
Škola volá a šiesti poslanci to dookola ignorujú / Nezmyselné politikárčenie 

Je určite v záujme každej obce mať základnú školu, veď obec s počtom obyvateľov nad 1300 

občanov a prázdnou IBV na Plave je takmer hazardovanie s osudom Pribyliny. 

V každej dedine okolo nás sú školy dávno zrekonštruované a samosprávy hľadajú tie najefektívnejšie 

cesty ako udržať rodiny tam kde sa narodili, len Pribylina je asi výnimkou! 

Je prirodzené a normálne  snažiť sa riešiť základnú školu tak, aby čo najviac detičiek z Materskej 

škôlky prešlo do Základnej školy. 

Ale čo nie je prirodzené a normálne a veľmi trápne je politikárčenie šiestich poslancov OZ v Pribylina: 

1. Ľuboš Bobrik 

2. Pavel Holbus 

3. Dušan Poliak 

4. Mgr. Iveta Oravcová 

5. Ing. Miroslav Beharka 

6. Dušana Cibuľová 

Práve títo poslanci neprišli dňa 15.1.2018 na zvolané zastupiteľstvo. Takže zastupiteľstvo sa 

nekonalo, ale o 14 dní sa musíme v zmysle zákona o Obecnom zriadení aj podľa rokovacieho poriadku 

znova stretnúť! Ako to dopadne? Je to len na nich. To že neprišli a OZ sa nekonalo, to v Pribyline ešte 

asi nebolo, ale určite sa ich neúčasť stane súčasťou dejín obce.   

Predmetom rokovania OZ bolo dať jasný signál do obce Pribylina, čo bude so školou ďalej. 

Veď naši predkovia určite v roku 1953, keď stavali novú školu nerobili politiku, ale pracovali 

a postavili strediskovú školu dokonca aj s telocvičňou a nadčasovým  zázemím. Boli to rozumní 

občania, ktorí chceli udržať rodiny v dedine. 

Ale prišiel rok 2018, a na pôde obecného zastupiteľstva niekto namiesto prijímania jasných 

rozhodnutí  robí politiku a politikárči. Posúva nepravdivé informácie a končí sa tak ako 15.1.2018 – 

trápnym divadlom!  

V škôlke čaká 24 detičiek, ktoré by mohli 1.9.2018 nastúpiť do ZŠ  v Pribyline - to je 48 

rodičov, ktorým treba dať do termínu konania zápisu do školy  jasnú informáciu, čo so školou bude. 

Také vysoké číslo v predškolskom stupni Pribylina už dávno nemala. Je našou morálnou 

zodpovednosťou, aby sme o tieto detičky prejavili záujem. 

Ďakujem  

Ing. Ján Vrbičan  

 

 


