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A ÈO TAK MA OŠIPÁREÒ?
Vážená redakcia! Na www
stránke mesta Vranov som zaregistroval pozvánku mesta a
ZŠ Juh na Fašiangovú zábavu
spojenú s karnevalom na ¾ade.
Keïže moje deti navštevujú túto
školu a karneval mali povinný,
rozhodol som sa prija( pozvanie vedenia mesta. Všetko prebiehalo tak ako malo, kultúrny
program bol a pán primátor sa
š(astne usmieval na všetky strany. Každému sa ušlo z avizovaných "zabíjaèkových špecialít".
Teda tradiène chlieb s mas(ou
a cibu¾ou, varená kapusta, vyschnuté škvarky a vraj jaternica.
K tomu deco vína - a všetci boli
ve¾mi š(astní. Pot¾apkávali primátora po pleci a ïakovali za
ïalšie úspešné predstavenie
rozkvitajúceho Vranova. Nikto
si nedovolil kritizova( jeho plat.
Veï sa tak dobre o nás stará.
Zaujímavos(ou ale bolo, že na
dvore školy prebiehala zabíjaèka riadnej svine a ¾udia sa tešili
na jej ïalšie spracovanie. Ale
odrazu sa všetko skonèilo, deti

boli odmenené za karneval a
ostatní poslaní domov. Prasa sa
presunulo do školskej kuchyne
a jeho osud ostáva pre obèana
nejasný. Samozrejme, za prasa(om putovali do jedálne aj
pán primátor a jeho suita zamestnancov úradu a poslanci,
ktorí boli asi odmeòovaní za
(ažkú prácu. Èiže, ako obyèajne. Spokojný pán primátor a
plné mraznièky bravèovinky pre
vyvolených! A zajtra ïalší televízny spot, ako sa primátor stará o dobro (ale len niektorých)
obèanov. A to pred mesiacom
už padla jedna svinka, keï pán
primátor chcel poïakova( mestskému úradu za dobre odvedenú prácu vo vo¾bách. Nebolo
by pre mesto výhodnejšie postavi( svoju ošipáreò, v rámci
šetrenia by to bolo asi efektívnejšie pri takej "tvrdej" práci primátora. Svoje meno tu neuvádzam, pretože moje deti navštevujú túto primátorom ob¾úbenú
školu a jej vedenie sa vie náleNa referende o ochrane rodižite odmeòova( neposlušným... ny si prihrievali polievoèku viacerí politici. Medzi nimi aj primátor Ragan. Na tento úèel si
zvolil jemu vlastný spôsob prezentácie - pohostenie, populistické informácie v miestnych
médiách a letáky. Všetkých obèanov mesta v nich vyzýval na
úèas( v referende a odporúèal
na referendové otázky odpoveda( 3 x Áno. Takúto iniciatívu by
sme mohli prehliadnu( a nezaobera( sa òou, ale jednu podstatnú vec nie je možné opomenú(. Primátor by nemal vnucova( ¾uïom svoj názor. Mal by
by( primátorom všetkých obyvate¾ov Vranova. Tí najlepšie vedia, èi sa referenda zúèastnia,
alebo nie, a ako budú odpoveda(. Alebo ich nepovažuje za
rozumných, za svojprávnych?
Takýmto spôsobom môže oslovi( hádam len svojich 17 percent volièov, ale nie všetkých obyvate¾ov Vranova. O svojprávnosti by sme mohli uvažova( v
inom poh¾ade, lebo nahádza(
do poštových schránok až po 5

Leták s výzvou
distribuovaný
pred referendom
po Vranove.

POREFERENDOVÉ ZAMYSLENIE
rovnakých letákov s primátorovou výzvou sa zdá by( prinajmenšom nehospodárne. A ešte
jednu neúprimnos( cíti( z tohto
konania. Ragan sa s cirkevníkmi stretol a s výzvou vyšel v deò,
keï zo zamestnania z mestského úradu vyhodil matku, pracovníèku na úseku kontroly. Napriek tomu, že úlohy si plnila
svedomito. Preèo tak urobil, na
našu otázku priamo neodpovedal, len z mestského referátu
sme boli informovaní, že primátor ako štatutár má právo rozhodnú( o personálnom obsadení úradu, teda aj o prijímaní
a prepúš(aní zamestnancov... (k)

