Moja malá revolúcia

Balím sa Vám ja koncom septembra na dovolenku snov, veselo - pospevujúc, keď zrazu kde
- tu, tu - tam začujem zachrčať mestský rozhlas. Stíšila som zvuk na rádiu, otvorila som si
okno dokorán a čakala som podvedome na akýsi nemilosrdný verdikt.
Milá pani s príjemným hláskom mi oznámila, že vo vlastnom záujme si mám včas zaplatiť
poplatky za odvoz
komunálneho odpadu. To je verejná vyhrážka? Kdeže, iba uhol
pohľadu,
t.j.
jedna stránka mince. V skutku som rada, že mesto sleduje
moje
vlastné záujmy, ale čo to???: „Do prdele, zabudla som
zaplatiť!“ Utekám Vám ako zmyslov zbavená na
Mestský úrad v Tornali, no cez zamknuté dvere som
sa nedostala. „Tak teda nič, ešte máme banku
OTP.“ Ľudia moji, stihla som to, moje vlastné
záujmy sú zachránené o nič iné predsa
nejde.
Pripustime si trebárs fakt, že by som
oklamala mesto, ktoré mi vychádza maximálne
v ústrety. Nikdy by som si to neodpustila! Za
poskytnuté služby treba platiť poriadne a včas, v tom
má naše mesto bezpochyby pravdu! Lež môžete si
vydedukovať sami, aká je kvalita poskytovaných služieb.
Tejto
problematike som sa venovala okrajovo aj v sekcii: „Bez ružových
okuliarov“,
ale keď som včera otvorila okno za účelom vyvetrania a smrad zrejme
z rozkladajúcej sa kuracej pečienky ma skosil až k zemi, povedala som si: „Dievča, napíš
o tom ešte pár riadkov, už fakt nemáš čo stratiť, väčší smrad už nebude. Nanajvýš ti zrušia
vernostnú kartu obyvateľa, ktorú beztak nevieš nikde využiť!“ (Apropo, ďalší podnet na
spracovanie)

Áno, dobre ma poznáte, bola som sa sťažovať na mestskom úrade (to bolo ešte v tom čase,
keď bol úrad z časti sprístupnený verejnosti). Zrejme si viete živo predstaviť, čo všetkom som

vybavila, akurát, že si ma zaznačili a nezabudli zdôrazniť, že „oni“ za to nemôžu. Logicky mi
z toho vyplynulo, že si za to môžem sama a viete čo milí moji, tí pracovníci mestského úradu
mali svätú pravdu!!!
Cca na 30 rodín máme jeden malý modrý kontajner a má to jedine tú výhodu, že keď leje
ako z krhly, nemusím ho otvárať tým komickým spôsobom, nakoľko je prevažne preplnený.
Smrdí to tu potkanmi, spoločnosť nám robia túlavé mačky – túlaví psi a zdochnuté netopiere.
Kurník šopa, keby bola už aspoň taká zima, že by sa ten odpad mohol sám „konzervovať“
Ja nemôžem vetrať tak ako iné rodiny na iných uliciach a napriek tomu som schopná platiť
si poplatok za odvoz smetí v plnej výške a po úplnej stagnácii bez komentára, lebo sa bojím,
že v opačnom prípade pošle na mňa mesto kohože to???Exekútora. Čo som šiši???

Milí moji, uznajte teda, kto za to môže? No kto, kto?! Zatiaľ neexistujúci exekútor! Čo sa má
čo miešať do mojich súkromných záležitostí, ktoré mám tvrdo rozpracované s mestom? A to
na margo toho, že niektorým z nás sa ako som si mohla vypočuť na občianskom fóre (doslova
fór) odpúšťajú rôznorodé dlhy. Veď je to diskriminácia!!! Ak je potrebné aj ja si viem
preštudovať všetky zvýhodňujúce zákony, čas mi hrá do kariet, to už tak chodí, keď ste bez
práce.
Takže teraz vážne milí moji, je to jedna z tých vážnych situácii, ktoré treba efektívne a rázne
riešiť??? Alebo to nechať na rozmnožujúce sa potkany? Ledabolo, že by sa tie potkany
nepohybovali na našom smetisku podomácky a zaumienili si, že v Tornali sa odmietajú
rozmnožovať, veď predsa môže to byť nad ich pomery! Spomenula som to ako fakt pre tých,
ktorí veria na zázraky.
Keďže som to vyhlásila za moju malú revolúciu, zrejme by som sa mala obvešať
transparentmi hlásajúce environmentalistické odkazy a cupitajúc pred uzatvoreným mestským
úradom by som mala mávať potvrdeniami, o zaplatení za odvoz smetí. Je to akási malá pocta
mestu, že počúvajúc na milú pani v rozhlase si nenakopujem pozdĺžnosti...vo vlastnom
záujme.

Nechcem naše milované mesto
priviesť do hanby a z tohto
prostého dôvodu som sa zatiaľ
neobrátila na média, ale uznajte
mi milí moji tých 402 korún za
takýto„ kvalitný“ odvoz smetí
by som mohla aj efektívnejšie
minúť, trebárs na seba
v obľúbenom kaderníctve.
402 x 30 rodín = 12060 korún
slovenských na jeden rok, tak
nech mi nikto nehovorí, že
práve náš blok si nezaslúži za
tú cenu aspoň dva kontajnery!!! Ozdravný režim sem - ozdravný režim tam, nie som
ochotná žiť medzi smeťami, ja si za odvoz smetí riadne platím a ostatné ma nezaujíma. Na
margo mojich tvrdení, môžem „mesto“ pozvať na príjemné posedenie pri domácich buchtách
s vôňou údenej ryby, ktorá sa šíri priamo zdola od malej modrej AVE Tornaľa!
Čiže znova ma máta jedna a tá istá nastolená otázka: „Kto za to môže???“
Neviem milí moji, učím sa od Vás, poraďte mi! Myslím si, že to budem riešiť
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva na oddelení hygieny, životného
prostredia a zdravia. Preukážem sa menej príjemnými fotodokumentáciami (určite nie cez
obed) a keď mi povedia: „To je v pohode, mali by ste platiť“, postúpim o tri schodíky vyššie.
Nebudem predsa vyživovať „mesto“ (kebyže mesto) za služby, ktoré si neplní v súlade so
stanovenými normami, nebodaj, že „mesto“ chce stoj čo stoj zažiť epidémiu a choroby... toto
rozhodnutie už ide mimo mňa, ale reku Vám oznámim, čo ma v poslednom čase najviac trápi!
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