›

Olympijské hry

OLYMPIJSKÉ HRY DALKIA 2011
Dňa 17. júna sa konal už 8. ročník
OLYMPIJSKÝCH HIER DALKIA, na ktorých
sa stretli dobre naladení ľudia, pripravení
stráviť príjemný deň plný športu a zábavy.

nadácia dalkia slovensko

NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO
podporila aktivity Miroslava Sanigu
Milovník prírody, vedec, spisovateľ, človek srdcom i dušou zanietený
za prírodu. Prírodu nielen miluje, ale vie o nej aj rozprávať i písať.
Je to človek, pre ktorého je príroda všetkým, zasvätil jej celý svoj život.

Vďaka dobrému ohlasu z minulého roka sa aj tohtoročná
olympiáda uskutočnila vo Vyhniach, v nádhernom prostredí
stredného Slovenska. Počasie bolo celý deň priaznivé,
čo nám umožnilo absolvovať všetky aktivity vonku a stráviť
tak príjemné chvíle na čerstvom vzduchu.
Záchranná akcia

Pre všetkých súťažiacich boli pripravené zaujímavé súťažné disciplíny rozličného charakteru.
Mohli si vyskúšať jazdu na Conference bike, ktorá si vyžadovala aj riadnu dávku pozornosti
a opatrnosti hlavne pri brzdení a otáčaní. Trošku sa zapotili pri prenášaní vody pomocou vedier
aj pri zdolávaní rieky, ktorú museli prekonať suchou nohou. Potrápili sa pri odpovedaní
na vedomostné otázky o Slovensku a pri hľadaní predmetov, ktoré do lesa nepatria. Zabavili
sa pri člnkovaní v bazéne a ďalších zaujímavých aktivitách.

Miroslav Saniga je rodák z Liptova, z dediny Liptovské
Revúce učupenej v lone veľkofatranskej prírody.
Tu, pod mohutnou skalnou hradbou Čierneho Kameňa,
od raného detstva spoznával krásy prírodných zátiší
a získaval hlboký vzťah k všetkým ratolestiam matky
prírody. Momentálne pracuje vo Výskumnom ústave
ekológie lesa SAV v Starých Horách ako vedecký
pracovník pri výskume vtáčích spoločenstiev.

Aký bol váš detský sen?

Záverečnou úlohou tímov bolo postaviť vtáčie búdky. Prejavila sa tu skutočná kreativita
a nadšenie pre dobrú vec. Vtáčie búdky venujeme školám, ktoré súťažili v projekte Biodiverzita
okolo nás.
Dobrá nálada, chutné jedlo, ale najmä zaujímavé aktivity v nás po celom dni zanechali
príjemné pocity a veríme, že sa takto budeme môcť stretnúť aj o rok.
Gabriela Verešová, Dalkia a.s.
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Odovzdávanie cien víťazom OH „Bielym trenkám“

Už v ranom detstve som túžil mať prírodu čo najbližšie
okolo seba, obzvlášť však operence, a tak som si chcel
v záhrade vybudovať kŕmidlá pre vtáčiky, aby som ich
sem prilákal. Môj detský sen sa mi splnil až v zrelom
veku. V malebnom revúckom údolí, pod skalným oltárom
Čierneho Kameňa, som v záhradke rodičovského domu
vytvoril Rozprávkovú vtáčiu záhradku. Počas celého
roka poskytuje operencom „full servis“ – plnú penziu
a ubytovanie v najluxusnejších búdkach. Pospolitosť
operencov tu ročne skonzumuje okolo 1 000 kg
slnečnice. Operení hodovníci už poznajú svojho hostiteľa
a poniektorí mi dôverujú až tak, že si slnečnicové
semienka priletia vziať priamo z ruky, čo je prejav
najvyššej možnej dôvery zo strany iného živočíšneho
druhu. Krajšiu odmenu si hostiteľ vtáčej pospolitosti veru
nemôže želať.

Zaoberáte sa najmä
výskumom vtáčích
spoločenstiev. Ktoré
máte najradšej?
Mojou srdcovou záležitosťou sú dva
operence – tetrov hlucháň a murárik
červenokrídly. Obidva tieto vtáčie druhy
ma hneď pri prvom stretnutí zvláštne očarili,
či doslova omámili, ba vari až „uriekli“.
Bola to láska na prvý pohľad a zamilovanie
na celý život.

Čo vás priviedlo
k písaniu?

Aká je príroda
vašimi očami?
Každý okamih v časovom intervale dňa
a roka je v zátišiach prírody jedinečný
a vytvára v nich neopakovateľnú atmosféru.
Pre mňa je príroda neodolateľná kráska
v každom počasí a vždy mám v jej zátišiach
čo obdivovať. Pozvánku na vychádzku
do prírody nedokážem nikdy odmietnuť,
považoval by som to za neodpustiteľný
hriech, ktorý som spáchal voči prírode.
Mnoho ráz som sa presvedčil, že človek
zažije v prírode nezabudnuteľné chvíle práve
vtedy a v takej lokalite, kde by to vôbec nečakal.

Za nespočetné dni a noci strávené v lone
prírody som bol svedkom aj nespočítateľného
množstva príbehov, ktoré sa každú chvíľu
odohrávajú v jej zákutiach. Nechať si tieto
zážitky len pre seba by som považoval
za sebectvo a hriech, a tak ich sprístupňujem
širokej čitateľskej verejnosti, ale najmä
deťom. Knižky sú obohatené mojimi
vlastnými ilustráciami a fotografiami.

Zimná Rozprávková vtáčia záhradka

Je možné navštíviť vašu
Rozprávkovú vtáčiu záhradku?
Vtáčia záhrada sa nachádza vo Vyšnej Revúcej,
hneď vedľa hlavnej prejazdovej cesty obcou. Vstupné
nevyberám žiadne. Vždy, keď budem doma, môžete
si záhradu obzrieť zblízka, poskytnem aj výklad. Ešte
som nezažil, že keď niekto odchádzal, nebol viac
naklonený prírode. A to je aj mojím krédom.
Slávnostné otvorenie 8. ročníka OH Dalkia 2011

Zdolávanie rieky suchou nohou

Rozprávková vtáčia záhradka

Čo by ste odkázali našim čitateľom?
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Súťažiaci sa potrápili pri výrobe vtáčich búdok.

Jazda na Conference bike

Miroslav Saniga s rybárikom

Človek ako najrozumnejší tvor planéty Zem je zodpovedný za zachovanie úžasného prírodného
systému, ktorý sa na nej kreoval tisícky rokov. Osud prírody je v našich rukách. To, aký vzťah
k prírode nadobudnú naše deti, záleží na nás dospelých. Už od útleho veku je potrebné
kultivovať vzťah malého človiečika k prírode. Našim deťom treba ukázať pekný príklad nášho
vrúcneho vzťahu k prírode a takýmto praktickým spôsobom sa pokúsiť zasiať v ich vnímavých
srdiečkach semienko lásky k prírode a jej obyvateľom.
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