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Vranov nad Top¾ou 14. júla 2014

Ako sa èitatelia už mohli dozvedie- z 1. strany našich novín, komunálne vo¾by sa uskutoènia 15. novembra tohto roku. Zostávajú nám 4 mesiace,
aby sme objektívne zhodnotili
prácu èi leòošenie volených
zástupcov ¾udu v predošlom
štvorroènom období. S blížiacimi vo¾bami sa nám v redakcii množia príspevky poukazujúce najmä na neèinnos- samosprávy voèi oprávneným
požiadavkam obyvate¾ov. S
cie¾om pouèi- sa z množstva
chýb, ktoré starostovia, primátori a poslanci vedome èi nevedome robia, sa naša redakcia rozhodla otvori- rubriku
Aký (ne)má by starosta (primátor). Nechceme v nej nikomu robi- predvolebnú kampaò. Dôležité je èo najobjektívnejšie poukáza- na chyby a
omyly, kvôli ktorým bol zastavený rozvoj našich miest a obcí, kvôli ktorým majú obyvatelia s-ažený a strpèený život.
Úvodnou témou je otvorený
list vláde a ministerstvu dopravy, ktorý naša redakcia postúpila primátorovi a poslancom
MsZ vo Vranove na rokovanie
mestského zastupite¾stva ešte
31. januára 2013, kedy sa finišovalo s prácami na vytvorení vládneho operaèného programu pre úsek dopravy na roky 2014 až 2020. Predmetom
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listu bola požiadavka, aby do
vládneho programu bola zahrnutá výstavba rýchlostnej komunikácie R4 medzi Svidníkom a Prešovom okolo Ve¾kej
Domaše, a výstavba R9 medzi
Prešovom, Vranovom a Sninou, resp. výstavba cesty 1.
triedy so širšími parametrami.
Bez týchto komunikácií sa Horný Zemplín nebude hospodársky rozvíja-, bude odsúdený
na hladovú dolinu. Takúto formu priamej demokracie využili
viacerí primátori a starostovia
v iných èastiach Slovenska, a
uspeli s nimi vo vláde. Vranovský primátor Ragan ani
poslanci sa však k tejto výzve nepripojili. A nepripojili sa
k nej ani primátori a starostovia v susedných okresoch.
To znamená, že vláda SR nevyèlenila pre roky 2014 až
2020 peniaze na výstavbu
spomínaných ciest. Po roku a
pol, pred komunálnymi vo¾bami, kedy sa operaèný program už nemôže meni2, volení zástupcovia ¾udu oslovujú volièov petíciou za výstavbu R4...
¼udia si volia svojich reprezentantov (primátorov, starostov, poslancov) na svoj obraz.
Múdri volia múdrych, lajdáci
lajdákov, hlúpi hlúpych. Výsledok komunálnych volieb nám
ukáže, akí sme. Ladislav Krivda

