
PRIBYLINSKÉ VLAKY 

Priznám sa, že ani neviem ako  mám osloviť šiestich ľudí, ktorých si Pribylinci zvolili ako členov 

obecného zastupiteľstva, pretože po štvornásobnej neúčasti na zastupiteľstvách Vás prepáčte 

nemôžem osloviť „poslanci“. 

Strach, ktorý vo Vás je stále väčší a silnejší Vás už natoľko ovláda, že Váš vnútorný hlas Vám 

neustále hovorí, že ísť za poslanca bolo pre Vás to najhoršie rozhodnutie v živote.  

Bohužiaľ ste nastúpili na ten nesprávny vlak s nesprávnym rušňovodičom, ktorý vedie vlak do 

neznáma a tak závratnou rýchlosťou, že sa s vysokou pravdepodobnosťou vykoľají.  Veď neustále 

vyhýbanie sa najcitlivejším otázkam , kvôli ktorým sme zastupiteľstvá zvolali je veľmi hazardná cesta. 

Naleteli ste rušňovodičovi, ktorí je sofistikovaný a pôsobí sugestívne ale vlak vedie na 

nesprávnej koľaji a do neznáma. Neustále kladie výhybky a vyhýba sa  zodpovednosti riešiť 

najdôležitejšie témy obce. Váš rušňovodič, po prvý krát na Rade školy pred, poslancom NR SR, Vás 

šiestich poslancov  - neobhájil a verte mi vedia o Vás už aj v parlamente a možno sa začnú pýtať -  

prečo?  

Hazardnú cestu vlakom, na ktorý ste nastúpili vedie rušňovodič, ktorý rieši len svoju pozíciu 

a nemá záujem zmeniť pozíciu na kuriča a urobí všetko preto aby bol aj naďalej rušňovodičom a na 

ničom inom mu nezáleží a urobí všetko preto a pôjde aj do rizika za každú cenu! Chce zostať v prvom 

vozni a  myslí si  o sebe že je nenahraditeľný.  

Bohužiaľ ste naleteli konšpiratívnym teóriám a nepravdám a veziete sa v nesprávnom vlaku. 

Rušňovodič zvolal ďalšie zasadnutie, ale teraz na utorok 20.3.2018 o 15:30 hodine tak aby 

nestihli do vlaku nastúpiť nielen poslanci ale ani cestujúci občania obce Pribylina. Pritom zasadnutie 

mohol zvolať kedykoľvek pred zhromaždením vlastníkov PSBU obce Pribylina, kde sme chceli riešiť 

rómsku osadu ako zodpovední občania Pribyliny, pretože tváriť sa, že sa nás tento problém netýka je 

vysoko nezodpovedné. Počúvať z Vašej strany neustále kritiku bez konštruktívneho návrhu sa do 

nekonečná predsa nedá.  

Do vlaku nastúpil aj „konduktor“, ktorí chodí bezducho po celom vlaku a nie a nie 

skontrolovať lístky, ale s určitosťou má čiernych pasažierov, ktorým sa neodváži skontrolovať lístky, 

ale tvári sa, že je všetko v poriadku.  

Ja som nastúpil na vlak, ktorý ma jasnú cieľovú stanicu, vie presne kde a kedy a na ktorej 

stanici má zastaviť, čo vyriešiť ako to vyriešiť s jasnou cieľovou destináciou. Veď v konečnom 

dôsledku to prezentujem aj s našimi cestujúcimi  na každom zasadnutí. Náš vlak má jasný program 

a stratégiu a som presvedčený že ide tým správnym smerom do Pribyliny. Som rád, že cestujúcich 

pribúda a verte mi v našom vlaku je miesta dosť. 

Poprosil by som Vás na legitímnu otázku, legitímnu odpoveď: “Ako naplnila Vaša  štvornásobná  

neúčasť na zastupiteľstvách Vaše predstavy?“ 

Nemôžem Vám nič prikázať ani zakázať, len Vás môžem slušne poprosiť, ak máte ešte v sebe 

kúsok citu a zodpovednosti voči Pribyline, aby ste na zastupiteľstvá chodili.  

Ďakujem pekne         Ing. Ján Vrbičan 


