V spätnom zrkadle II.

Každý z nás to pozná, ak sa ráno pozrie do zrkadla, vždy vidí svojho
najlepšieho priateľa i nepriateľa. A možno vidí aj šaša alebo človeka v maske
a nie jednej...
Nie však vždy stačí iba pohľad do zrkadla. Niekedy je pravidlom potreba pozrieť
sa do spätného zrkadla, lebo bez neho sa nedá ísť dopredu. Mnohí z nás pri
pohľade do všetkých zrkadiel, ak nevidia iba seba, tak vidia iba rám ako auru
vlastných chýb a nedostatkov, ku ktorým sa nehlásia ani pod nátlakom či
iným „všimným“.
Tak to chodí niekedy u bežného človeka, ale čo je horšie, tak to beží
permanentne a pravidelne hlavne u ľudí vo verejných funkciách či v politike.
Aj veľkej a aj tej malej, hoci takej obyčajnej v obecnom zastupiteľstve. Ale
chodí to najmä tak, že rám vlastnej dokonalosti vidia iba mocní a tí, ktorí sú
do seba a vlastnej dokonalosti tak zahľadení, že na to nestačia ani všetky
párne i nepárne čísla...
Tí dokážu potom slúžiť iba sebe, za seba a pre seba... Prečo?! Lebo iba oni sú
verejnosť?!
Ak by sa takýto ľudia pozerali do spätného zrkadla ináč, teda ľudsky, empaticky
a hlavne ako ľudia slúžiaci verejnosti, tak potom by v konkrétnych podmienkach
konkrétnej obce nikdy nedopustili to, aby sa diali veci, že po mne potopa...
Napríklad by nikdy nedopustili to, že sa:
- v obci nevykonávali ani inventúry a ani audity
- mnohé veci diali bez schvaľovania obecného zastupiteľstva
- sa riadnym a preukazným spôsobom neviedlo účtovníctvo a evidencia
obce
- prenajímali majetky obce len ústnou dohodou v rozpore so zákonom
- nevyriešili majetkové krivdy pre občanov
- zatajovala správa z protokolu NKÚ SR
- deklaroval územný plán obce ako hotový
- schvaľovali odmeny, hoci bola obec v strate
- zatajila správa a zápisnica o tom, že končí prevádzka oboch škôl
- nič nedialo s budovou bývalej materskej školy a nechávala sa chátrať 10
rokov

-

-

budova bývalej materskej školy po rekonštrukcii za štátne i obecné
peniaze mala prenajať za pár eur mesačne súkromníkovi
plánoval postaviť za obecným úradom v priestore jedinej spojnice medzi
bytovkami a občanmi na Hradečnici s centrom obce na obecný úrad,
poštu a autobus práve zberný dvor za drahé peniaze
zatajovali faktúry a zmluvy na dažďovú kanalizáciu, projekty na
vyhotovenie zberného dvora, výstavby koryta potoka Hradečnica
zdroje z dotácii nepoužívali v súlade so zákonom
neplatili dane a odvody a zamestnancov úradu
neevidoval pohyb majetku
neevidovali pozemky v riadnych cenách a výmerách
obec zaviazala, že bude poručníkom pre cudziu súkromnú osobu
s rizikom hmotnoprávnej zodpovednosti
pozemky na IBV predávali bez prístupovej komunikácii pre občanov
s tým, že veď sa kupujúci mali pozrieť čo podpisujú...
stavebné pozemky predávali so záväzkami pre obec
predávali stavebné pozemky aj tam, kde je vysoké napätie v rozpore so
zákonom
rozpočet obce plánoval na ďalšie roky so znižovaním príjmov a výdavkov
bez možnosti rozvoja
nezvyšovali dane a poplatky len preto, aby sa prezentovala falošná
solidarita a populizmus
časť poslancov zasadzovala za úhrady sporných faktúr a prác pre
súkromné firmy
neuplatňoval zákonný postup pri vymáhaní daní a poplatkov od občanov
a firiem
pred skončením volebného obdobia podpísali zmluvy nad rámec
povinností
predĺžila nájomná zmluva na školský byt s povinnosťou obce poskytnúť
náhradný byt
neinvestovali zdroje do opráv a údržby obecného majetku
neuskutočňovali predmety činnosti a aktivity plynúce zo zákona o
obecnej samospráve pre občanov
neošetrovali a neudržiavali protipovodňové poldre v súlade so zmluvami
a potrebami prevencie pred povodňami
vystavali chodníky v rozpore s normami
prevzali mnohé zákazky v rozpore so zmluvami a kvalitou

-

-

-

-

prevzali diela a zákazky zhotovené v rozpore s kvalitou, projektom
a zmluvami a že sa bez spätnej kontroly odsúhlasilo dielo s prevzatím
bez svedkov
firmy poslancov zúčastňovali obecných zákaziek za verejné zdroje
uhrádzali a financovali práce a projekty, ktoré nie je možné identifikovať
ani majetkovo a ani účtovne
neošetrovali a neobnovovali hroby vojnových obetí v zmysle zákona
a poskytnutých prostriedkov alebo sa ošetrovanie len kamuflovalo cez
faktúry
nekonali oslavy významných výročí v úcte k histórii a v úcte k obetiam
obce s vážnym zreteľom
neriešili susedské spory a spolunažívanie s autoritou obce
zanedbala podpora kultúry a vzdelávania v obci
nerozvíjala športová aktivita v obci
podporoval len futbal dospelých na úkor rozvoja mladších kategórií
zdroje pre šport nevyužívali najčistejším spôsobom
riadne a pravidelne nevykonávala kontrolná činnosť v obci
plány kontrolnej činnosti schvaľovali formálne a aj to dodatočne
obec neriadila plánom kontrolnej činnosti
vykonávali v obci činnosti, práce a projekty, na ktoré obec nemala krytie
finančnými zdrojmi
obec, obecný úrad, účtovníctvo, majetok, záväzky, pohľadávky, projekty
a podobne neodovzdali a neprevzali riadne a prehľadne v rámci
zodpovednosti po skončení mandátu novému starostovi a poslancom
uprednostňovalo formálne odovzdanie a prevzatie funkcie a celého
obecného úradu pred riadnym zodpovedným odovzdaním a prevzatím
ľudí vykazovali z priestorov zasadania obecného zastupiteľstva
ľudí neinformovali o dianí v obci a na obecnom úrade
nezverejňovali všetky podklady ako objednávky, faktúry, zmluvy... na
úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a v registri zmlúv
nezriadila a neprevádzkovala webová stránka
obec riadila s chýbajúcimi všeobecnými nariadeniami obce
obec neriadila platnými revíznymi správami pre komíny, elektriku,
a platnými požiarnymi a bezpečnostnými predpismi
hospodárilo neefektívne s duplicitou nákladov na služby občanov
neposkytovali občanom kontajnery na bioodpad, stavebný odpad a
podobne podľa jasných potrieb a pravidiel
dovolili divoké skládky v okolí obce

- podpísali protokoly o prevzatí diela s prehlásením, že spĺňajú kvalitu
a množstvo aj napriek tomu, že to bolo jasné, že to tak nie je
- diali veci, ktoré by sa v slušnej spoločnosti a v slušnej obci nemali diať
- obecné zastupiteľstva viedli a trvali podľa toho, či bol v televízii nejaký
seriál...
Pohľad do spätného zrkadla však nepotrebovali a nepotrebujú iba nositelia
zákonodarnej moci v obci, ale aj občania. A to aj tá zúriaca menšina i mlčiaca
väčšina. Lebo prvá sa pozerá do spätného zrkadla iba preto, akoby poškodila
a znemožnila rozvoj obce na základe toho, že sa ich predátori nedostali
k obecnej moci a druhá práve svojim mlčaním vyjadruje súhlas so zlyhávaním
poslancov a aj s agresivitou menšiny a na báze krčmovej odvahy a verejnej
zbabelosti vlastne sabotuje progresívne snahy vedenia obce jasne smerujúce
pre zvýšenie kvality života spoluobčanov. Ak by sa totiž mlčiaca väčšina zbavila
strachu, obáv, zbabelosti a aj falošnej morálky, tak by ich kritika, pripomienky
a odporúčania i nekonečné „rozumovanie“ sa nepohybovali medzi pivkom
a tvrdým v krčme či na futbale, ale jasne by svoje výhrady odvážne, kriticky
i slušne predniesli na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Potom by sa
dozvedeli priamo aj to, prečo bolo nevyhnutné zvýšiť poplatky za odpad,
prečo bolo nevyhnutné zvýšiť dane i ostatné poplatky... Napríklad aj preto,
aby bolo z čoho zaplatiť staré faktúry, poplatky, penále a dlžoby. A aj preto,
aby bolo z čoho stretnúť sa s jubilantmi, privítať deti do života, vzdať úctu
dôchodcom i matkám alebo urobiť oslavy oslobodenia obce, oslavy SNP alebo
sa stretnúť s deťmi k MDD. Ale aj preto, aby sa vytvoril rezervný fond pre
nepredvídavé situácie a prípadnú spoluúčasť obce pri financovaní projektov.
A tiež preto, aby sa konečne obecný úrad dokázal riadne a zodpovedne starať
o obecný majetok!
Ešte niečo chýba v spätnom zrkadle?!
Bohužiaľ, spätné zrkadlo mlčiacej väčšiny je zahmlené a mútne. Iba s rámom!
Akoby neporiadok, slabá disciplína, alibizmus vyhovovali všetkým alebo aspoň
mentalite niekdajších vyvolených, hoci dnes už neukojených...
Ak by sa naozaj všetci dívali do spätného zrkadla, tak potom by aj ostatní
poslanci pomáhali, prispievali a nechávali kus svojho času a zdravia pre akcie
úradu pre občanov... Prečo niektorí poslanci sú ochotní obetovať svoj čas
a zdravie a dokážu dať vlastné peniaze na zabezpečenie aktivít, ktoré patria
v obci k jej povinnostiam?! Prečo je starosta tiež ochotný vzdať sa časti svojho
platu a investovať aj ďalšie vlastné zdroje pre aktivity obce a občanov...?!

Možno práve preto, že sa pozerajú do spätného zrkadla častejšie ako ostatní
a že sa pozerajú do spätného zrkadla preto, lebo im záleží na obci, občanoch, na
kvalite života a na pokroku i pozitívnych zmenách...! Jednoducho preto! Lebo šli
„do toho“ vo forme prijať výzvu byť v obci a pre občanov užitoční. A nie
preto, aby si poliečili komplexy z neúspechu alebo z odstavenia prameňov či
pomsty...
Ak sa totiž voliči a občania rozhodli, že dajú svoje hlasy „prisťahovalcom“, tak
to je vážna vec a vážna výzva i signál, možno tým prejavili nielen svoju
nespokojnosť s tým čo tu bolo, ale aj očakávania, že chcú robiť veci lepšie,
prehľadnejšie a s vážnosťou, aby nový starosta i poslanci ich a ich záujmy dali
na prvé miesto, teda ďaleko pred poslancami a starostom... Čo sa stalo a čo
sa deje a čo sa hlavne bude diať. Aj napriek intrigám a prekážkam zo strany
neukojených!
Na rozdiel od „prisťahovalcov“ ako ukazujú skúsenosti, pochovávajú vlastnú
obec práve vybraní domáci...
Ako sa pozerajú do spätného zrkadla najmä hrdé sklabinské rody?! Tak, že
túto dedinu pochovávajú vlastní ľudia, Sklabinčania a potomkovia bývalej
sklabinskej hrdosti, ktorým záleží viacej na tom, aby sa pomstili novému
vedeniu za úspech, koncepciu, racionalitu a nedovolili mu zveľaďovať dedinu
a potreby pre občanov?!
Áno do zrkadla sa musia pozrieť všetci a aj vidieť v nej iba realitu, lebo ak nie,
tak potom energia na 23 zastupiteľstvách v roku 2015 bola minutá iba na
získanie skúsenosti, že klamstvo a intrigy budú ešte dlho víťaziť aj v tejto
komunite a že klamstvo, sľuby a okrádanie verejnosti ostanú východiskom,
prostriedkom i cieľom pre vyvolených a neukojených na vyťaženie zo zbabelosti
a nezáujmu verejnosti...
Lebo, ak sa pozrieme teraz všetci do spätného zrkadla, tak zistíme, že aktivity
niektorých poslancov i občanov často prikrytých tým, že iba oni budú
rozhodovať o tom, kto tu bude poslanec, starosta a čo sa tu bude pre koho
robiť..., smerujú k tomu, že urobia hocičo (vyhrážať sa, poškodzovať majetok,
útočiť, ohovárať, zastrašovať, lobovať proti obci...) preto, aby vedenie obce
s tými poslancami, ktorí pracujú s voličmi a pre obec neboli úspešní, a to aj za
cenu toho, že budú poškodzovať záujmy obce do budúcnosti. A bohužiaľ im
v tom praje a fandí aj veľká politika! Ak ostaneme „zadívaní“ do spätného
zrkadla, tak sa máme plným právom opýtať aj to, prečo si nie všetci poslanci

rozdelili obec na obvody, prečo sú niektoré komisie úplne proti všetkým
a všetkému a prečo majú aktivity iba 5 minút pred dvanástou?! A opýtať
všetkých občanov aj to, prečo súhlasili a schvaľovali to, čo sa dialo a či
nedialo?! A to, že o tom nevedeli sa vôbec nedá ospravedlniť v mene nikoho
a najmä nie v mene nastupujúcej generácie!
Ale obec a mentalita občanov sa mení a už aj zmenila a treba povedať
s uznaním a úctou, že k lepšiemu... sú tam masy ľudí, ktorí majú um a srdce
na správnom mieste a zrejme im vždy záležalo na svojej rodnej obci. A majú
svojich nasledovníkov medzi svojimi rodnými, rodinou a aj medzi novými
občanmi obce. A rozhodli sa správne. Žijú predsa tu a teraz a teraz potrebujú
pozitívne zmeny, ktoré sa podpíšu pod ich kvalitu života. Oni potrebujú obec,
ale obec potrebuje ich. Pretože to potrebujú všetci a aj tí, ktorým nie je pochuti
nová metla.
Za dlhé roky sme sa nechali vtiahnuť do nečistej hry, kedy o veciach zásadných,
ktoré sa dotýkajú každého z nás nechávame rozhodovať druhých - ktorí
nepoznajú naše potreby, nevedia o našich problémoch a nakoniec s nami
manipulujú podľa toho ako im to vyhovuje. Dotýkajú sa priamo kvality nášho
života, života našich detí, vnúčat.....proste všetkých. Dali sme si otázku, či sa v
budúcnosti nebudeme hanbiť za svoju neochotu spolupodieľať sa na
rozhodnutiach ktoré prináša každodenný život. Áno, ešte je jeden spôsob, dívať
sa len dopredu len tu a teraz a pre seba, či za seba a tvrdiť, že všetko je v
najlepšom poriadku a nechať sa unášať prúdom nečinnosti alebo aktívnych
intríg... Človek, ktorý prestáva veriť v lepšiu budúcnosť sa stáva nevšímavý,
ľahostajný, manipulovateľný... Je zlá doba, kedy človek nepozná svojho suseda,
nemá čas na kúsok reči..., je to škoda a je to smutné. Ale čas na to, čo môže
ovplyvniť jeho prítomnosť i budúcnosť by si mal nájsť vždy. Ak by sa občania
pozreli sem-tam do spätného zrkadla, tak by na zasadnutie obecného
zastupiteľstva prišli aj bez závislosti na oživovaní chuťových pohárikov...Treba
však poďakovať tým, ktorí to dokázali a vždy dokazujú.
Lenže podľa skúseností starovekých gréckych štátov ešte aj (práve) dnes
platí, že ak chceš vyčistiť Augiášov chlieb, tak raz musíš namočiť metlu do
hnoja...
Nemusíte súhlasiť, ale skúste porozumieť. Zatiaľ. Potom sa určite pridáte.
Dovidenia v ďalšom spätnom zrkadle.

Julo ONDREJ, starosta
Anna SILVESTROVÁ, zástupkyňa starostu, poslankyňa
Vladimír POLÁČEK, poslanec
Alžbeta ŠUPENOVÁ, poslankyňa

