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Dnes je 11.8. 2010 a je to už skoro mesiac, čo tu pán Zvolenský napísal článok s názvom
"Chceme byť informovaní". Nie zo srandy sa môj článok volá skoro rovnako.
Obecné hody sú za rohom a pochod taktiež. Myslím si, že viacerí spoluobčania by sa radi
dozvedeli pár informácií spojené s týmito udalosťami. Stále sa v tejto dedine dozvedám veci
formou aká už bola spomínaná "jedna pani povedala". A presne takto to aj je. Jedna pani
povedala, že kolotoče budú na malom futbalovom ihrisku pri škole. Škoda, že pani už
nepovedala od kedy a do kedy tam budú. Ďalšia pani v obchode rozprávala, že na pochod príde
p. Sulík a vraj zostane aj na dedinskú zábavu. Je to tak, alebo by ho tu tá pani len chcela mať
...? ... Pred pár dňami som išiel okolo autobusovej zástavky kde sa rozprávali ludia, že čo to
vlastne ten báger na Partizánskej ulici kope. Výsledok bol taký, že sa musia spýtať robotníkov
keď to chcú vedieť ...
Ved je to smiešne aby občania vlastnej dediny nevedeli čo sa tu deje. A pritom stačí tak málo.
Krátke informatívne články. Sú to úplne základné informácie. Je velký problém vyrobiť plagát a
zavesiť ho na vývesku v strede dediny? Je ťažké spísať program podujatia na pochod? Ved sú
to činnosti, ktoré šikovnému človeku zaberú pár desiatok minút. Pýtate sa kto tie informatívne
články bude písať? Hocikto, hocikto z organizátorov kultúrneho podujatia, účastník športového
podujatia, fanúšik a tiež poslanci. Veď poslanci majú slúžiť občanom nie?
Problém s informovanosťou sa netýka dvoch alebo troch ludí ktorí sa tu na to sťažujú.
Informácie chcú dostávať ludia vo veku 20 rokov, 40 ale aj 70. A teda nejde len o informovanosť
prostredníctvom internetu. /aj ked je smutné, že niekto obetoval svoj čas aby túto stránku
vytvoril a teraz sú tu 3-4 príspevky mesačne - keď je plodné obdobie/. Keby na túto stránku
nepísali Jozef Zvolenský a Tomáš Kolembus tak to tu zapadne prachom... to dúfam nechceme.
Informujte nás !
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