Milí priatelia vidieka, všetci sme už unavení a zase raz musíme zanechať svoju prácu, ktorá nás doma počká, ale verte že je to dôležité. Opäť
raz je tu potreba, aby sme sa stretli a vyjadrili nesúhlas s touto novelou zákona 543 o ochrane prírody, ktorá vyženie život z vidieka.
Príďte povedať to, že s tým nesúhlasíte, príďte povedať to, ako sa Vás to dotkne, príďte povedať, kto je skutočným milovníkom a ochrancom
prírody.
Milí priatelia vidieka, milí vidiečania, lesníci, poľovníci, hospodári, chovatelia koní, oviec, kôz, kráv, milí včelári, ak si ešte stále myslíte že sa
Vás to netýka, tak opak je pravdou!!!

Myslíme si, že ste už všetci pochopili to, že touto novelou sa nejedná o ochranu prírody, ale o to, aby nás pripravili o to čo najviac milujeme,
o to o čo sa s láskou staráme, aj pre ostatných a to je náš milovaný kraj. Nebuďte už ticho, ticho sme boli už príliš dlho.
Ak niekto tvrdí, že sme proti ochrane prírody, tak klame. Ak niekto tvrdí , že sa o našu prírodu nestaráme, tak klame. Ak niekto tvrdí , že to
nerobíme s láskou a nerobíme to dobre, tak klame. My sme tí, ktorí sú skutoční ochrancovia prírody. Avšak nesúhlasíme s tým, aby novela
zákona tak dôležitá ako táto, bola odhlasovaná tak pokútnym spôsobom. Nesúhlasíme aby sa hlasovanie presúvalo z minúty na minútu len
preto, že potrebujú ovplyvniť ďalších poslancov len preto, že ich potrebujú zavrieť na hodinu a pol do kancelárie a hustiť do nich len preto,
že nemajú podporu ani v národnej rade a už vôbec nie u občanov Slovenska.
Áno sme za ochranu prírody, tak ako sme vždy boli a aj budeme. Ale ak chceme chrániť nejaké územie, tak v prvom rade ho potrebujeme
prehodnotiť a povedať si o aké územie sa tu jedná, aby sme vedeli, ako ho máme chrániť. Následne je potrebné spraviť zonáciu daného
územia a až tak sa môžu riešiť nejaké právomoci v tomto území, na základe dopadov či už na ekosystém, tak aj na nás ľudí čo tam žijeme,
chceme žiť a budeme žiť.
Nedajme si zobrať to čo tak milujeme hŕstkou ľudí, ktorí sú motivovaní dotáciami na ich nezmyselné projekty, ktoré reálne nechránia, ale
ničia túto krajinu.

PRÍĎTE POVEDAŤ NIE EKOTERORU!!!

