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RAGAN S¼UBY NESPLNIL
Súèasný primátor Ján Ragan
svoje predvolebné s¾uby spred
4 rokov nesplnil. S¾úbil, že získa investorov do priemyselného parku, ale ten je stále prázdny. S¾úbil dokonèi* zimný štadión, ale ten zostal na hanbu
mesta stále nedokonèený. S¾úbil starostlivos* o mestskú zeleò, ale burinu na sídliskách
nemal kto pokosi*. S¾úbil zlepši*
cintorínske skužby, ale na hlavnom vranovskom cintoríne až
do jesene tohto roku voda z
hrobov vyplavovala pozostatky
zomrelých. S¾úbil využíva* areály základných škôl na šport
pre verejnos*, ale tento jeho
s¾ub mal hrozné následky. Pä*
mesiacov po vo¾bách (25. apríla 2011) sa skupina chlapcov
vybrala na ihrisko ZŠ Kukuèínova zahra* si futbal. Dozor na
ihrisku nebol zo strany školy
zabezpeèený. Ján Ragan na to

pozabudol, hoci mesto malo v
tomto období k dispozícii 150
¾udí na malých obecných službách. Na 7-roèného chlapca
spadla bránka a usmrtila ho...
Ján Ragan pred vo¾bami prehlásil, že ak vo¾by vyhrá, bude
sa na plný úväzok venova* práci primátora. S¾ub porušil a v
kresle primátora úradoval sotva
len tri dni v týždni. Jasne sa to
odzrkadlilo v štvorroènej stagnácii mesta. Ján Ragan pred
vo¾bami prehlásil, že v prípade
zvolenia za primátora bude
pracova* za najnižší plat, aký
urèuje zákon. Pre primátora
Vranova bol zákonom urèený
najnižší plat 2390 eur mesaène. Po vo¾bách Ján Ragan poberal z mesta a z PSK približne
4000 eur. Ján Ragan toho má
ove¾a viac na rováši. Preto mu
v sobotòajších komunálnych
vo¾bách nedám svoj hlas. (da)

AJ TOTO SÚ ¼UDIA,

NIE
ZVER
Primátor Vranova Ragan
minulý týždeò odovzdával verejné uznania. Je to správne,
ak si predstavitelia samosprávy spomenú na obyvate¾ov, ktorí sa rôznym spôsobom prièinili o rozvoj mesta,
na rôznych postoch vykonávali svedomitú prácu, a aj
nieèo naviac, než boli ich pracovné povinnosti. Medzi 30
ocenenými sú aj takíto ¾udia.
Ale niektoré ocenenia vyvolávajú úsmev, èi skôr plaè.
Spomeniem len jeden prípad,
jedno konkrétne ocenenie: Za
celoživotnú prácu a osobný
prínos v oblasti propagácie a
informovanosti obèanov mesta a okresu... Z tvorby oceneného autora vyberáme:

VO VRANOVE AKO V KOCÚRKOVE
Mesto Vranov otvorilo v sobotu 8. novembra pri Základnej
škole Juh klzisko. Stálo vyše
300 000 eur a mesto si naò zobralo úver. Pozrime sa, èo predchádzalo výstavbe tohto diela.
Klzisko približne rovnakých
rozmerov Vranov pred 7 rokmi
mal za futbalovým štadiónom
pri Topli. Stálo mimo obytnej
zóny, dal sa na òom hra* hokej
a zabezpeèené bolo aj verejné
korèu¾ovanie. Ale vedenie mesta sa rozhodlo pre výstavbu
ve¾kolepého zimného štadióna
za takmer 4 milióny eur. Starý
zimný štadión, ktorého hodnota
bola odhadnutá na 228 000
eur, bol vyradený z majetku
mesta a zbúraný. Za búracie
práce mesto zaplatilo firme Pozemstav vyše 158 000 eur. Dòa
18. decembra 2008 neostalo
po starom štadióne ani stopy a
firma Betpres zaèala na tomto
mieste s výstavbou nového objektu s rozpoètovým nákladom
vyše 3,5 milióna eur. Financovanie malo by* zabezpeèené z
predaja majetku mesta, z dotácií a z fondov EÚ. V decembri
2009 mesto poskytlo 929 500
eur (65 % z predaja budovy
obvodného úradu), ïalších vyše 116 000 eur venoval Slovenský zväz ¾adového hokeja,

ale z fondov EÚ neprišiel ani
cent. Stavbári za približne 2 milióny eur vybudovali infraštruktúru (vodovod, kanalizáciu, plynové a elektrické prípojky...),
postavili konštrukciu, opláštili
ju, vykonali niektoré ïalšie práce v interiéri, ale zdroj financií
vyschol. Preto boli stavebné
práce zastavené.
Nové klzisko v obytnej zóne
na Juhu sa budovalo v hodine
dvanástej, zrejme aby primátor
a poslanci vykázali aspoò akútakú èinnos* poèas volebného
obdobia. Niè ich to nestálo, veï
úver bude spláca* nové vedenie mesta, ktoré vzíde po vo¾bách. Otvorenie klziska padlo
primátorovi i poslancom vhod,
veï o týždeò sú vo¾by... Vytriezvenie príde až v zime, keï
sa obyvatelia pri¾ahlých blokov
zaènú s*ažova*, že rámus z
klziska ich ruší.
Kauza, za ktorú opä* nikto
nenesie zodpovednos*, navlas
pripomína výstavbu krytej plavárne za CVÈ vo Vranove. Desiatky miliónov korún vyšli navnivoè a výsledkom je chabé
letné kúpalisko s håbkou vody
sotva nad meter. Jeden kolaps
vo Vranove za druhým! Bude
ma* niekedy Vranov rozumných
¾udí vo vedení? (Ladislav Krivda)

Takéto surové èlánky uverejòovala vari len fašistická
tlaè poèas II. svetovej vojny!
Je to hrubé hanobenie rasy,
ktoré zákony v civilizovaných
štátoch zakazujú a odsudzujú.
Pamätá na to aj náš Trestný
zákon. Ak primátor toto chápe
ako osobný prínos v oblasti informovanosti, tak vzbudzuje
dojem, že sa k takýmto vyjadreniam sám hlási, dokonca
ich oceòuje! To isté platí aj o
poslancoch, ktorí jeho návrh
na októbrovom mestskom zastupite¾stve schválili. Možno
pre krátkos* èasu nemohli dôsledne skúma* profil každého
oceneného, ale Raganov návrh ešte pred zastupite¾stvom
posudzovala kultúrna komisia
aj mestská rada.
Materiálna bieda môže zasiahnu* každého èloveka. Ove¾a horšie je, ak èlovek prepadne deficitu ¾udského citu,
myslenia a uvažovania... -av-

