
Odpove ď na komentáre 

Dovo ľte mi reagova ť... 

Mám pocit, že najdôležitejšia vec pre Vás a túto ob ec je mieste televízne vysielanie a aby preliezky 

pre deti boli postavené so stavebným povolením. Var ia sa tu tieto veci celý minulý rok a na 

podstatné veci sa akosi zabúda. 

Akosi sa zabúda, že v osade máme 'pár' stavieb na c udzom pozemku a bez akýchko ľvek povolení. 

Ďalšie murované domy sú vo výstavbe. Ale to je banal ita, treba rieši ť preliezku. 

MTV bolo vypnuté 2 roky a nikto ni č nespisoval vtedy? Teraz treba o tom  diskutova ť a vari ť to celý 

rok. Aj ke ď pri troche snahy by už dávno bolo všetko ako má by ť. O čo tu vôbec ide pri kablovke? 

Prečo ľudia nedostali informáciu, že káblovka bude beža ť ďalej? Pre čo si ve ľa ludi kúpilo satelit? 

Vrchol bolo ´mimoriadne´ zastupite ľstvo pred Vianocami 2015 práve o káblovke s 

účasťou/neú časťou niektorých poslancov. 

IBV? Za 7 rokov ni č. 

Mŕtve peniaze. 

Začne tam niekto stava ť? Dúfam, že áno. 

Stále dookola POKORA, NEÚCTA, AROGANCIA? Ob čas sa tomu asi nevyhnem, nie som dokonalý. 

Ale, prepá čte, ak ma niekto bude považova ť za poskoka M. Jur ča, len na základe toho, že máme 

niektoré názory zhodné? 

Chcete nápady? 

http://www.pribylina.sk/sk/clanok/335-navrh-strateg ickeho-dokumentu  

 

Chcete vidie ť, kde sme chceli smerova ť? 

http://www.cas.sk/clanok/343579/toto-je-dedina-roka -najomne-byty-ponukaju-za-par-eur.html  

http://www.spisskyhrhov.info/  

Kritike sa nebránim, lenže u nás sú to viac výmysly a ohováranie ako kritika. 

Len na chví ľu skúste pripusti ť, že všetko nie je OK, tak ako sa tvárime. Minulý ro k 23 pohrebov a 

koľko bolo pôrodov? Tiež ur čite dos ť, asi viete kto zabezpe čuje pôrodnos ť v obci. Už je 5 minút po 

dvanástej, tak sa netvárme, že káblovka a preliezka  sú alebo majú by ť téma číslo jeden! 

Takže kde smerujeme??? 

•       Pod Spišským hradom, v obci Žehra, žije 2 2 29 obyvate ľov, z toho približne 1 744 je rómskeho 

pôvodu. Aj v tejto obci sa od s čítania v roku 1980 po čet Rómov strojnásobil, ke ď ich tu v roku 1980 

bolo 518 a dnes ich je spomínaných 1 744 (S čítanie 1980) 

 

Filip Benko  


