Otvorený list Hrbôtskych dôchodcov,
ako reakcia na vystúpenie p.Milana Fiľa v MTR a v RH

Vážený p.Fiľo !
Sme radi, že nám dôchodcom chcete pomáhať práve Vy, človek s veľkým vplyvom
a možnosťami. Sme Vám vďační zato, že dávate prácu občanom, ale aj za to, že sa hlásite
k čestnému občianstvu Ružomberka, ktoré pokladáte za svoj najvyšší úspech. To nám dáva
nádej, že nás teraz lepšie pochopíte a že budú odstránené chronické rany Ružomberka, ktoré
ako si my myslíme, súvisia s Vašou fabrikou.
Áno, za 20 rokov sa fabrika od základu prebudovala, niekoľkonásobne zvýšila výrobu, ale na
SČOV Hrboltová sa toho veľa nezmenilo, pretože obťažujúci zápach stále pretrváva.
Áno, vieme to my dôchodcovia, vedia to naši synovia a dcéry, naše vnúčatá, ba možno povedať,
vie to celé Slovensko. Iba Vaši pracovníci environmentu to nevedia. Presviedčajú nás, niekedy
aj vysmievajú, že SČOV pracuje bezchybne. My však cítime, ako ťažko sa nám dýcha, keď sa
v noci budíme na silný zápach z SČOV, nemôžeme vyvetrať a nemáme sa kde ísť nadýchnuť.
Srdce nám plače pri pohľade na plesne a choroby na našich ovocných stromoch a záhradách.
Príroda je chorá a naše deti tu nechcú bývať a stavať nové domy.
Na toto všetko upozorňujeme už 16 rokov prostredníctvom zmyslového monitoringu zápachu.
Zmysel toho však nevidíme, pretože nás nikto nepočúva. Dôsledky sú však viditeľné.
Ak chcete konať pre ľudí dobro, skúste počúvať aj ľudí, ktorí pri SČOV bývajú. Nevlastnia
majetky, ani peniaze, aby mohli s tým niečo urobiť. Vy však tú moc máte. Tak ju použite. Bude
to tá najlepšia investícia, akú ste kedy urobili. My veríme, že raz príde deň, keď budeme všetci
skladať svoj odpočet, v ktorom sa zlo nedá vyvážiť dobrom. Veď aj Pápež František
pripomína, že príroda je náš spoločný dom. Hlásiť sa k filantropii cez kresťanské osobnosti,
znamená rešpektovať aj životné prostredie. Inak je to povrchné a nedôveryhodné .
Pretavte slová o láske a úcte k človeku a k prírode do skutkov.

S úctou

Klub dôchodcov Hrboltová
dôchodcovia a invalidní dôchodcovia z Hrboltovej

v Hrboltovej 14.1.2017
Prílohy : 4 ks podpisové hárky – 102 podpisov

