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wnload=1|float=left|imageshadow=shadow1}Dobrý deň v týchto dňoch som "obehol" dedinu a
bol som nafotiť tzv. čierne skládky . Rozmýšlam o tom, že či to robia naši ľudia, alebo cudzí.
Ale to je v tejto chvíli bezpredmetné. Vždy som sa smial na ľudoch, ktorí hovorili že ja nemám
žiadny odpad, ja si všetko popálim, alebo podobne. Jedno je isté, každý človek má nejaký
odpad. Otázne je to, že či svoj odpad vynáša niekde do okolia dediny, alebo ho nechá pri
"kukanádobe" a keď prídu smetiari, vynesú ho. Ja nechcem týmto článkom útočiť na nikoho,
lebo neviem kto ten bordel do okolia obce vynáša. Najväčšie ložisko znečistenia je "za topoľmi".
Upozorňovalo ma nato viac ľudí.

Pamätám si, že v minulosti tam bola rampa, ktorá zabraňovala prístupu áut. Dnes tam už rampa
nie je a ľudia tam vynášajú všetko čo im príde pod ruky. Lepšie to bude vidieť na fotkách. Na
tejto ceste bol kedysi most, preto hovorím v minulom čísle, lebo už nie je. Niekto si dal tu
námahu, aby odpalil železné trámy autogénom a odniesol. Rozmýšľam, že či to odtiaľ
odvezieme, alebo nie. Sú tam sedačky, rôzne skrine, drevo, flaše atď. Odvezieme to a o týždeň
to tam máme znovu. Ďalej som bol pozrieť cestu smerom na Partizánske. Aj tam máme vedľa
cesty mnoho odpadu. Pod Skýcovom to nie je v porovnaní s týmito dvomi lokalitamii až také
"zlé". Ďalej som sa vybral na parkovisko za sídlom lesnej správy. Už v minulom článku som
informoval, že sme tam umiestnili dva zberné koše. Bol som pozrieť, že či sú ľudia schopní do
nich "trafiť". Zatiaľ to vypadá že hej. Cestou späť som sa zastavil na cintoríne. Bol som, ako to
povedať slušne, naštavaný, čo som tam uvidel. Pri hornej vstupnej bráne bolo nahadzaných v
zľabe množstvo kahancov. Všetko si môžete pozrieť na fotkách. V pravej časti cintorína, kde je
nový plot som našiel opreté o plot poklopy z pomníkov. Niekto si to tam asi "oprel". Išiel som
smerom hore vedľa nového plotu a čo nevidím. Opäť kahance nahádzané až za ten nový plot.
No proste toto robia ľudia. Chcem Vás nabádať aj trochu rozmyšlať o tom čo robíte, keď to
robíte. Ono je to síce jednoduché prehodiť to na rolu, ale aj z tej role to musí niekto odpratať.
Dosť bolo kritizovania, lebo to vie každý, teraz návrh riešenia. Pri dome smútku máme dva
kontajnery, rozmyšlali sme ako to vyriešiť, aby neboli tak ďaleko od cintorína. Jeden kontajner
sme presunuli na druhú stranu cesty, tam kde končí nový cintorín. Snáď si dajú ľudia tu
námahu, aby prešli cez cestu a vyhodili tam smeti. Uvidíme. Ďalej chcem informovať že hneď
keď sa trochu oteplí začneme s úpravami nového zberného miesta na Hradskej, v areáli
bývalého družstva. Aj touto cestou chcem poďakovať pánovi Dušanovi Gahérovi, ktorý nám
poskytol ešte na pár mesiacov priestor na bývalom zbernom dvore, aj keď mu už vypršala
nájomná zmluva, kým nedokončíme nový zberný dvor. Ďakujem za prečítanie Tomáš
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