Prečo treba byt členom SPOD?
Pri nábore nových členov do SPOD často dostávame otázku „Čo z toho budem mať?“
Tu je naša odpoveď:
Mnoho ľudí je nespokojných, ako málo si Slováci vážia svoje kultúrne dedičstvo. Naše vzácne
historické pamiatky sa rozpadávajú. Skvosty ľudovej architektúry likvidujeme, aby sa získalo
miesto pre gýčovité stavby, ktoré dedinu len špatia. Spôsob dedinského života zaniká.
Dedina, ktorá bývala vždy sebestačná, sa stáva chudobným príbuzným mesta. Hrozí zánik
slovenskej dediny. Ohrozená je vidiecka krajinu a žitie v harmónii s ňou. Kvalita života na
vidieku sa zhoršuje .
Mnohí z Vás by radi niečo proti tomu urobili. Chceli by zachovať tradičné hodnoty
dedinského života, chceli by zachrániť, čo máme najvzácnejšie, zachrániť, čo sa ešte dá,
chceli by šírením osvety, vychovávať ľudí k väčšej úcte k národnému dedičstvu.... Nemajú to
však ľahké. Osamelí bojovníci sú vždy v nevýhode. Chýbajú im partneri a spojenci.
Ak si sa do tejto neľahkej práce pustil, určite potrebuješ
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rady odborníkov,
prenos skúseností zo zahraničia i zo slovenských regiónov,
inšpiráciu k novým nápadom,
materiály a podklady k osvetovej práci,
pomoc pri tvorbe a realizácii projektov,
ocenenie výsledkov práce pomocou súťaží a p.,
podporu pri predkladaní žiadostí a petícií...

SPOD je tu na to, aby Ti v tom pomohol a aby Ti poskytol aj spoločnosť podobne
zmýšľajúcich ľudí. Preto neváhajte, vstúpte medzi nás.
Budúcnosť dediny je ohrozená. Moc peňazí rozdeľuje na dediny na bohaté a chudobne.
Chudobné sú odsúdené na zánik - kto sa ich zastane? V zápase dediny o budúcnosť ide
nielen o peniaze ale aj o postoje obyvateľov. Ústretové myslenie človeka nezíska dedina
sama - kto jej pomôže? Dedina, ktorá zobrala svoj osud do vlastných rúk čaká na výzvy, rady,
poznatky, či inšpirácie. Je odkázaná na spoluprácu a potrebuje schopnosť premeniť tradičné
na moderné - kto to zorganizuje ? V informačnom chaose a trhovom násilí stráca dedinský
človek zmysel pre tradične hodnoty - kto mu to vysvetlí ?
Tieto úlohy chce na seba prevziať SPOD, ktorý sa tejto práci venuje už viac ako 12 rokov
a dosiahol aj nemalé výsledky (webová stránka: www.spod.olim.sk)
A ešte jedna vec: „Čo z toho bude mať SPOD?“
Odpoveď: Väčšiu silu. Každý, kto sa k nám pridá, prinesie nové nápady, novú energiu a rozšíri
naše rady, aby sme dokázali viac, a lepšie pomáhali. Ak sa má SPOD angažovať za záchranu
vidieckych hodnôt potrebuje na to Tvoj hlas a Tvoje poverenie.

