
�ový Rok som privítala v roztopašnosti  s pocitom, že čínska imitácia mojej 
vzácnej koženej peňaženky bude musieť nedohľadne zaľahnúť  popolom, totiž  
z mojich skromných úspor, kde mi aspoň čosi šušťalo pod prstami, zostalo 
kvantum drobákov, ktoré  moja peňaženka jednoducho nezvládla. 
Dnes mám centov ako smetí. 
Apropo smeti...znova sme vhupli do fázy v ktorej by som mala vyjadriť úplnú 

spokojnosť so službami nášho mesta. Odvoz komunálneho odpadu sa po sviatkoch znova 
stabilizoval. Neviem ako Vy, ale ja v zóne svojho obydlia už nemám ani bordel, ani smrad. 
Vzhľadom k tomu, že si stanovený paušál za odvoz komunálneho odpadu štvrťročne 
splácam je to neprirodzene chvályhodné. To je samozrejme len môj uhol pohľadu 
a nebránim sa ani senzibilnej poklone.   
V každom prípade by sa mohlo konečne rozhodnúť či budú služby kvalitné, alebo nie 
nakoľko sa mi už pletie človečí software. Predvčerom som rozdala zásoby svojich vonných 
sviečok a svoju radosť z čistoty som zapila detským mierne perlivým šampanským. Teraz 

mám neutíchajúce výčitky svedomia, čo v tom prípade ak sa znova sklamem??? 
Môj najsladší anjel strážny (v ženskom prevedení) by mi povedal: „Neriešme 
to!“ A tak to ozaj neriešme.  
Náhodou Silvestrovský ohňostroj bol super, 
Ak človek zodpovedný za veľké boom stíhal v 15 minútových intervaloch 
od Stárne po Behynce (s tým, že my sme kdesi v strede) vlastnú dopravu, 

rozloženie a pripravenie kompaktov, ich vybúchanie, následnú kontrolu a uistenie nás 
všetkých, že po akcii nezhoríme... zaslúži si podľa môjho názoru veľký obdiv. Získanie 
preukazu odpaľovača ohňostrojov by som možno zvládla, ale pracovať s takou 
rýchlosťou a s takým nasadením...to je niečo!!!Nie, nie, nie... jedna osoba by to nezvládala, 
jasné, že museli byť minimálne traja. 
A samozrejme my večne nespokojní občas musíme zabŕdať. Čo nás po tom koľkí boli a koľko 
nás to stálo? 
Mali sme ohňostroj? Mali! 
Videli sme 20 sekundovú rozžiarenú oblohu? Videli! 
Videli sme lietať 6 guľových bômb v 5 minútových intervaloch? Videli! 
No tak???  
A teraz trošku vážne...mnohí ste ma zastavovali, vyjadrovali ste svoje sklamanie, hnev, 
zúrivosť...skoro žiadna pozitívna odozva. „Za taký veľký peniaz skoro nič“... „Za 3000 Sk 
(99,58€)som spravil lepší ohňostroj pred panelákom“...a pod. 
Milí moji, nehnevajte sa na mňa, budem k Vám veľmi úprimná. Totiž tri senzačné roky som 
si vďaka svojmu manželovi mala možnosť odsledovať z tesnej blízkosti odpálenie 
veľkolepých ohňostrojov na námestí v Banskej Bystrici. Verte mi je to práca, ktorej príprava 
si vyžaduje maximálnu pozornosť a profesionalitu. Odpaľovanie ohňostroja III. až IV. triedy 
má určité fázy od gradovania efektov až po samotné finále. Nie je to jednoduchá práca!!! 
A preto sa prosím Vás tešme, že si to tu vôbec niekto vezme na starosť za účelom snahy 
potešiť nás. Vraj sme tu minulý rok ohňostroj nemali a aký ste boli z toho sklamaní(ja 
nie...hihihi, bola som v Bystrici) 
Takže??? Čo z toho celého vyplýva? Jeden krok vpred a dva dozadu, znova nevieme čo 
chceme! A že ohňostroj bol financovaný z „našich“ poplatkov nech Vás trápi najmenej, 
peniaze si do hrobu beztak nevezmeme a len tak mimochodom...mne sa to páčilo :)))))))))))) 
 


