5. strana

VRANOVSKÉ NOVINY 4. augusta 2014

VAGABUNDI VYSTRÁJAJÚ BLÍZKO BYTU PRIMÁTORA
Peter K. z Vranova nám do redakcie zaslal list, ktorý predtým
adresoval primátorovi Vranova
Raganovi. Odpovede z radnice
sa však nedoèkal. V liste píše:
Ako èlovek v pokroèilom veku
som v tomto meste už prežil
všelièo, ale to, èo sa deje vo
Vranove, je už skutoène katastrofa. Konkrétne medzi bytovkami è. 994 a 991 sa nachádza
mestský park, ktorý je, dá sa poveda(, situovaný v centre mesta.
Ak by ste sa niekedy vybrali
prejs( po tomto parku, èo vám
hlavne vo veèerných hodinách
vzh¾adom na bezpeènos( neodporúèam, videli by ste, èo z
neho zostalo. Hlavne v prázdninových dòoch na lavièkách, teda presnejšie povedané na tom,
èo z nich zostalo, vysedáva
mládež, ktorá sa tam opája alkoholom a pravdepodobne aj
drogami, a následne takto posilnená nièí celý park a jeho súèasti. Mládež, ktorá urèite nemá
viac ako 16 rokov, tam vysedáva v èase noèného pokoja a
robí taký hluk a vreskot aj do
štvrtej hodiny rána, že nie je
možné, aby normálny èlovek, aj
keï má zatvorené okno, dokázal pritom vôbec zaspa(. Ráno
po takýchto vagabundoch zostáva spúš( vo forme povyvracaných smetných košov, pri lavièkách sa nachádzajú rozhádzané f¾aše od alkoholu a obaly
z jedál, ktoré tieto deti po sebe
zanechajú. Ako je možné, že
mesto vôbec nemá záujem na
riešení tohto, nie prvý rok trva-

Na neporiadok v parèíku v centre Vranova upozoròujú viacerí
naši èitatelia. Niektorí ho prirovnávajú k zaèiatkom Luníka IX.

Pozoruhodné je, že takýto hrozný neporiadok pretrváva v
centre Vranova v dome, v ktorom býva primátor Ján Ragan...
júceho problému? Deti, ktoré
nemajú osemnás( rokov, pijú alkohol, následne rušia noèný
pokoj, po upozornení sú agresívne, nièia a poškodzujú majetok mesta a po celom parku

rozhadzujú f¾aše a smeti, ktoré
ani zamestnanci na aktivaèných službách nie sú schopní
uprata(, lebo do tohto parku
chodia poèas pracovnej doby
len posedie( a pofajèi(. Akú èin-

nos( vykonáva mestská polícia,
keï ich hlavne v noci nikdy
nevidie( tam, kde sa ruší noèný
pokoj? Veï len v samotnom
parku pri to¾kých porušeniach
zákona by mala èo robi( poèas
celej služby. Týmto vás žiadam
o zaujatie stanoviska, ako aj k
riešeniu samotného problému.
V prílohe vám posielam niektoré fotografie po posedeniach
mládeže. Minimálne Vy, pán
Ragan, by ste sa mohli nad
týmto stavom zamyslie(, lebo
toto všetko sa deje len pár metrov od vášho bydliska. Úplne
na záver si skúste predstavi(,
aký hluk musí robi( plechový
kontajner (taktiež na fotke v
prílohe), ktorý si výrastkovia z
nudy (ahajú od predajne potravín Illas do stredu parku asi
o 23.30 hodine a z ve¾kej radosti do neho ïalšiu hodinu kopú a pritom krièia.
Autor tohto listu požiadal našu redakciu o jeho zverejnenie
preto, lebo od primátora naò
nedostal žiadnu odpoveï. A odpoveï od primátora Vranova,
ktorý žije z daní obyvate¾ov
mesta, sme nedostali ani my.
Ozval sa len náèelník mestskej
polície s prís¾ubom, že svoje
stanovisko doruèí vedeniu mesta a v piatok ráno 1. augusta by
ho mala dosta7 naša redakcia.
Èakali sme márne. Takého primátora, ktorý sa voèi obyvate¾om mesta, ktorí ho živia svojimi
daòami, voèi volièom otáèa chrbtom, by ¾udia viac nemali voli7
do funkcie. Mgr. Ladislav Krivda

PRIMÁTOR VRANOVA NECHCE KOMUNIKOVA S VOLIÈMI?
Po uzávierke novín sme z
Mestského úradu vo Vranove
dostali tento anonymný, nepodpísaný list v nasledovnom znení:
Primátorovi mesta takýto list
doruèený nebol. O spomínanom probléme sme dostatoène
informovaní a pravidelne ho riešime. V texte spomínaný priestor je denne monitorovaný ms.
políciou. V centre mesta a na
Sídlisku I èasto dochádza k stretnutiam mládeže, ktorá sa dopúš(a skutkov, ktoré sú v podnete popísané. Vandalizmus a
rušenie noèného k¾udu èasto
pod vplyvom alkoholu sú èastým javom, hlavne v noènej dobe v piatok a v sobotu. Je pravdou, že týchto skutkov sa dopúš(a mládež èasto aj vo veku
mladistvých osôb. V priebehu
posledných dvoch mesiacov
Mestská polícia nezaznamenala žiadne oficiálne oznámenie
od obèanov èi už telefonicky,

alebo osobne ústnym podaním,
resp. písomne na rušenie noèného k¾udu, resp. vandalizmus.
Pritom obèania majú k dispozícii linku 159, ktorá je bezplatná. Po oznámení policajti ihneï
vykonajú opatrenia, aby sa takémuto konaniu zabránilo, v prípade zistenia konkrétnych osôb, ktoré tieto priestupky konajú, je voèi nim vyvodený postih v zmysle príslušnej legislatívy, èi už zákona o priestupkoch, resp. VZN mesta. Pri vyhodnotení bezpeènostnej situácie v meste je Sídlisko I pomerne k¾udnou èas(ou. Väèšie problémy majú obèania v èasti Rodinná oblas(, Èemerné, Budovate¾ská ulica, Sídlisko 1. máj a
ïašie èasti. Z týchto dôvodov
nie je možné, aby hliadka MsP
bola iba na Sídlisku I, pretože
aj obèania ostatných èastí mesta potrebujú rieši( problémy. Èo
sa týka èistoty a poriadku kon-

krétne v centre mesta, pravidelne v pondelok až piatok uchádzaèi o zamestnanie vykonávajú aktivaèné práce alebo menšie obecné služby, v rámci ktorých zbierajú odpadky a èistia v
prvom rade centrum mesta. Problémy uvedené v liste riešime
denno-denne aj v spolupráci s
ostatnými oddeleniami MsÚ.
Môžem Vás ubezpeèi(, že tejto
problematike stále venujeme
zvýšenú pozornos(. Bezpeènos(
a poriadok v centre mesta je na-

šou prioritou. MsÚ Vranov n. T.
To¾ko z listu. Uvádza sa v
òom, že primátorovi mesta takýto list doruèený nebol. Naša
redakcia však má dôkaz, že
dòa 20. júla 2014 o 22.29 hodine bol podnet Petra K. spolu
s fotografiami zaslaný na adresu primator@vranov.sk. Na rovnakú adresu poslala naša redakcia primátorovi žiados7 o
stanovisko k podnetu. Aj toto
svedèí o neschopnosti primátora komunikova7 s obyvate¾mi. (k)

