupujú príliš často dva
extrémy: alebo je vody málo, alebo je vody zrazu akosi moc na jednom
mieste. A ja zastávam názor, že toto všetko je dôsledkom klimatických
zmien vyvolaných človekom. Zem je príliš citlivý mechanizmus a každý
nerozvážny krok, aj s vodou, sa musí raz vypomstiť.
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Vodu potrebuje vajíčko po oplodnení, aby sa rozvíjalo a čím viac rastie,
tým viac vody potrebuje. Vodu potrebuje každý maličký organizmus
a niektoré organizmy, keď akosi prirodzene vycítia, že vody bude
v nasledujúcom období málo, tak si slimák urobí viečko, semená v stave
suchosti vydržia niekoľko rokov, tráva sa stiahne na zimu len do koreňov,
žaba zalezie hlboko do machu a ryba na dno vody, ježko, netopier či
medveď prespia celú zimu. Hibernujú. Hibernujú hlavne preto, že v zime je
menej potravy a s potravou prichádza do ich tela voda. V dlhom vývoji sa
prispôsobili tak, že toto je pre nich najvyhovujúcejšie.

Voda z topenia sa snehu v prvom rade vsiakala do machov, zeminy
a zemných štrbín a vytvárala rezervy aj na obdobie, keď nebude dlhšie
pršať. Takto bol systém vymyslený. Prišiel človek a začal robiť holoruby
a pod stromami a hlavne monokultúrami, nie je život taký rôznorodý a je
menej machov a veľa vody bez úžitku stečie do potokov a riek. Nestačilo.
V záujme intenzifikácie výroby potravín nastúpil program meliorácií, ktoré
mali zabezpečiť, aby sa skoro na jar dalo siať a všade siať. Všetko sa
oddrenovalo a voda zasa bola vyhnaná do potokov a riek. Budovali sa obce
a mestá a všetky používané plochy sa zabetónovali a zaasfaltovali a voda sa
kanálmi zasa vyhnala do potokov a riek.
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Voda nestihla vsiaknuť do zeme a nasýtiť zemské pramene.
Aj prv boli povodne, ale boli veľmi zriedkavé a prirodzene aj Potopa
sveta znamenala len lokálnu povodeň a nie zaliatie celej Zeme.

O potrebe vody v prírode vyšla v nedávnej minulosti krásna publikácia
Po nás potopa, znova z pohľadu a mysle môjho ďalšieho priateľa Michala
Kravčíka z občianskeho združenia Ľudia a voda. V svojej celoživotnej
filozofii upozorňuje na dôsledky vyhnania vody z chotárov
a z nedoziernych negatívnych dôsledkov. Nabáda preto vlastníkov lesov,
obce a mestá, politikov i lesníkov, aby sa vrátili do chotárov, aby zamestnali
ľudí a dali im prácu na robení množstva drobných opatrení na
znovuudržanie vody v prírode. Sú to najrôznejšie hrádzky z dreva
a kameňov, z toho, čo je v prírode zadarmo. Ľudia, často nezamestnaní
a akosi nezaradení v spoločnosti, si dokážu nájsť prácu, baví ich to, robia
čosi zmysluplné. Voda sa zachytáva v území a pôsobí ako darca života,
darca biodiverzity. Veľmi úzko táto zadržaná voda v prírode súvisí aj
s rastom biomasy, lebo každý živý strom potrebuje vodu. Voda v maličkých
nádržiach sa stáva nápojom zvierat a tak sa znova vracia život do prírody.
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Prehrádzky a malé nádrže ako náhradu niekdajších močiarov je potrebné
budovať aj medzi roľami znova z viacerých dôvodov vodu pre rastliny,
vodu pre živočíchy, vodu pre podporu biodiverzity.

V neposlednom rade všetky tieto vodozádržné opatrenia pôsobia ako
ochrana krajiny pred povodňami. Tak ako pán Kravčík, aj ja som
presvedčený o tom, že radšej je potrebné urobiť tisícky takýchto opatrení
ako jednu veľkú nádrž. Prirodzene o tieto zariadenia sa treba starať, čistiť
ich a udržiavať a tak príroda dostáva čo potrebuje a ľudia majú trvalú prácu
a čo je najdôležitejšie, mení sa ich vzťah k prírode. Robili takto naši otcovia
a robili to preto, lebo ich to naučili ich otcovia a ich otcov to naučilo
dlhodobé pozorovanie prírody. Veľmi dôležité pre zadržanie vody
v prírode je aj správne obhospodarovanie rolí nielen v smere spádu terénu,
ale znova aj budovanie alebo aspoň udržanie terás a medzí. Všetky tieto
opatrenia podporujú udržiavanie vody v prírode, podporujú biodiverzitu
a predchádzajú povodniam.

42

Z pohľadu povodní fungujú dve zaujímavé pravidlá a pokúsim sa to
vysvetliť veľmi jednoducho. Prvé, že voda, ktorá zostane v prírode sa
prirodzene aj vyparuje a podieľa sa na tvorbe oblakov a následne dažďa.
Bez oblakov nieto dažďa. Je veľmi zle, keď vodu veľmi rýchlo vyženieme do
riek, nemá sa čo odpariť a potom jediný odpar prebieha v moriach a ten
spôsobí prívaly dažďov. Harmónia prírody a vyparovania vyžaduje
postupnosť a primeranosť, nie veľké zmeny. Druhé pravidlo je to, že pokiaľ
máme vybudované a udržiavané rôzne prehrádzky a tie v prípade
prívalových dažďov pôsobia ako množstvo malých nádrží, ktoré zmierňujú
rýchly odtok vody z prírody. A to je veľké a veľmi jednoduché čaro boja
s povodňami. Ďalšie je už len také, aby sa regulácie nebudovali ako
betónové kanály, ktoré spôsobia len to, že voda zasa veľmi rýchlo
prebehne. Niekedy sa mi až rozum zastavuje, ako sa takto mohli robiť
regulácie a ako vodohospodári aj dnes často robia regulácie potokov.
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Vyrezať všetko živé, zabetónovať a vyhnať vodu. Betónová loby si prichádza
na svoje, ale nechápem, ako to môžu pripustiť ľudia vzdelaní v prírodných
vedách, ktorí sa minimálne vyjadrujú k týmto opatreniam. Alebo tak robia
len mechanicky, ako platení úradníci štátu. A štát je najmenej efektívny
systém.

Keď som bol primátor a Rajec bol vybratý za Brundtlandské mesto
navštívil som iné európske mestá a rôzne iné lokality. Hlavne som sa
sústredil na pokrokové mestá. Dnes sa to už stáva kultúrou aj v mnohých
vyspelých mestách a niektorí architekti sa priam predbiehajú
v navrhovaní, ako vodu udržať v meste. Najjednoduchšie sú fungujúce
fontány, potom rôzne nádržky pred domami, vnútri objektov, areáloch
firiem a v neposlednom rade aj zelené strechy a steny. Úžasne krásne
vecičky. Gro Haarlem Brundtland bola nórska predsedkyňa vlády a potom
prezidentka Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Jej snahou bolo
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poukázať na to, ako harmónia a biodiverzita v prírode vplýva na zdravie
človeka. Preto vznikla idea formovania nového typu miest brundtlandské
mestá. Vypracovali sme aj my celú stratégiu budúceho formovania mesta.
Mali sa všetky opatrenia robiť tak, aby sa znižovala spotreba energie bez
dosahov na ekonomiku a zdravie spoločnosti. Mali sa výrazne začať
využívať obnoviteľné zdroje energie (biomasa, solárna energia,
geotermálna energia, fotovoltika, atď.). Tak sme ako prvé opatrenie urobili
prvú kotolňu na Slovensku vo verejnej sfére na biomasu a začali sa ňou
vykurovať byty a iné objekty. Bol vypracovaný scenár na udržanie vody
v meste. V areáli vtedajšieho gymnázia a Domova vďaky sa malo vybudovať
jazierko, aby sa voda z meliorácii a malej studničky nepúšťala do
kanalizácie, ale do jazierka. Voda sa zviedla do rieky a na časti miesta
plánovaného pre jazierko sa postavili domy.

Aký význam má zadržanie vody v meste? Po prvé, je to estetický dôvod,
ale ešte vážnejší dôvod je zlepšenie mikroklímy mesta a tým pozitívny
vplyv na zdravie obyvateľstva v čase, kedy nastupujú horúce letá a alergie
a kedy je dôležité zmierňovať mikroklímu. Vtedy sa nemusia ľudia hnať za
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lepšou mikroklímou na dva týždne k moru, ale doma majú prijateľnejšie
prostredie. Ďalším dôvodom je znova biodiverzita, lebo vo vode žijú ryby
a rôzne vodné živočíchy a na ne sú naviazané netopiere a spevavce, ktoré
lovia hmyz. Primitívny človek hneď povie: ale budú sa tam liahnuť komáre
a zaplavia celé mesto. A druhý primitívny uverí. Prirodzene že
nepodporujem chémiu, ale vo vyváženom prostredí prirodzene niečo
takéto vôbec nehrozí, pokiaľ sa o jazierko tiež trošku staráme.
Voda je nenahraditeľná a veľmi veľkú pozornosť treba venovať aj
používaniu vody a následnému čisteniu vody. Všetky činnosti je možné
robiť rôzne, dobre i zle a snahou manažmentu krajiny musí byť, aby aj
využívanie vody bolo plne v súlade so stvoriteľskou božou snahou. Teda
tak, aby sa vodou neplytvalo, aby sme vodu neznehodnocovali používaním
starých aút, z ktorých všade kvapká olej, aby sme tekuté odpady nevylievali
do kanalizácie, ale využívali na to platný systém prostredníctvom firiem,
ktoré sa tomu profesionálne venujú, aby sme pitnú vodu nepoužívali na
roztopaše a aby sme včas zabránili únikom kvalitnej vody. Žijeme v krajine,
kde je ešte vody dostatok, ale postupným vplyvom klimatických zmien aj tu
začínajú byť obce, ktorých pramene vysychajú a bude ich stále viac, a viac,
a viac, a viac ľudí bude ohrozených špinou a smädom.
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VII.Kapitola

TAŽBA DREVA
„Buď pochválený, môj Pane, za brata Les, za lúky, kamene, zurčiaci
potôčik i mrnkajúcu srnku, čím zachovávaš túto hojnosť pre nás na naše
potešenie a obživu.“

Pestovanie lesa a ťažba dreva je veľmi ťažká úloha a vyžaduje si ľudí,
ktorý majú v úcte všetko božie stvorenstvo. Strom pred ťažbou rastie aj sto
rokov a počas svojho života nás sýti kyslíkom a dodáva klíme vodnú paru.
Bez stromov a rastlín by tiež nebolo vyššieho života. Keby neboli rastliny,
neboli by ani ľudia. Keby nefungovala harmónia viazania nerastných živín
prostredníctvom fotosyntézy, nemali by potravu živočíchy a ani človek.
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Stromy prinášajú ešte čosi iné, prinášajú drevo. V dávnej minulosti
slúžili stromy len ako miesto prichýlenia sa pred nečasom pod vývratom a
suché konáre slúžili na získanie tepla prístrešku. Najskôr jaskyne a potom
aj rôznych ďalších čoraz viac rozvinutejších príbytkov. Najskôr teda človek
po blesku a pri následnom požiari pochopil, že oheň z dreva je nielen
nebezpečný, ale dáva aj teplo. A tepla bolo v zime ozaj málo. Predstavme si,
v našich klimatických podmienkach, prežiť zimu bez tepla - nemysliteľné,
neuskutočniteľné.

Postupne človek zbadal aj to, že z dreva sa dá urobiť prístrešok
a najskôr pod vývratom a neskôr stiahol a preložil pár kmeňov a pod tým už
bolo prijateľnejšie prostredie. Postupne začal budovať príbytky a drevo
bolo jedným zo základných stavebných materiálov. Ba prvým a dodnes
používaným.
Môj starý otec, medzi vojnami, išiel s koníkom do Čičmian ako viacerí
starí gazdovia, keď sa tam ťažili celé lesy. Pomohli si, spolu naložili pár
driev na voz a znova pomaly poobede doviezli na železničnú stanicu toto
drevo a to putovalo do pol Európy, aj do Pešti. Potom lesy v Čičmanoch
znova vysadili, až prišiel pred pár rokmi bohatý Rakúšan, ktorého pritiahli
odídení Čičmanci a znova padli celé doliny. A vraj všetko v súlade s lesným
hospodárskym plánom.
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Po revolúcii sa vrátilo vlastníctvo lesov ich pôvodným vlastníkom
a pôvodní vlastníci (osoby, urbáre, cenzuál, komposesoráty a iné) sa začali
starať o svoje dedičstvo. A starajú sa rôzne. Jedni poctivo a iní stále zápasia
s nenažratými drevomafiánmi, ktorí sa neštítia aj krádeže za bieleho dňa
a krádeže nie dvoch konárov ako Cigáň, ale krádeže celých aút dreva, aj 50
kubíkov na jednom aute.
Pri ťažbe dreva treba starostlivo zvažovať, ktorý strom vyťažíme na
nábytok, ktorý len na spálenie. Ak sa poruší toto základné pravidlo a drevo
sa stane len predmetom obchodu a ak do toho ešte vstúpia vzťahy krádeže
a korupcie, vtedy treba nespravodlivého správcu vyhnať. Neprospieva lesu,
neprospieva prírode, nechráni biodiverzitu, nenapĺňa boží plán. Každý
vlastník by mal v prvom rade vyťažiť choré drevo, alebo drevo ktoré
podľahlo vetru a spadlo na zem. Ku každému stromu treba hneď pri jeho
ťažbe pristupovať z pohľadu, na čo sa dá toto drevo využiť. Prirodzene
vlastník i správca by mal vždy vidieť čo je najlepšie zužitkovanie dreva. Bolí
ma srdce, keď vidím, ako ľudia kvalitné drevo režú na krátke kúsky, kálajú
a používajú len na vykurovanie domov. A aby toho ešte nebolo dosť,
spaľujú ho v zariadeniach, ktoré mali byť dávno v recyklácii železa, pretože
nezodpovedajú vôbec efektívnemu, environmentálnemu ani
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ekonomickému využívaniu dreva. Veľmi dôležité pre ťažbu je ročné
obdobie a reálny stav počasia. Všade sa náhlime a často práca v lese
v nevhodnom čase spôsobí množstvo ďalších škôd a často mi srdce plače,
keď vojdem do lesa po ťažbe. Všetko sa má robiť vtedy, keď je na to vhodný
čas.
Po prvom zhodnotení dreva podľa príslušnej technológie sa buď drevo
očistí od konárov a ďalej sťahuje koňmi alebo traktormi. Sú aj šetrnejšie
technológie, ktoré umožnia celé stromy vybrať z lesa aj s konármi a nedôjde
k poškodeniu všetkého okolo a aj drevo zostane čisté a nepoškodené. Na
tento účel sa používajú lanovky. Je na vlastníkovi, aby zvážil, ktorý spôsob
je na ťažbu daného dreva najefektívnejší a najšetrnejší. Máme obrovské
množstvo nezamestnaných a pritom ťažké mechanizmy nasadzujú lesníci
aj tam, kde znova urobia viac škody ako osohu. Ak je mokro a ťažbári drevo
budú ťahať po blate, ľahšie rozryjú zem, znečistia drevo, urobia veľa škody
a aj drevo bude menej hodnotné, menej použiteľné a z prvotriedneho dreva
sa často stane drevo len na palivo a slabo zaplatené.

Je ideálne, ak je drevo manipulované, teda rozdeľované na takom
mieste, ktoré je najvhodnejšie ťažbe a aj odvozu, v záujme minimalizácie
nákladov a v záujme citlivého vzťahu k prírode. Ak drevo pred predajom
veľakrát prekladáme, skladáme, nakladáme, vláčime a ťaháme, hádžeme
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a znova prekladáme, všetko to sú činnosti, pri ktorých hrozí poškodenie
dreva a každé poškodenie znova znamená jeho nižšiu hodnotu. Je len
logické, že v blatnatom, skalnatom alebo inom znečistenom teréne treba
drevo vždy ukladať na najlepšie znova drevné podložie, aby sme ho znova
a znova nekládli do blata či na piesok. Toto všetko nerobíme len preto, že
chceme z dreva získať viac peňazí, ale predovšetkým z úcty k drevu.
BIOMASA používa piliny. Ak piliny či štiepky ich producent nechá váľať po
zemi a blate, je to veľká neúcta k daru božiemu a súčasne sa stáva tento
materiál menej použiteľným a klesá veľmi výrazne jeho hodnota.

Pri poslednej manipulácii dreva vytriedime kvalitné od menej
kvalitného a podľa toho putuje na píly, kde sa režú dosky a fošne,
do špeciálnych zariadení, kde sa vyrába dýha alebo na výrobu drevených
domčekov z masívneho dreva. Potom menej kvalitné drevo ide ešte na píly,
kde sa z neho vyrábajú menej kvalitné prírezy na palety a stavebné
šalovacie drevo. A len najmenej kvalitné drevo slúži na výrobu štiepok pre
vykurovanie občanov, miest a obcí, na výrobu drevotriesky či na iné
priemyselné spracovanie.
Je veľmi nešťastné, pokiaľ ľahostajnosťou vlastníka, správcu či lesníka
dôjde k tomu, že z kvalitného dreva vyrobia len štiepky na spálenie. Aj to sa
stáva hlavne vtedy, keď sa naruší harmónia budovania zariadení na ich
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spaľovanie a zrazu treba viac štiepok ako je možné z lesov dostať. Toto však
nie je správny stav a vlastník lesa by to nikdy nemal umožniť. Je to jeho
zodpovednosť, aby sa nenaštrbila harmónia hospodárenia s drevom.
Každé drevo má svoju hodnotu a túto hodnotu treba zaplatiť
vlastníkovi a vlastník zodpovedá za to, aby zodpovedne naložil s výnosom
z dreva. Je to ako v ľudskej spoločnosti: najväčšiu časť peňazí musí použiť
na obnovu lesa a jeho ochranu, časť na robotníkov v lese a časť ako rezervu
na to, aby vedel zabrániť prípadným negatívnym vplyvom (požiar, kôrovec,
krádeže, obžer zverinou). A časť peňazí aj na to, aby les a hospodárenie
v ňom zveľadil, aby urobil rôzne lavičky, chodníky, očistil studničky
i opravil cesty a predovšetkým, aby zveľadil biodiverzitu. A na to sa často
úplne zabúda. Les neslúži len na príjem z dreva, slúži aj na produkciu
kyslíka a slúži aj na príjemné prechádzky na relaxáciu. Slúži aj tým, ktorý
v ňom vidia božie stvorenstvo a prináša im to radosť a pokoj.
Nie je jednoduché spravovať les, vyžaduje si to vyspelého človeka,
ktorý má úctu k prírode, ktorý nevidí len svoj a terajší záujem.
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VIII.Kapitola

SPRACOVANIE DREVA
„Buď pochválený, môj Pane, že si mi dal otca, ktorý ma naučil láske k
prírode a k práci s drevom, slúžiacim ľuďom na ochranu pred
nevľúdnosťou a na povznesenie ducha i obživu.“

Každý kus dreva má svoje použitie. Pred prvým opracovaním dreva je
potrebné ho očistiť od kôry, ktorá so sebou prináša a často skrýva pod
sebou aj nebezpečné veci, ktoré vedia spôsobiť veľkú škodu. Kôra slúži na
výrobu mulčovacích materiálov a je možné z nej vyrobiť aj teplo
a elektrickú energiu. Potom na píle podľa kvality dreva vyrežú z neho také
rezivo, ktoré je potrebné na jeho ďalšie použitie. Na nábytok treba
najkvalitnejšie rezivo a kvalitný materiál treba aj na budovanie krovov na
domy či iné budovy. Menej kvalitné rezivo je možné použiť na stavebné
účely alebo na výrobu paliet či rôznych krátkodobých obalov, podložiek či
rôznych dočasných materiálov.
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Drevo slúži aj na výrobu rôznych stĺpov a pergol a taktiež na rôzne
záhradné programy, ale aj napr. na zvukové zábrany okolo diaľnic či
telefónne stĺpy. Keď sa drevo dobre ošetrí vydrží veľmi dlho nielen pekné
ale aj praktické. Veľmi kvalitné drevo sa používa aj na stavbu rodinných
domov či rôznych rekreačných zariadení, alebo aj príjemných reštaurácií.
Potom drevo z píl putuje ku rôznym spracovateľom dreva a do
priemyselných podnikov. Najskôr sa však musí vysušiť, pretože čerstvé
drevo obsahuje aj 70% vody a tú treba dostať preč. Inak by drevo pri sušení
pracovalo a spôsobilo by rôzne škody. Najvhodnejšie je drevo prirodzene
sušiť prírodne a potom sú tiež vyvinuté vysokoefektívne sušiarne dreva.
Potom sa z dreva vyrábajú najrôznejšie výrobky.
Pri všetkých týchto procesoch sa drevo opracúva a pri opracovaní
vzniká aj 70% odpadu. Odpadu? Radšej by sme to mali nazývať surovinou,
pretože to je veľmi cenná surovina, len na iné použitie ako kusové drevo. Už
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sme spomínali zužitkovanie kôry, ktorú treba čo najskôr odseparovať,
pretože v čistom dreve by spôsobovala stále problémy. Je to úplne iný
materiál, ktorý sa hlavne nešetrnou manipuláciou od lesa až po píly často
úplne znehodnotí. Nalepí sa na ňu množstvo zeminy, kamienkov, blata,
jednoducho toho, čo znehodnocuje kvalitu dreva. Preto ju treba oddeliť
a používať na to, na čo je vhodná.
Piliny a hobliny. Po príchode pilín ku nám na spracovanie hneď
vidíme, aký život je na píle. Vidíme, ako sa robilo s drevom v lese a aký je
poriadok na píle. Bola to veľmi dlhá prevýchova ľudí od majiteľa píly až po
posledného robotníka. S mnohými pílami sme boli nútení ukončiť
spoluprácu len preto, že neboli schopní zmeniť svoje správanie. Neboli
schopní mať na píle poriadok, neboli schopní neničiť kvalitný materiál.

Odborne sa tomu hovorí: produktivita práce. Pretože zvyšovanie
produktivity práce nie je minutie viac dreva a vyrobiť viac výrobkov, ale aj
optimalizovať výrobu a teda z menej dreva vyrobiť viac a kvalitných, lepšie
predajných výrobkov. Veľká väčšina podnikateľov sa sústredila na
najrôznejšie podvody, korupcie a prechmaty v záujme väčšieho zisku. To
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však nie je produktivita práce. Produktivita a inovácie sa stávajú
v otvorenom konkurenčnom prostredí, bez získania zákazky podplatením
zástupcu kupujúceho, motorom podnikania, motorom úspechu.
A posledné sme sa dali meniť obchodné pravidlá a to tak, že skutočne
zaplatíme len za skutočne dodaný a odobratý tovar. Teda piliny vážime
a meriame vlhkosť a vypočítame skutočne dodaný materiál. A zaujímavé,
absolútna väčšina dodávateľov toto pochopila a je ochotná to rešpektovať.
A systém funguje.

Som veľmi rád, keď vidím pekné, kvalitné výrobky slovenských
podnikateľov z našich prírodných surovn. Veľmi som smutný z toho, keď
vidím, že plné naložené autá s kvalitným drevom putujú za hranice. Zisk
a obživu prinášajú len tým, čo sa k drevu dostali často pokutným spôsobom
a tí sa nezamýšľajú nad tým, keby sa toto drevo doma spracovalo a vyrobili
finálne výrobky, posilňovala by sa celá spoločnosť, bolo by viac práce, viac
ľudí by malo zmysel života, viac ľudí by malo deťom dať čo jesť a viac peňazí
by bolo aj na spoločné alebo verejné služby. Jednoduchá, ale ťažko
presaditeľná filozofia. Žijeme v otvorenom trhu, nedá sa to presadiť
represiami, ale dá sa to presadiť tým, že v politike, biznise i verejnej službe
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budú čestní ľudia. Čestní ľudia, ktorí nepodľahnú zvodom diabla, že
peniaze nesmrdia a tomu, že úspech sa meria výškou konta a masívnym
autom.
Spracovanie dreva na Slovensku potrebuje viac finalizácie. Potrebuje
to, aby žiadne drevo neodišlo nespracované za hranice, ale musí priniesť čo
najväčší úžitok tu doma. Tomu sa zasa hovorí: pridaná hodnota. Pridaná
hodnota je to, koľko dokážem k materiálu, ktorý nakúpim pridať (práce,
energie, zisku, služieb) a potom predať. Prirodzene legálne predať a legálne
predať znamená z tejto pridanej hodnoty zaplatiť daň. A to sa volá daň
z pridanej hodnoty. Ak sa niekto vyhýba plateniu dane z pridanej hodnoty
je podvodník a takýchto podvodníkov je veľa aj na Slovensku. A stalo sa to
módnym hitom: úspech sa ozaj hodnotí tým, koľko kto dokázal podviezť,
neodviesť, vynájsť spôsob, ako nič štátu (do verejného, spoločného)
nezaplatiť. A tí „úspešní“ podvodníci sa domnievajú, že oni majú na to
právo, veď to je ich šikovnosť. A potom sa čudujeme: maličký podnikateľ,
čo ani nikto nevie, čo robí, zbohatne veľmi rýchlo, hodí sa do „ancugu“
a často sú to vážení a volení občania miest a obcí. Charakter mínus, profit
pre spoločnosť nula (aj to je v skutku mínus), ale jachty, drahé fára, drahé
dovolenky, domy bez hypoték, ale vážení občania.
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Pred každým poctivým podnikateľom zložím klobúk, keď ho stretnem,
ale pri gaunerovi sa len uškrniem a viem, že aj on ma pochopil. Dať ľuďom
prácu a poctivú odmenu je česť. Zamestnancom nemôžeme dávať
minimálnu mzdu a v hotovosti im pridať občas z nakradnutého, to je
hriech, alebo aby sme rozumeli lepšie trestný čin. Potom sú ľudia nervózni,
neistí a už do nového zamestnania sami prichádzajú s takýmito
požiadavkami a keď im dáte normálnu mzdu, z ktorej odvediete poctivé
odvody, oni ešte čakajú na ruku - veď ten pred tým im tak dával...

Tvorba poctivých pracovných príležitostí a snaha presadiť sa na trhu
domácimi kvalitnými výrobkami z domácich surovín, je to najlepšie o čo sa
môžeme snažiť aj v dobe, ktorú mnohí nazývajú krízou. Áno, je kríza, ale
kríza ducha. Už je tých podvodníkov a bažiacich po mamone tak hrozne
veľa, že to jednoducho nielen ekonomika a štáty, ale ani príroda nemôže
utiahnuť. A preto najlepším liekom na krízu je rozvoj domáceho
podnikania a to, aby som si ja kúpil od suseda a sused odo mňa a zo zisku,
aby sme obaja zaplatili dane. To je kultúra podnikania, to je kultúra aj
spracovania dreva, aj výroby masla či bryndze. Mnohí sa mi smejú, že čo to
do všetkého pletiem a splietam. Som veľmi vďačný svojím učiteľom
a rodičom i vnuknutiu zhora, že mi dali schopnosť pochopiť harmóniu
prírody, biodiverzity, harmóniu podnikania i obyčajnú harmóniu
spracovania dreva a viem, že musíme byť úspešní, pokiaľ budeme
dodržiavať pravidlá.
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IX.Kapitola

VYUŽITIE KVALITNÉHO DREVA
„Buď pochválený, môj Pane, že si dal všetkým príklad harmónie
a rôznorodosti, ktoré vedú k tomu, že každé remeslo tvorí diela na tvoju
slávu a česť.“

Najskôr v histórii človeka všetci robili všetko, ale postupne
v konkurenčnom zápase medzi skupinami sa musela práca diverzifikovať.
A niektorí sa špecializovali na lov, iní pestovali plodiny a zasa iní stavali
domy. Ba ženy mali tiež svoje poslanie: nielenže sa starali o deti a udržiavali
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oheň, ale začali aj vyrábať rôzne odevy a prirodzene neskôr aj ozdoby. Pre
seba, aby boli pekné, ale aj pre lovca, na jeho ochranu. Začala sa formovať,
dnes sa tomu hovorí: vzdelanostná spoločnosť a v tom čase prišiel aj ten, čo
mal na starosti uzmierovanie bohov. Nič sa nesmie preháňať a všetko
muselo do seba zapadať. A len tí, kde to dobre všetko vzájomne do seba
zapadalo, mali šancu na úspech. Potom prišli agresori, ktorí využili lesť,
podvod a prechmat a dlho sa zdalo, že azda vyhrajú a budú úspešnejší.
Dnes je snahou celého ľudstva, vyhnúť sa blížiacej sa, zdá sa neodvratnej,
vojne. Múdri vodcovia sa snažia permanentne povzbudzovať ľudí k tomu,
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aby boli snaživí, že vtedy sa budú mať lepšie. Ale sú aj takí vodcovia, čo chcú
byť úspešní ľsťou a prefíkanosťou a k tomu nabádajú aj svojich poddaných.
Nie teda nabádanie ľudí k poctivej práci, ale oddanosti k vodcovi, ktorý sa
o všetko postará. Napoleon, Hitler, Stalin, Čaušescu, Husajn, nakoniec
neudržali svoje klamlivé ideológie, zamerané na zabíjanie nevinných a žití
z ich majetkov a skončili v špinavom prachu dejín.

Po tomto úvode môžeme teda vyjadriť pár slovami náš postoj aj k tomu
najkvalitnejšiemu drevu a jeho využitiu. V literatúre sa hovorí, že
z najkvalitnejšieho dreva sa vyrábajú hudobné nástroje a krásne umelecké
diela. Hudobné nástroje dvíhajú našu myseľ a spolu s umeleckým
rezbárstvom, velebia čaro a krásu dreva. Mal som tú česť poznať viacerých
starých rezbárov a mal som tú česť vidieť množstvo ich krásnych prác. Aj
toto remeslo stále upadá a všetko nahrádzajú lacné plasty. Existujú však
predsa dve skupiny ľudí, ktorí uprednostnia túto krásu. Veľmi pekne sa
rozvíjajú rôzni domáci remeselníci, ktorí sa vracajú k výrobe najrôznejších
táciek, varešiek, krčahov, či ozdôb z dreva. A hlavne ženy sa vždy budú
chcieť parádiť a vôbec pre ich krásu nie je dôležité, že šperk musí byť
zo smaragdov či diamantov. To len jedna úplne uletená skupina ľudí sa
domnieva a verí tomuto klamu. Veľmi rád navštevujem rôzne jarmoky
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a len tak sa prechádzam a prehliadam si, čo dokážu ľudia vymyslieť a
vyrobiť z dreva. Veľmi im fandím. Aj môj otec z každého jarmoku vždy
doniesol nejakú „hlúposť“ a dodnes to visí v kuchyni či izbe. Rozvojom
chovu koníkov sa črtá šanca na návrat výroby sediel, chomútov či aj hoci
kočiarov. Len tak pre potešenie ľudí. Aj vinári, ozaj presvedčení vinári,
najkvalitnejšie vína či koňaky, ukladajú do drevených sudov. Naše záhrady
sú zdobené množstvom lavičiek a prístreškov pochádzajúcich z dreva.

Napriek veľkému nástupu nábytkov z rôznych lepených materiálov,
hlavne úspešnejší ľudia, sa čoraz viac vracajú k tradičným dreveným
výrobkom. A znova sa rodí práca pre rezbárov a stolárov a vracajú sa krásne
vyrezávané vstupné dvere či brány. Je teda veľmi dôležité, aby ozaj to
najkvalitnejšie drevo z našich lesov neskočilo ako palivo v starom
dymiacom kotle, ktorého dym štípe oči. Ale, aby mu bolo umožnené
poslúžiť, a zasa: na výrobky s vyššou pridanou hodnotou. A pokiaľ sa bude
rozvíjať výroba z dreva, nájde prácu veľké množstvo ľudí a Slovensko
nebude len montážnou halou automobiliek. Je mi smutno, keď počúvam,
ako ďalšie a ďalšie daňové úľavy dostávajú nie tí, ktorí dvíhajú ducha, nie
tí, ktorí povzbudzujú ľudí k aktivite a tvorivosti, ale tí, ktorí využívajú
našich občanov ako lacnú námedznú pracovnú silu, ako v čase manufaktúr.
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Ospravedlňujem sa, moderných manufaktúr. A keď ich to prestane baviť,
keď budú musieť dvíhať mzdy, jedného krásneho dňa sa zbalia, zanechajú
dlžoby a vydrancovanú krajinu a idú ďalej. Žiaľ, takto dopadli všetky
rozvojové krajiny, a preto je bieda vo svete, lebo bohatí nemajú dary
poznať, čo je dobré a čo je zlé. Čo je zamestnávanie a tvorba pracovných
príležitostí a čo je vydieranie.
Maličké kúsky dreva môžu slúžiť nielen na výrobu ceruziek, ale už aj
pier a to tu bolo už aj pred 100 rokmi a dnes aj kľúčov. Prirodzene, kľúčov
na prenos dát.
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X.Kapitola

MENEJ KVALITNÉ DREVO
„Buď pochválený, môj Pane, že vždy a všade, sme mali doma piliny a že to
matka trpezlivo znášala; a že si nám ukázal cestu, že aj tieto maličké
stvorenia môžu slúžiť k tvojej cti a sláve.“

Aj psy jedávajú odrobinky zo stolov svojho pána. Zdá sa to
neuveriteľné, ale v prírode len málokedy živý tvor žije z toho najlepšieho.
Presne naopak, aj lev či orol, alebo u nás medveď či jastrab, sa nikdy
nesústredia na najzdatnejšiu korisť. Práve naopak, všetko naruby. Celý
úspech je postavený na ulovení toho najslabšieho. Keď je v kŕdli tisíc divých
husí, orliak morský dovtedy krúži, dokiaľ nenájde tú najslabšiu. Až potom
zaútočí. A ešte aj vtedy sa často stane, že sa jej podarí ujsť. Len človek,
moderný človek vniesol do tohto zabehnutého systému prírody diabolský
plán: uloviť najkrajšieho, najzdatnejšieho jeleňa. Teda zabiť toho, ktorý
mal najväčšie právo v prírode mať najviac potomstva. Len človek je taký, že
to prírode nedopraje a tieto svoje zvrhlé vlastnosti prenáša aj do života
ľudí. Zabijem pastiera a stádo sa rozpŕchne.
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Na fungujúcom mechanizme v prírode sme postavili náš, nazvime to
biznis. Sústredili sme sa na odpady, obyčajné piliny, ktoré keď sme
začínali, končili na skládke. Ešte prvé roky sme sa nemohli dostať
k surovine, lebo štátne lesy mali na pílach také zmluvy, že musia bezplatne
odovzdávať piliny odberateľom. Lebo odberatelia boli ľstivejší ako štát
a skôr vycítili, že z toho raz bude biznis. Tento chaos našťastie dlho netrval
a po dvoch rokoch sa všetko zharmonizovalo a aj tento bezcenný odpad,
ktorým sa zavážali skládky odpadov, začal mať svoju hodnotu. Prečo to
došlo tak ďaleko, prečo sa to umožnilo? Znova to spôsobili ľudia.
V záujme udržania socializmu sa degradovali hodnoty. Len preto, aby
si Rusko (ZSSR) udržalo sféru vplyvu, nám dodávalo lacný zemný plyn
a lacnú ropu. Vo svete bol prvý ropný šok už v roku 1975. Svet viac ako 15
rokov pred nami pochopil, že prírodné bohatstvo nie je nevyčerpateľné
a nie je bezcenné, ale že má svoju hodnotu. A tak enormne stúpli ceny ropy
a zemného plynu. My sme si ešte užívali zemný plyn za 70 halierov, naftu
za 90 halierov a benzín za 2,10 Kčs. Keď nafta vzrástla na 2 koruny,
znamenalo to pre mnohých šok a keď mlieko už nestálo 2 koruny ale 10
korún mnohí to vôbec nepochopili. A mnohí dodnes vďaka tomu tvrdia, že
za socializmu bolo lepšie a že mlieko stálo 2 koruny a dvojkilový chlieb 5,60
Kčs.
Čo to ale znamenalo pre piliny. No keďže bol plyn taký lacný a stratégia
štátu v záujme podmanenia ľudí, bola všetko splynofikovať, bez ohľadu na
náklady, veď to bolo z dotácií, nemali konkurenčné palivá žiadnu šancu.
Svet začal vyvíjať technológie na spaľovanie dreva, na spaľovanie pilín
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a veľmi rýchlo dospel k splynovacím kotlom, k briketám a peletám. Ba
vývoj ide prirodzene ďalej a máme tu biouhlie z pilín po torrefakcii a máme
tu bionaftu z biomasy.
Tejto príležitosti sme sa teda chytili, veľmi veľa sme študovali, aby sme
pochopili, ako správne využívať drevný odpad, ako správne s ním nakladať,
ako ho využívať tak, aby sme neškodili ani prírode, ani ľuďom a aby sme
našli aj vhodný spôsob na svoju obživu.
Dnes už pomaličky, vďaka rastu cien zemného plynu, nemožno síce zo
správneho využívania odpadového dreva zbohatnúť, ale dá sa slušne žiť.
A o to by malo každému z nás ísť. Odpadové drevo má potenciál rozvoja, ale
ani toto sa nemôže prehnať. Nie je možné začať kvalitné drevo deklarovať
ako menej kvalitné a začať drancovať prírodu. Som presvedčený, že naša
skupina ľudí má nastavené také vnútorné pravidlá, že toto poslanie
zvládneme.
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XI.Kapitola

AKO SPRÁVNE KÚRIT DREVOM
„Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň, ktorým osvetľuješ noc. Aj on
je krásny, veselý i silný a mocný.“

Oheň je ďalším živlom, ktorý výrazne hýbal dejinami Zeme i dejinami
ľudstva. Po náraze meteoritu, ktorý nestihol zhorieť v atmosfére, zhorí
všetko živé okolo, ba jednou z hypotéz je aj to, že je zodpovedný za
vyhynutie dinosaurov. Oheň pomáhal vyhrať a na druhej strane prehrávať
vojny. Oheň sa používal aj na získavanie pôdy pre poľnohospodárstvo tým
najdrastickejším spôsobom. Bez využitia dreva, ktoré rástlo tisíc rokov, sa
získavala pôda pre ukájanie záujmov zahraničných investorov. Oheň môže
byť však veľmi dobrým služobníkom, len ho treba správne nasmerovať
a využiť na čo najefektívnejšie palivo, ktoré používame.
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S napredovaním vývoja vo svete napredovala aj legislatíva a myslenie
ľudí. V rozvinutej Európe by si nikto nedovolil čmudiť na celú ulicu
a spaľovať drevo v starom kotle na uhlie z viacerých dôvodov. Po prvé,
susedia by mu to nedovolili, nedovolila by mu to verejná správa
a nedovolila by mu to cena. Ešte stále máme krížovo dotované ceny
zemného plynu a hoci je drahý, ešte stále ľudia dúfajú, že bude lacnejší,
a tak si myslia, že starými kotlami len preklenú obdobie, kedy sa vráti
socializmus. Auto a dovolenku si kúpia drahú, aj drahý pomník, ale na
kvalitný ekologicky neškodný kotol nechcú uvoľniť peniaze. A keby aspoň
uverili odborníkom, že účinnosť týchto starých zariadení je tak mizerná, že
peniaze vložené do kvalitného zariadenia sa im za 5 rokov vrátia, ale
neuveria. Znečisťujú prostredie, trovia seba i susedov a mrhajú často veľmi
kvalitným drevom.

Na spaľovanie v záujme vykurovania možno teda ozaj použiť len drevo
najnižšej kvality a pre efektívne a environmentálne prijateľné možno
použiť len kvalitne vysušené drevo. Pravidlá hovoria, že drevo na
vykurovanie „má prejsť aspoň dvoma zimami.“ Na suchom a vzdušnom
mieste. Vtedy drevo stratí nadbytočnú vodu a dá sa efektívne spáliť a získať
z neho najviac energie.
Pri obyčajnom spaľovaní dreva na ohnisku dochádza k veľkým
stratám. Ak sa nepotrebujeme hriať, tak straty sú viac ako 90%. Teda 90%
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energie uniká do vzduchu bez úžitku, ba s environmentálnou záťažou.
Bežné piecky a kotly v rodinných domoch, ktoré sa používali
prednedávnom, majú využitie energie na úrovni 50%. Teda 50% energie
vyletí hore komínom. Vývoj v spaľovaní kusového dreva postupoval u nás
vďaka lacným ostatným energiám veľmi pomaly. Aj keď naši odborníci
kedysi za vojny predstavovali špičku, nikto nepočúval ich odporúčania.

Po raste cien zemného plynu sa v slovenských dedinách a mestách
obyvatelia vo veľkej miere vracajú k získavaniu tepla z dreva. Používajú na
to svoje staré zariadenia, ktoré si takmer všetci nechali pri plynovom kotle.
Nastúpila teda nová éra zadymenia obcí, ktorá vôbec nepridáva
environmentálnemu mysleniu. V duchu všetci odsudzujú čmudenie
drevom a zaprášenie našich miest a obcí, ale podstatná väčšina doma kúri
práve v takýchto neekologických, neekonomických a nebezpečných
zariadeniach. Drevo je lacné, a preto sa oplatí ľuďom ním plytvať. Ľudia si
myslia, že lesy sú nevyčerpateľné.
Ako teda správne drevom kúriť?
V prvom rade je úplne nevyhnutné vymeniť starý kotol (aj keď ešte
funguje) za kotol špeciálne konštruovaný na spaľovanie dreva. Sú to
splynovacie zariadenia, ktoré dokážu využiť až 85% dreva. Teda účinnosť je
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veľmi vysoká v porovnaní so starými zariadeniami. Drevo sa pri splynovaní
rozkladá na plynné časti a až tieto sa riadene spaľujú. Celý proces
spaľovania je riadený malým počítačom a ten zariaďuje efektívne
a environmentálne prijateľné spaľovanie dreva.
Aj takéto spaľovanie dreva splynovaním má však niekoľko základných
podmienok, ktoré sa musia splniť. Prvou základnou podmienkou je, že sa
môže používať len kvalitne vysušené drevo. To znamená, že drevo musí byť
vysušené na maximálne 20% obsahu vody. Jednoducho drevo treba nechať
na suchom a vzdušnom mieste po jeho vyťažení v lese „prejsť aspoň dvoma
zimami.“

Spaľovanie rôzneho iného dreva, ktoré bolo už použité napr. na
nábytok a obsahuje laky, moridlá, sa neodporúča na spaľovanie v žiadnych
takýchto zariadeniach. Prirodzene, ani v starých kotloch. Obsahuje
chemické látky, hlavne s obsahom halogénov (F, Cl), ktoré jednak
poškodzujú zariadenie koróziou, ale na druhej strane produkujú pri
spaľovaní toxické i karcinogénne látky. Bol som svedkom aj prípadov, kedy
kvalitný splynovací kotol „odišiel“ už po troch rokoch.
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Oheň je dobrý sluha a zlý pán. Veľmi dôležité pri spaľovaní dreva je
mať i správny komín, najlepšie vyvložkovaný antikorovým plechom, ale
musí mať aj dostatočný priemer prieduchu. V bežnom rodinnom dome je
to 20 cm. Komín treba čistiť, nakoľko aj drevo je pevné palivo, a predsa sa
hlavne pri rozbiehaní kúrenia uvoľňujú nedohorené časti, sadze a tieto sa
zvyknú naliepať na komín. Pri veľkom a dlhodobom zanedbaní komína,
môže dôjsť k vystrašeniu obyvateľov, keď to vybuchne alebo aj k nešťastiu.
Preto jednoznačne odporúčame aspoň raz do roka, najlepšie pred
začiatkom vykurovacej sezóny skontrolovať všetko, aj stav komína.
V posledných rokoch sú veľmi rozšírené krby, často aj s otvoreným
ohniskom do obývacej či spoločenskej miestnosti.
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XII.Kapitola

PREČO PRÁVE
DREVNÉ PELETY
„Buď pochválený, môj Pane, za tých, čo odpúšťajú pre tvoju lásku
a znášajú slabosť a trápenie. Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú, lebo
ty, Najvyšší, ich budeš korunovať“

Úvod tejto kapitoly z Chválospevu patróna ekológie sv. Františka dáva
tušiť pohnútky, ktoré viedli môj tím k lúskaniu čara využívania biomasy na
výrobu peliet. Prečo sme sa preto takto rozhodli. Možno táto kapitola bude
obsažnejšia, ale nie je jednoduché v pár slovách vysvetliť ich.
Pri detailnom formovaní ideí Brundtlandského mesta sme veľmi
presne pochopili, aký je smer využívania biomasy. Pochopili sme, že
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v záujme minimalizácie nákladov (investičných i prevádzkových) je nutné
veľmi skoro po vzniku drevného odpadu tento zastabilizovať, nakoľko je to
živá matéria a podlieha veľmi rýchlo degradácii. Túto prvú a základnú
podmienku spĺňali práve pelety. Zabráni sa tak uvoľňovaniu skleníkových
plynov z rozkladu, hlavne metánu, ale pri rýchlej stabilizácii šetrným
spôsobom zostane maximum uhlíka tak viazané, že nedochádza k jeho
ďalšej degradácii. Pokiaľ je stabilizácia homogénna, získame na druhej
strane vysokoefektívne palivo, ktoré pri vysokorozvinutej technike pri jeho
spaľovaní nezaťažuje životné prostredie.
Prvým faktorom výrazne ovplyvňujúcim spôsob využitia biomasy,
prečo práve pelety, je globálne hľadisko. Globálne hľadisko spĺňa základné
pravidlo využívania obnoviteľných zdrojov energie, že miesto produkcie
energie má byť čo najbližšie spotrebe. Pri transkontinentálnom transporte
(zemného plynu, ropy, uránu) dochádza k neúmernému a zbytočnému
zaťažovaniu životného prostredia dopravou. Dopravou pomocou pohonu
motorov elektrinou i naftou. Pri peletách je miesto ich vzniku (okolité lesy)
a miesto ich spotreby veľmi blízko. Efektívna vzdialenosť zvozu je
priemerne 50 km a rozvozu do 300 km. Transport zemného plynu a ropy sa
odohráva vo vzdialenostiach tisícok kilometrov. Postupom nastoľovania
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rovnováhy sa musí cena využívaná na ťažbu, dopravu, spracovanie
a dodávku konečnému spotrebiteľovi vyrovnávať a vtedy nastúpia výhody
miestnych zdrojov.

Vo voľnom trhovom prostredí sa nezadržateľne blíži čas, kedy
podstatná časť plynu a ropy skončí v Ázii, pretože to bude jednoducho
efektívnejšie. Už dnes pociťujeme veľký tlak a nedostatok energetických
zdrojov v Európe, pretože Európa je vysoko rozvinutá, má veľmi vysokú
mernú spotrebu a má minimum vlastných energetických zdrojov. Preto
Európska únia bije na poplach a vyzýva členské krajiny EÚ i ostatné krajiny
Európy, aby mobilizovali svoje zdroje a hľadali čo najefektívnejšie riešenia.
A presne tomu vyhovujú pelety.
Z globálneho pohľadu slovenskej ekonomiky je dôležitý vplyv výroby
a používania peliet na znižovanie závislosti Slovenskej ekonomike na
dovoze energetických zdrojov. Podstatnú časť energie, približne 95%
primárnej energie Slovensko dováža, a to predovšetkým z Ruska. Javí sa, že
dovoz energie dnes nepredstavuje takú politickú závislosť ako tomu bolo
v minulosti, ale ekonomická závislosť je veľmi výrazná. Energie treba stále
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viac, pretože spoločnosť sa rozvíja, úsporné programy napredujú pomerne
pomaly. Nestalo sa raz, ale najväčšie ohrozenie zo zatvorenia kohútikov
energie sme zažili pred pár rokmi a toto ohrozenie veľmi vystrašilo celú
Európu. Množstvo programov a projektov a aj financií bolo a je
zameraných na zosieťovanie celej Európy, aby v prípade opakovania sa
takýchto ohrození, mohli nastúpiť vo veľmi krátkom čase iné náhradné
cesty. Je jasné, že ani toto zosieťovanie všetko nerieši, pretože rozhodujúca
časť ropy a plynu na Slovensko a do Európy aj tak putuje z Ruska, len sa
menia trasy.

Ďalším faktorom podporujúcim využívanie peliet je ich vplyv na
miestny rozvoj a podporu domáceho hospodárstva. Pre využívanie
všetkých surovinových zdrojov krajín platí, že z pohľadu prospešnosti pre
ekonomiku je jednoznačne výhodnejšie ťažené suroviny spracúvať
a využívať v maximálnej miere doma. Úplnou absurditou je vývoz drvenej
guľatiny za hranice bez akejkoľvek pridanej hodnoty. Správna ekonomika
a riadenie štátu to nikdy neumožní, aj keď prirodzene rešpektujeme jeden
zo základných princípov Európskej únie a tým je voľný pohyb tovaru
a osôb. Drevo po vyťažení v danej doline, v danom regióne by tu malo byť
minimálne aj spracované aspoň do podoby polotovarov, teda nemali by
sme vidieť po diaľniciach sa preháňať hore dole a z východu na západ
a opačne kamióny plne naložené guľatinou. V každej doline sú píly a tie tiež
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potrebujú drevo a pokiaľ by ho mali dostatok bez korupčných vplyvov
prirodzene by ho spracúvali. Zásadný vplyv na tento pohyb materiálu
priniesli obrovské zahraničné investície, ktoré potrebujú na jednom
mieste veľa spracovať v záujme maximalizácie ziskov. To je stret svetov, ale
z môjho pohľadu veľké zahraničné investície prinášajú oveľa viac
negatívnych vplyvov ako pozitívnych. To je však rozdielny pohľad na
riadenie štátu a musím smutne konštatovať, že za socializmu sme boli príliš
orientovaní na RVHP a po revolúcii sa presadili vždy len takí ekonómovia,
ktorí neustále tvrdili, že bez silnej domácej kapitálotvornej vrstvy a bez
silných zahraničných investorov sa nedá žiť. Nepovažujem súčasný vývoj
Slovenska za správny.

Uvedomujú si to poľnohospodári, uvedomujú si to mnohí malí
podnikatelia a remeselníci, uvedomuje si to aj BIOMASA ako hlavný
producent peliet na Slovensku. V obchodoch prakticky nenájdeme domáce
produkty a to čo sa väčšinou ľuďom ponúka, je akurát tak dobré pre psa
alebo mačky. Kvalita a biotická hodnota potravín je mizerná a prejavuje sa
to veľmi silne aj na poľnohospodárskej ekonomike a má to prirodzene
vplyv aj na celú ekonomiku štátu. Obrovské množstvo remeselníkov upadá
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a prakticky sa ani v školách neučia novým remeslám. Preto fandím
všetkým, čo si to uvedomujú a hľadajú cesty na zlepšenie situácie.
Pelety sú typickou ukážkou toho, ako dobre môže domáci biznis
fungovať. 95% suroviny pochádza zo slovenských zdrojov a zvyšok
z prihraničných území Česka. Ani nerokujeme s nemeckými či
švajčiarskymi obchodníkmi a už tobôž nie o ponúkanom dovoze peliet
z Číny či Ruska. Jediným ustavične sa znižujúcim exportným územím je
Taliansko a to len vyslovene z dôvodu veľmi blízkej geografickej
vzdialenosti a len na preklenutie obdobia, kedy dokážeme všetky pelety
umiestniť na Slovenský trh.

Pelety prinášajú nielen prácu pri ich výrobe, prinášajú množstvo
pracovných miest u dodávateľov suroviny, dopravcov a dodávateľov
služieb. 99 % služieb pochádza zo Slovenska. Takmer všetko si vieme
urobiť a nie je pravdou to, že bez zahraničných investorov nemôžeme
konkurovať. Pelety prinášajú prácu pre výrobcov, obchodníkov
a inštalatérov kotlov a iných zariadení a prinášajú trvalú prácu pre
servismanov a služby.
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V jednej analýze sme vypočítali, že len masívne využívanie peliet na
Slovensku by prinieslo jednak obrovskú úsporu zdrojov vynakladaných na
dovoz energie z Ruska, ale na druhej strane by sa vytvorilo viac ako 5000
trvalých pracovných miest. Nie miest na montáži v námedznej sile, ale
rôznorodých sofistikovaných i obyčajných robotníckych miest. Tieto
miesta by boli prirodzene trvaloudržateľné a v žiadnom prípade by
nehrozilo, že by si tieto miesta vyžadovali ďalšie a ďalšie masívne dotácie
štátu na to, aby prepánajána vážení investori neráčili odísť. To je o stratégii
myslenia, ale žiaľ žiadna politická garnitúra túto filozofiu nepochopila.
Nemusíme ísť ďaleko, v Rakúsku tento systém krásne funguje a nemajú ani
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jadrovú elektráreň a nemajú o nič viac domáceho zemného plynu a ropy
ako Slovensko. Rakúsko je však veľmi blízko a služobné cesty smerujúce
do Singapúru, Číny či na Thajwan iste prinesú ich účastníkom viac na
diétach a vreckovom.
Pelety sú environmentálne prijateľné. Prečo? Lebo vývoj spaľovacích
zariadení je taký rozvinutý a konkurencia taká vysoká, že výrobcovia
techniky sú nútení ustavičnými inováciami ustavične zvyšovať kvalitu.
Zápasia aj oni s lacnými nekvalitnými zariadeniami a veľmi dlho bude
trvať, dokiaľ klienti pochopia, že nemá žiaden zmysel kupovať každých
5 rokov nové lacné zariadenie, ale je správne do kotla investovať,
do kvalitného kotla a mať garantovanú účinnosť, spoľahlivosť a aj správne
spaľovacie procesy, ktoré sa v neposlednom rade priamo podieľajú na
ekonomike vlastníka kotla. Absolútna väčšina kotlov je vyvinutá na
vysokokvalitné pelety a len málo zariadení sa dokáže vysporiadať aj
s nekvalitnými peletami. BIOMASA vsadila svoju filozofiu na vysokú
kvalitu a spoľahlivosť a musíme konštatovať, že táto stratégia a toto
zameranie sa opláca.
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Aj BIOMASA a zodpovední domáci výrobcovia peliet zápasia podobne
ako potravinársky priemysel s lacným nekvalitným nespoľahlivým
ukrajinským dovozom, ale musím konštatovať, že podstatná časť klientov,
ktorí jeden rok skúsia nekvalitné lacnejšie výrobky sa na nasledujúci rok
znova vracajú. Na tento lacný nekvalitný ukrajinský dovoz a na ďalšie
mafiánske praktiky niektorých obchodníkov doplatili hlavne výrobcovia
peliet na východnom Slovensku a v podstate všetci skončili. Seriózny klient
potrebuje seriózne služby a istotu, že to čo kúpi zodpovedá tomu, čo je
deklarované. Nie je problém na vrecká napísať exkluzívnu kvalitu a vnútri
obsah nezodpovedá ani 3. triede. Môžeme to vidieť v obchodných
reťazcoch, kde sa spojením dvoch „žralokov“ ukázala pravá ich tvár. Nie je
totiž možné zbohatnúť na kvalite. Na kvalite sa dá len primerane žiť. Taký je
zákon trhu, konkurencie a dodržiavania zákonov a pravidiel slušnosti.

Oveľa väčším problémom je znova čierny obchod a predaj peliet bez
dokladov, teda bez DPH. To je ale problém nielen peliet, ale celej
slovenskej spoločnosti, mnohých sektorov a služieb. Každý deň sledujeme
diskusie o hľadaní spôsobov ako obmedziť čiernu prácu, čierny obchod,
korupciu, klientelizmus, atď. Podnikateľská i verejná morálka sa otriasa

v základoch a dovoľujem si povedať všetkým, že nič iné nás nezachráni, len
ustavičné pranierovanie podvodníkov a vyzdvihovanie pozitívnych
príkladov slušného podnikania a života.

Pelety priniesli nový biznis na Slovensko a ukázali, ako sofistikovane
dokážeme aj na Slovensku postaviť fungujúci systém. Po 15 rokov však
musím konštatovať tak ako mnoho iných slušných ľudí, že to bola a je
drina. Vyžaduje to perfektné znalosti a ich ustavičné zdokonaľovanie
a ustavičné inovácie, teda presne to, o čom hovorí Európska komisia.
Vyžaduje to zdatný tím ľudí, ktorí sú k sebe otvorení a je nevyhnutné
vymiesť najrôznejšie zastaralé spôsoby „zašívania sa“ a žitia na úkor
ostatných. Pracovná sila na Slovensku je len veľmi slabo pripravená na
náročnosť práce a na nesenie zodpovednosti za každý krok v práci. Starší
ľudia, obzvlášť takí čo dlhé roky robili vo veľkých štátnych podnikoch, sú
v podstate neadaptovateľní. Majú veľmi nízku profesionálnu, povedzme
administratívnu gramotnosť a nie sú schopní ustavične analyzovať chyby
a hľadať nové riešenia. Nie sú schopní prijímať kritiku a veľmi ťažko
zapadajú do kolektívu. Priam do očí bijúci je veľmi častý jav nevšímavosti
a neochoty urobiť čosi navyše, čo nie je v pracovnej náplni. Veľmi ťažko sa
hľadajú noví zamestnanci a podstatná časť konkurzov končí neúspešne.
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Pelety umožnili mnohým obciam to, že pokiaľ dobre nastavili systém
vykurovania, skončilo im množstvo problémov so zabezpečovaním tepla
napr. pre školy, zdravotnícke zariadenia či iné verejné objekty. Ak starosta
správne pochopil, že nestačí len vymeniť starý kotol za nový, ale je potrebné
urobiť aj opatrenia na strane spotreby, teda napr. vymeniť totálne zlé okná
alebo vyregulovať vykurovanie objektov, má s peletami vyhraté. Zníži
a zastabilizuje náklady na vykurovanie, získa spoľahlivé zariadenie
a nemusí ustavične riešiť problémy s kuričom, ale môže svoju pozornosť
sústrediť na ďalšiu oblasť života obce či školy.
Pelety priniesli na Slovensko aj nový štýl života. Ľudia v odľahlých
oblastiach obcí, v obciach kde nie je zemný plyn, alebo aj v zariadeniach či
domoch, kde už bolo ozaj nevyhnutné vymeniť kotly alebo aj v esteticky
pekných či energeticky úsporných bungalovoch získali peletami komfortné
kúrenie lacnejšie ako elektrinou či propán butánom. Získali slobodu,
pretože kotol na pelety dokáže aj niekoľko mesiacov pracovať bez toho, aby
bolo nutné kálať drevo, nosiť ho, nakladať trikrát za deň do kotla a môžu sa
smelo vydať na služobnú cestu a rodina má doma príjemné teplo, také aké
chce a toľko koľko chce.
Pelety majú budúcnosť, nakoľko potenciál Slovenska na ich výrobu je
dostatočný. Áno, veľkou surovinovou konkurenciou sú veľké podniky
chŕliace množstvo drevotrieskových dosiek, veľkou konkurenciou sú úplne
bláznivé projekty výroby elektriny z biomasy, ktoré majú dotovanú
výkupnú cenu elektrickej energie a tí plytvajú surovinou, a to sa nielen nám
nepáči, ale hlavne sa to prieči filozofii šetrného nakladania z darmi prírody.
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XIII.Kapitola

PREČO JE NAJLEPŠIE
PREDÁVAT A KUPOVAT DOMA

„Buď pochválený, môj Pane, za môjho brata, ktorého si mi dal takého aký
je, so všetkými jeho starosťami a radosťami.“

Javí sa, že táto kapitola len duplikuje predchádzajúcu, ja v nej však
chcem poukázať na niektoré detaily, ktoré sú veľmi dôležité pre správne
fungovanie spoločnosti. Keď som po revolúcii mal tú česť nadviazať za
mesto partnerstvo so severotalianskymi mestečkami, podnikateľmi,
bankami či rôznymi ďalšími skupinami obyvateľov, pochopil som silu
domáceho obchodu. Táto časť Talianska je charakteristická tým, že tu
funguje nesmierne množstvo malých subjektov. Vtedy som pochopil, že to
je tá najsprávnejšia cesta pre ekonomickú i spoločenskú prosperitu a táto
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koncepcia presne zapadá aj do môjho ponímania prírody, sveta a života.
Keď sme postupne začali prichádzať k našim milým priateľom do
benátskeho regiónu do oblasti mestečka Motta di Livenza, v tomto ani nie
desať tisícovom mestečku fungovalo asi päťdesiat najrôznejších
spoločenstiev, niečo na spôsob našich občianskych združení: futbalisti,
vodáci, darcovia krvi, darcovia orgánov, malý zbor, dospelý zbor,
postihnutí, parkinsonici, pizzeristi, vinári a množstvo a množstvo ďalších,
ktorí sa združovali tak, ako kedysi naši predkovia do cechov. Združovali sa
v záujme vzájomnej pomoci a rady. Na druhej strane u nás prebiehal zúrivý
boj medzi fungujúcimi družstevníkmi v Rezbári či Rajčanke, ktorý vyústil
do ich úplného rozvrátenia.

Podnikateľský sektor v tomto regióne pozostával možno zo stovky
stredných podnikateľov, z ktorých najväčší zamestnávali sotva 50
zamestnancov. Pri návšteve množstva drevárskych podnikateľov som
videl, ako jeden vyrábal prírezy, druhý rámiky na dvere, tretí ich lakoval
a až štvrtý všetko skupoval a montoval a vyrábal finálne výsledky. U nás
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každý chcel robiť všetko a potom sa nebolo čo čudovať, že jednoducho malý
podnikateľ nemôže mať zdroje, aby si kúpil 10 strojov. Keďže väčšinou
stroje stoja, efektivita práce je nízka a tým aj konkurencieschopnosť.
Veľmi ma bolelo, keď som videl, ako postupne napr. Rezbár smeruje
k rozvratu a na druhej strane remeselníci a umelci tu združení dokázali
vyrábať neuveriteľné veci, ktoré dokázali smerovať na svetové výstavy.
Ľudia nepochopili, že vo firme treba nielen šikovného rezbára ale aj
obchodníka, majstra, normovača či i toho, kto bude chodiť po výstavách.
Podobne to bolo aj v Rajčanke, ktorá dokázala, síce zastaralými
technológiami, ale predsa spracúvať kožušiny a vyrábať z nich nádherné
teplé kožuchy, čiapky, rukavice, limčeky. Presne také, akú baranicu mi
kedysi v šesťdesiatych rokoch ušil starý pán majster Jančovič a ktorú
dodnes mám. Boli to aj vychýrené koberce Korasanu. Keď prišli moji
priatelia dvoma autobusmi do Rajca, nakúpili asi dvesto kobercov.
Nakúpili nie v zľave, ale v cene, ktorú predávajúci požadoval. A ešte aj za to,
hoci som tam nikdy nepracoval, som bol verejne očierňovaný, vraj
„vypredávam sklady“. Posledným vyvrcholením týchto družstiev bola
účasť na medzinárodnej výstave „PROSPETTIVA EST La Slovacchia si
presenta“. Potom prišlo šialené obdobie tvorby silnej kapitálotvornej
vrstvy, podnikom sa nemal kto venovať a všetky sa rozvrátili pred očami
celého mesta.
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Tento systém, fungujúci veľmi dobre v severnom Taliansku, znamenal
jedno: všetci boli na seba naviazaní a všetci vzájomne museli
spolupracovať a všetci vzájomne prosperovali. A naši obyvatelia, čo chodia
oberať jablká do oblasti Bolzana, to vidia ešte aj dnes: tu neexistuje, aby sa
predávali nejaké čínske braky, tu sa v obchodoch predávajú nie práškové
„džúsy“, ale prvotriedne domáce mušty a vína, syry a prosciuta. Všetko
domáce a dovozových výrobkov je, no preženiem, do 10%. A v tom je tá sila
regiónu, sila ekonomiky.

Každý každého potrebuje a každý každého si váži a prepáčte slovo
závisť úspešnejšiemu, to som tam nikdy nepočul. Aj teraz to Taliansko dalo
najavo. Úradnícka vláda za jeden rok urobila vyrovnaný rozpočet.
A počujete z Talianska štrajky? Ja ich vidím každý deň z Grécka, Španielska
či Portugalska.
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Presne na takýchto princípoch sme postavili aj BIOMASU.
Nevyhnutne potrebujeme kvalitných dodávateľov suroviny, služieb a tých,
ktorí kupujú a ďalej predávajú. Chceme za ich tovar platiť v zmysle zmlúv
presne a načas a nesnažiť sa svojho dodávateľa akýmkoľvek spôsobom
podviezť. Potrebujeme tých, ktorí presviedčajú, predávajú a montujú kotly
na pelety a všetko sa vzájomne točí na malom regióne. A všetci fungujú
a napredujú.

V tomto vidím silu a toto považujem za dôvod, prečo je najlepšie
kupovať a predávať doma. A viete čo je dôležité? Pri tomto systéme
kooperácie sa vytvára pridaná hodnota a pridaná hodnota sa zdaňuje a plní
sa štátna kasa. A je na verejné služby, zdravotníctvo, školstvo
a starostlivosť o starých a chorých.
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XIV.Kapitola

VZDELÁVANIE
A DOBRÉ PRÍKLADY
„Modlil som sa a bol mi daný rozum, prosil som a vošiel do mňa duch
múdrosti. Jej som dal prednosť pred žezlami a trónmi a bohatstvo,
v porovnaní s ňou som nepokladal za nič. Ani drahokam som jej nestaval
na roveň, lebo všetko zlato vedľa nej je trochou piesku a striebro popri nej
za blato možno počítať. Miloval som ju väčšmi než zdravie a krásu, chcem
ju mať radšej ako denné svetlo, lebo jej svetlo nikdy nevyhasne. A spolu
s ňou mi prišli všetky dobrá, v jej rukách je nespočetné bohatstvo.“
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Od samého začiatku formovania idey využívania nového paliva peliet
sme si uvedomovali, že musíme svoje podstatné úsilie smerovať
k vzdelávaniu a výchove. Nezamerali sme sa len na potenciálnych klientov,
ale zamerali sme sa od malých detí až po starkých a aj rôzne spoločenské
skupiny.

Začali sme úplne jasne a zrozumiteľne vysvetľovať, čo to vlastne pelety
sú, načo slúžia, z čoho a ako sa vyrábajú a veľmi jasne sme prezentovali aj
naše názory, ako môžeme tento nový druh paliva priniesť na slovenský trh.
Áno, množstvo skúseností sme čerpali z našich mnohých návštev po celej
Európe a neľutovali sme čas ani peniaze na návštevu rôznych firiem, výstav
a na nekonečné otázky a diskusie tým, ktorí boli pred nami. Vždy ochotne
s nami komunikovali a ukázali nám všetko, čo sme chceli vidieť a vedieť.
A túto stratégiu sme rozvíjali aj my a nebáli sme sa od začiatku otvárať
dvere a vpúšťať naoko potenciálnych konkurentov, lebo sme vedeli, že
takto je to najsprávnejšie. Najsprávnejšie pre rozvoj využívania
obnoviteľných zdrojov energie je masívne vzdelávanie, lebo čím viacerí
budú znalí, tým viac budú o tom rozprávať a čím viac sa o tom bude
rozprávať, tým je väčšia šanca na úspech.
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Vedeli sme, že najskôr musíme byť my múdri, musíme sa snažiť všetko
pochopiť a musíme ustavične pátrať po najmodernejších riešeniach a dnes
sa tomu hovorí, inováciách. Formovali sme zamestnancov, formovali sme
starostov, formovali sme bankárov i rôznych dodávateľov technológie
i suroviny a takto sa podarilo vytvoriť veľmi silné know how. Presne na
takýchto princípoch funguje veľmi rozsiahly biznis s peletami v Nemecku,
Rakúsku, Švédsku, Dánsku, Fínsku i Taliansku. To boli lídri a vedeli sme,
že keď správne skombinujeme ich skúsenosti a správne ich osadíme
do slovenského prostredia, malo by sa to podariť aj u nás. Opakovane sme
organizovali množstvo ciest, nielen pre dvoch troch vrcholových
manažérov, ale aj pre dodávateľov, technológov i robotníkov a ukazovali
sme im ako to má fungovať.

Veľmi výraznú časť našej stratégie tvorí výchova budúcej generácie.
Nedajú sa spočítať peniaze, ktoré sme venovali a venujeme do detí a celý
náš projekt sme postavili predovšetkým na školy. Na sektor, ktorý je síce
podkapitalizovaný, ale ktorý má obrovský potenciál rastu. Prečo?
No preto, lebo vychovávame budúcu generáciu. Vychovávame tých, ktorí
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majú zmeniť náš zastaralý životný štýl, odovzdávame deťom všetku svoju
múdrosť a veríme, že to bude prospešné pre celú našu spoločnosť.
Ustavične pripomíname deťom, že život budú mať len taký, aký si vytvoria
a bez ich priameho pričinenia sa nič nezmení.
Deti učíme nielen vedomostiam, aj keď tie sú prvoradé, ale učíme ich aj
pracovným návykom a zodpovednosti za ich budúcnosť.
Netreba viac slov, všetko ostatné môžete vyčítať z množstva obrázkov.
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XV.Kapitola

S DETMI A PRE DETI
„Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť, ktorej žiaden živý
človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch;
blaží tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im
neublíži.“

Deti sú úžasná „matéria“. V deťoch vnímame svoje detstvo. V deťoch
vidím svojho otca v dielni, vidím ako som sa mu motkal pomedzi piliny
a hobliny a vidím, ako pre neho zbytočný kúsok dreva sa mi ešte hodil na
nejaký domček z dreva. V deťoch vidím aj svojho syna, ktorý znova robil to
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isté, motkal sa pri starkom i pri mne a pár klinčekmi pozhlábal autíčko,
ktoré máme dodnes odložené u mamy v kuchyni na kredenci.
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Deťom nám treba odovzdať vzťah k prírode a nebáť sa, že nás
nepochopia. Deti veľmi vnímajú a pamätajú si. Čím skôr sa nám podarí
z našich detí urobiť samostatné slobodné a zodpovedné bytosti, tým skôr
sme naplnili svoje poslanie.
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Ukazujeme deťom svet. Nedržíme ich len doma, musia vidieť všetko, čo
sa dá, aby sa vedeli správne rozhodnúť a zaujímať správne stanoviská. Deti
vidia svet po svojom a znova to ich najkrajšie videnie sveta môžete čítať
z množstva ich úprimných výtvorov na fotografiách.
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ZÁVER
Pre predstavenie nášho projektu som zvolil takúto formu, akú ste
práve mali možnosť lúskať.
Neviem či sa mi to podarilo, ale mňa i tých ktorí mi radili a pomáhali
viedla snaha predložiť naše ponímanie sveta tak, ako ho vidíme my. A my
máme zo sveta a života radosť, a preto sme sa nebáli zahrnúť do tejto
knižočky citácie z Chválospevu sv. Františka, lebo to akosi ku nám patrí.
Mnohí sa nám smejú, že sa len bavíme s deťmi a myslia si, že plytváme
zdrojmi. Nebojíme sa smelo rozprávať o našich skutkoch a nebojíme sa ani
pochváliť našimi úspechmi. A nemyslíme si, že sme pyšní. Jednoducho
hovoríme o tom, čo nás baví a o tom, čo si myslíme, prečo sa nám darí, alebo
„prečo nás požehnáva pán“.

116

117

PELETAMI PROTI KLIMATICKÝM ZMENÁM
Ladislav Židek a kol.
Vydala:
BIOMASA, združenie právnických osôb
023 34 Kysucký Lieskovec 743
Tel: 00421 41 423 1500
E-mail: biomasa@biomasa.sk
Texty:
RNDr. Ladislav Židek
Fotografie:
Karol Uhlárik, Rajec
MUDr. Karol Kříž, Rajec
Ing. Pavol Bukovan, Čadca
Ing. Pavol Šutý, Kysucký Lieskovec
Ing. Peter Albert, Ďurčiná
Grafická príprava:
Ján Bitušík
Jazykové korektúry:
Mgr. Anna Bušíková
ISBN
Táto publikácia bola pripravená v rámci implementácie projektu CHEFUB s podporou
programu LIFE+ Európskej komisie, Ministerstva životného prostredia SR a BIOMASY.

Ladislav Židek a kol.

PELETAMI PROTI KLIMATICKÝM ZMENÁM

