Vážení občania!
Chcem sa poďakovať všetkým občanom za zvládnutie veľmi zložitého pandemického obdobia,
v našej obci.
Posledný rok bol veľmi náročný, zostali sme uväznení doma, alebo v skupinkách, zatvárali sa všetky
obchody a úrady.
Náš úrad pracoval ďalej s miernymi organizačnými úpravami.
Testovali sme pre potreby našich občanov každý týždeň za niekoľko mesiacov a na šťastie sme
vytvorili dobrý testovací team, ,čo ocenili aj ľudia z iných obcí. Ďakujem všetkým ktorí sa vystavovali
nebezpečenstvu nákazy, niekedy aj negatívnym reakciám a zapojili sa do tohto procesu a obetovali
dni voľna v mraze , daždi a zlým poveternostným podmienkam.
Ďakujem všetkým, ktorí neočakávali odmenu, ale sa zapojili do organizovania testovania každú
sobotu.
Bohužiaľ v úspešnom boji sme mali aj jednu obeť pandémie. Preto stále platí, buďte opatrní !
Čo však nezvládame, je separovaný zber. Upozornení sme boli zbernou spoločnosťou Ľupčianka s.r.o.
že v separovaní plastov sme na poslednom mieste v okrese.
Hádžeme do plastového odpadu aj komunálny odpad a to v takom množstve, že nám hrozí že po
roztriedení na skládke nám bude zostatok odpadu daný k úhrade. Verím, že nik nechce zvyšovať
poplatok za komunály odpad.
Ešte stále nám nie je samozrejmé, že fľaše stláčame ,že nehádžeme k zberným nádobám iný odpad
na zem. Robíme si neporiadok sami sebe. Preto budeme musieť pristúpiť k iným opatreniam.
V nasledujúcom období budeme realizovať zber elektroodpadu.
Pri obchode pribudla nová zberná nádoba na bio odpad. Je možné všetok odpad z kuchyne vo
vedierku priniesť a vyliať do nádoby. Čo tam patrí je rozpísané na našej webovej stránke i na určenej
nádobe. Preto nevylievajte zbytky z kuchyne do potoka!
Oceňujem, že zber šatstva, nábytku a plastov prebehol podľa usmernenia bez problémov .Vyzbierali
sme 2t odpadu. V priebehu rokov sme riešili niekoľko čiernych skládok v našom katastri. Najväčšia je
za Holicou v katastri Bukovca .Pravidelne čistíme potok vo vstupnej doline ,kde sa v priebehu rokov
vyzbieralo niekoľko ton odpadu.
Ďakujem občanom, ktorí sú nespokojní a prídu na brigádu, alebo na vychádzke do tašky vyzbierajú
odpad popri ceste ,či chodníku. Je možné preukázať sa aj takýmto spôsobom či nám na obci naozaj
bytostne záleží. Verím, že postupne sa život začne znovu normalizovať, že sa rozbehnú naše zámery.
Sme k dispozícii na úrade pre všetkých, ktorí potrebujú odpovede na otázky ,ale aj pre tých ktorí
prídu s vhodným návrhom, či riešením.
Príchod jari a slnko nám núka pozitívnejší pohľad na svet. Uzamknutie sa počas pandémie nám
prinieslo veľmi veľa agresie a nenávisti . Agresia vyvoláva novú agresiu. My kresťania predsa
nebudeme podľa učenia Ježiša hádzať ...... kto do teba kameňom.....kameň????
Prajem vám do ďalších dní veľa zdravia!
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