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AJ TOTO ZAŽIL VRANOV NA PRAHU 21. STOROÈIA

Mesto Vranov vydalo v závere
minulého roku, kedy sa samospráve zároveò skonèilo volebné
obdobie, vyše 90-stránkovú publikáciu Vranov nad Top¾ou na prahu 21. storoèia. Má nadviaza- na
predchádzajúce dve publikácie
vranovského rodáka, docenta PÚ
Imricha Michnovièa a slúži- ako
zdroj informácií pre ïalšie generácie. V publikácii je zmapovaná
èinnos- mestskej samosprávy v
prvom desa-roèí nového storoèia,
demografický, národnostný a sociálny vývoj, priebeh a výsledky
volieb do orgánov samosprávy
obcí, rozvoj podnikania, obchodu,
služieb a cestovného ruchu, zdravotníctvo a sociálne služby, životné prostredie, život cirkví a spoloèenských organizácií, školstvo,
kultúra, šport aj družobné vz-ahy.
Niektoré údaje sú zaujímavé, lebo
tvoria obraz mesta, ale len z urèitého uhla poh¾adu. Bývalý primátor
Lešo hneï v úvode cituje viacerých klasikov, medzi inými aj vetou: Minulos/ je istá, lebo sa na nej
nedá niè meni/, ale budúcnos/ je
krásna aj preto, že ju budeme tvori/ sami. Samozrejme. Ale kto chce
hodnoti- minulos-, musí písa- predovšetkým pravdu. Skúsme sa
na pravdu o Vranove pozrie- tak
trocha úsmevným poh¾adom:
 Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom v roku 2000 (za
primátorovania Ing. Milana Mušku)
rozhodol, že Mestské zastupite¾stvo vo Vranove nad Top¾ou porušilo základné právo obyvate¾ov Èe-

merného v snahe vyhlási- referendum o odèlenení od okresného
mesta. Kauza mala pokraèovanie
9. mája 2002, kedy MsZ (primátorom bol PhDr. Tomáš Lešo) rozhodlo, že Èemerné urbanisticky
splynulo s mestom a niè sa delinebude, aj keby sa uhlík roztopil.
 Primátor Lešo pri nástupe do
funkcie v januári 2003 okrem iného
s¾úbil vytvori- nové územie na individuálnu bytovú výstavu, rekonštrukciu amfiteátra, rekonštrukciu
Daxnerovho domu na múzeum,
prekrytie zimného štadióna, výstavbu lyžiarskeho vleku, výstavbu garáží... Radšej nebudeme vymenováva- ïalej, aby èitatelia nepukli od smiechu.
 Dòa 3. júla 2003 prišli do Vranova zástupcovia firmy Ardis zo
Žiaru nad Hronom, ktorí chceli od
mesta kúpi- pozemok za CVÈ s
nedokonèenou stavbou krytého
kúpaliska a vybudova- tu moderné
lieèebno-rehabilitaèné centrum za
340 miliónov korún. Mali by sme
krytú plaváreò pre verejnos-, 140
parkovacích miest, vyriešila by sa
spojnica medzi M. R. Štefánika a
Ondavskou ulicou, prácu by tu
našlo až 140 ¾udí, ale predstavitelia mesta poslali investorov do...
V tejto súvislosti úèastníci rokovania MsZ poèuli najvtipnejší názor
jedného z poslancov, ktorý povedal toto: Poèkajme 10 rokov a
pozemok bude ma/ cenu miliardy
korún. Potom mesto len za likvidáciu skeletu plavárne "vycolovalo" vyše 6 miliónov korún!!!

 Z vyjadrenia primátora Tomáša Leša 25. augusta 2003 vyberáme: Mesto ve¾a dlhuje najmä rodièom a de/om zo sídlisk Okulka
a 1. mája, pretože najviac oni doplácajú na zlé rozmiestnenie ZŠ v
meste. Zo 7 ZŠ sú 3 sústredené
blízko seba (ZŠ Juh, Lúèna a Bernolákova) a deti z uvedených sídlisk musia dochádza/ dennodenne do školy cez celé mesto. Žia¾,
túto situáciu sme zdedili a treba
ju rieši/ èo najskôr... Mesto tento
problém rieši už vyše 20 rokov a
školopovinné deti sa poèas takmer trojkilometrovej cesty do školy zajakávajú od smiechu.
 MsZ vo Vranove sa v auguste 2003 zaoberalo návrhom na
vytvorenie kompaktného námestia
s vylúèením automobilovej dopravy... Dopopuku nás preto vie rozosmia- súèasný chaos v centre
mesta za doteraz preinvestovaných 140 miliónov korún.
 Hurónsky smiech v Bratislave
vyvolal návrh vranovskej mestskej rady a primátora, aby štát
odkúpil budovu Obvodného úradu
vo Vranove za 50 miliónov korún.
Tú istú budovu, ktorú mesto dostalo od štátu zadarmo a nechalo
ju zdevastova-. Vtipné je preto aj
citovanie Zákona o obecnom zriadení: Majetok obce (mesta) sa má
zve¾aïova/ a zhodnocova/ a vo
svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachova/.
 Smiech sprevádza aj obyvate¾ov ulíc Bernolákova, Ondavská
a mnohých ïalších vždy, keï

trochu viac spàchne. Výsledkom
snaženia radných pánov je štúdia
16 najviac ohrozených èastí Vranova z roku 2005 a ïalšie s¾uby.
 Veselo bolo aj na Islande, kde
primátor Vranova s ïalšími aktérmi viackrát vycestoval za miestnymi odborníkmi, aby sme vo Vranove mohli využíva- stostupòové
termálne zdroje. Ohrieva- nám
mali nielen byty, ale aj kúpaliská.
Podobné veselé pracovné cesty
absolvoval v Èíne, Belgicku a v
ïalších krajinách.
 Usmievavé tváre Vranovèanov a iných vodièov vidno aj na
vstupnej križovatke do Vranova
so svetelnými znameniami. Najviac sa im brucho natriasa od
smiechu vtedy, keï stoja v dlhom
rade na križovatke na èervenú a
prázdne jazdné pruhy majú zelenú.
Mesto tu kruhový objazd zamietlo.
 Úsmev na tvárach však zamrzol študentom Fakulty manažmentu PU, ktorí za štúdium, resp.
za nájom zasadaèky mali plati- 10
tisíc Sk. Teraz sa môžu veseli-,
lebo štúdium bolo zrušené. Rovnako obstáli maratónci, keï sa v
roku 2003 dozvedeli, že jeden z
najstarších vytrvalostných behov
na Slovensku, Zemplínsky maratón už mesto organizova- nebude.
 Najviac úprimného smiechu
vyvolali majetkové prevody. Najmä
predaj domu služieb. Poslanci ho
odmietli preda- za 50 miliónov Sk
a radšej ho predali o 13 miliónov
lacnejšie. A potom si tajne schválili
30-tisícové odmeny.
L. Krivda

