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Kým pred nieko¾kými mesiacmi bol podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliòák v mnohých obciach v našom okrese
pri rozdávaní hasièskej techniky srdeène vítaný, pri príchode do Vranova na výjazdové rokovanie vlády na neho pred Domom
kultúry slovne zaútoèil podnikate¾ z Vechca a vyzval ho, aby odstúpil. Súèasnej aj minulým vládam pä.desiatroèný muž vyèítal,
že za 27 rokov drancovania znièili celý národ, že nielen muži, ale aj ženy musia pracova. v zahranièí, aby uživili rodiny. (da)

VLÁDA SCHVÁLILA AKÈNÝ PLÁN ROZVOJA NÁŠHO OKRESU
Vláda na svojom výjazdovom
rokovaní v utorok 30. augusta
schválila Akèný plán rozvoja okresu Vranov nad Top¾ou na roky 2016 až 2020, na základe
ktorého sa predpokladajú celkové finanèné investície približne 123 miliónov €. Zo súkromných zdrojov má by1 na rozvoj
okresu preinvestovaných 42

miliónov € a z verejných zdrojov 81 miliónov €, z toho 4,9
milióna € poskytne vláda postupne v jednotlivých rokoch
formou regionálneho príspevku. Akèný plán predpokladá do
roku 2020 vytvori1 2545 pracovných miest. Podpora vytvárania nových pracovných miest
predpokladá dotácie v objeme

2,96 milióna €. Príchodom investora do prázdneho priemyselného parku sa vláda zatia¾
nezaoberala. Ak bude reálna
požiadavka, vláda sa podporou
investora môže zaobera1 na

niektorom z ïalších rokovaní. O
priemyselný park sa už zaujímalo viacero investorov. Najnovšie ide o firmu zaoberajúcu
sa obrábaním kovov za stude(Pokraèovanie na 2. strane)

Robert Fico bol srdeène prijatý nielen hlúèikom žien, ale vítal
ho aj vranovský rebel Zdeno D., ktorý ho velebil ako Pannu Máriu. Pred èasom Zdeno po Vranove velebil Vladimíra Meèiara.

VLÁDA SCHVÁLILA AKÈNÝ PLÁN ROZVOJA NÁŠHO OKRESU
(Pokraèovanie z 1. strany)
na, ktorá plánuje vytvori1 100
pracovných miest. Podmienkou
je poskytnutie štátnej podpory.
Do vranovského priemyselného parku je zatia¾ urèených
250 tisíc € na majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov, ktoré
sú stále vo vlastníctve súkromníkov a tí žiadajú vyššiu cenu.
V priemyselnom parku by však
predsa len mal pribudnú1 prvý
objekt. Mal by tam by1 vybudo-

vaný tzv. podnikate¾ský inkubátor na podporu malých a stredných podnikate¾ov, na spracovanie analýzy hnedých a zelených plôch v okrese a na vyh¾adávanie potenciálnych investorov. Má podporova1 zaèínajúcich podnikate¾ov a zároveò poskytova1 poradenský servis podnikate¾om, vrátane možností získania financií, prípravy
podnikate¾ských zámerov a organizovanie poradenských kur-

zov. Súèas1ou aktivity bude aj
inovaèné centrum zamerané na
spracovanie drevnej hmoty a finalizáciu výroby z dreva. Jeho
cie¾om je obnovenie tradície
drevospracujúceho priemyslu v
regióne vytvorením združenia
spracovate¾ov a výrobcov. Na
podpore inovácií bude spolupracova1 s TU vo Zvolene. Celkový rozpoèet predpokladá 800
tisíc €, z toho regionálny príspevok vlády je schválený v obje-

me 500 tisíc €. Peniaze sú vyèlenené aj na výstavbu športového areálu v ZŠ Sídlisko II, na
obnovu hradu Èièva, využitie
slanej vody v obci So¾, na rozšírenie ZŠ Kamenná Poruba a
MŠ Kukuèínova vo Vranove, na
modernizáciu futbalového štadióna a výstavbu amfiteátra v
Dlhom Klèove, na vybudovanie
cyklotrás a na ïalšie projektové
zámery. O niektorých z nich budeme priebežne informova1. (r)

PRIPOMIENKY PODPREDSEDU KDH K AKÈNÉMU PLÁNU
K Akènému plánu rozvoja
okresu, ktorý vláda schválila 30.
augusta, zaujalo stanovisko aj
KDH prostredníctvom svojho
podpredsedu Pavla Zajaca:
Nespochybòujeme snahu vlády rieši1 problém vysokej nezamestnanosti a zaostávania regiónov, ako je aj vo Vranove
nad Top¾ou, ale èi to budú len
prázdne s¾uby, vládny PR marketing, alebo realita, ukáže až
budúcnos1. Pre objektivitu je
potrebné pomenova1 a pripomenú1 niektoré s¾uby z nedávnej minulosti, ktoré v tomto okrese dal verejne premiér Robert Fico aj s niektorými svojimi
ministrami. V septembri 2012,
keï taliansky majite¾ tunajšej
textilnej firmy Slotex nevyplatil
200 šièiek, tak po rokovaní vlády v Michalovciach navštívil Robert Fico a minister práce Ján
Richter Vranov nad Top¾ou a
pred budovou Sociálnej pois1ovne pris¾úbil týmto nezamestnaným šièkám, že vláda pripravuje zákazku na šitie uniforiem pre ministerstvá, a okrem
toho vraj uvažuje nad podporou
investorov, ktorí by šièky zamestnali. Tento prís¾ub Roberta
Fica nebol splnený.
V apríli 2013 v prázdnom
priemyselnom parku Ferovo vo
Vranove nad Top¾ou podpísal
premiér Robert Fico memorandum s firmou Grandwood o
podpore investície, ktorá mala
prinies1 do Vranova 390 nových pracovných miest. Táto investícia sa neuskutoènila, priemyselný park Ferovo je aj dnes
prázdny, nové pracovné miesta

Exposlanec NR SR, podpredseda KDH Pavol Zajac pripomenul
nesplnené s¾uby predsedu vlády. Ku škode okresu bolo aj zablokovanie rýchlostnej cesty R9, za ktorú sa zasadzoval minister Fige¾.
tu nevznikli. Aj preto sme opatrní, ako budú splnené tie
s¾uby, ktoré vláda zadefinovala
vo Vranove nad Top¾ou. Po podrobnom preštudovaní Akèného plánu rozvoja okresu Vranov nad Top¾ou musím konštatova1, že najviac mi v òom chýbajú systémové opatrenia v
okrese so zvýšenou nezamestnanos1ou na podporu zamestnávania. Prioritne totiž dlhodobo udržatelné pracovné miesta
vytvárajú podnikatelia a živnostníci. Tieto systémové opatrenia by mali by1 nárokovate¾né
pre všetkých zamestnávate¾ov.
Systémová podpora by mohla
by1 aj formou odpustenia platenia odvodov a daní za novozamestnaných pracovníkov, ktorí
boli v evidencii úradu práce.
Prioritnou úlohou vlády, štátnych úradov, obcí a miest nie je
zamestnáva1, ale vytvára1 podmienky a pravidlá, zabezpeèi1

bezpeènos1 aspravodlivos1,
vymáhatelnos1 práva a vytvára1
èo najlepšie podmienky pre zamestnanos1. Jednou z podmienok je aj kvalitná infraštruktúra.
Okres Vranov nad Top¾ou je križovatkou prepojenia ciest 1.
triedy, ale ich stav je aj kvôli
intenzite dopravy zlý. Mrzí nás
vládou zastavená príprava rýchlostnej cesty R9 Lipníky - Vranov - Humenné - Ub¾a. Aj železnièné spojenie je nevyhovujúce: jeden priamy spoj do Bratislavy, nevyhovujúce prípojné
vlaky na rýchliky štátneho aj
súkromného prepravcu. ¼udia
musia na tieto prípoje a rýchliky
èasto cestova1 do Humenného,
Košíc a Kysaku, èím sa cesta
vlakom z Vranova do Bratislavy
predlžuje až na 8 hodín!
Ak hovoríme, že vláda má zabezpeèi1 podmienky pre vymáhate¾nos1 práva, tak aj v priemyselnom parku Ferovo za prítom-

nosti Roberta Fica sa v roku
2013 podnikatelia s1ažovali, že
nedostávajú zaplatené, keï robia na verejných zákazkách
ako poddodávatelia pre ve¾ké
stavebné firmy. Vláda s tým neurobila niè a aj vo Vranovskom
okrese je nieko¾ko podnikate¾ov, ktorí pre nezaplatené faktúry skonèili v exekúcii a namiesto zamestnávania museli
svojich pracovníkov prepusti1.
V Akènom pláne sa nepíše
niè o štátnych podnikoch. O
štátnych firmách (Lesy, Povodie, Meliorácie), ktoré by mohli
prispie1 ku zníženiu nezamestnanosti. Pritom nízko kvalifikovaní nezamestnaní by mohli
nájs1 prácu na protipovodòových a environmentálnych opatreniach, mohli by vyèisti1 okolie
potokov, riek a odvodòovacie a
melioraèné kanály. V Akènom
pláne sa píše o vytvorení a financovaní 6 nových verejných
inštitúcií v okrese. Na toto vláda
prispeje èiastkou 1,63 milióna
eur - toto nepovažujeme za efektívne riešenie nezamestnanosti v okrese.
V Akènom pláne sú definované viaceré projekty zamerané
na podporu infraštruktúry v cestovnom ruchu. Vláda túto podporu definuje vo výške 6 miliónov eur. Tu treba poveda1, že je
to len v rovine ideového zámeru. Jedná sa o prostriedky z fondov Európskej únie, ktoré budú
musie1 jednotliví žiadatelia naplni1 vypracovaním projektov.
Ich schválenie bude záleža1 od
mnohých okolností a administratívnych nariadení.
(pz)

S MINISTROM O BUKÓZE PROJEKT CENTRA VODNÝCH ŠPORTOV NA DOMAŠI
Uplynulý utorok 30. augusta
sa v zasadaèke Okresného úradu vo Vranove uskutoènilo
stretnutie s ministrom životného
prostredia, Lászlóm Sólymosom
(MOST-HÍD). Na stretnutí bol
prítomný poslanec Národnej rady SR, podpredseda výboru NR
SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, rodák z Nižného Hrabovca Peter Pèolinský. Ten hneï po parlamentných vo¾bách avizoval, že bude
na ministra apelova1, aby riešil
problémy so zneèistením životného prostredia zo strany Bukózy. Na stretnutí bola prítomná
aj riadite¾ka inšpekcie životného prostredia v Košiciach Angelika Theinerová a vedúci odboru životného prostredia vo
Vranove Juraj Andrejco. Pozvaní boli, samozrejme, aj starostovia okolitých obcí Nižný
Hrabovec, Hencovce, Kuèín,
Kladzany, Poša, Nižný Hrušov,
Majerovce, Sedliská a Dlhé Klèovo, ako aj ïalší prizvaní hostia. Cie¾om stretnutia bolo podrobne informova1 ministra o
problémoch obyvate¾ov v okolí
Bukózy, ktorí sa už dlhé roky
s1ažujú na neznesite¾ný zápach, padajúci popolèek, zneèistené vody, pôdu a majetok
obèanov. Minister prejavil záujem o poznatky starostov nielen
v komunikácii s Bukózou, ale aj
o spoluprácu s vedením tohto
podniku. Bývalá starostka obce
Nižný Hrabovec Marcela Pèolinská vyèítala riadite¾ke košického inšpektorátu životného
prostredia, že inšpektorát si v
minulosti neplnil svoju kontrol-

nú prácu dôsledne, lebo v opaènom prípade by nemohlo
by1 dlhé roky tolerované porušovanie zákona o ochrane ovzdušia tým, že sa popolèek z
Bukózy vyvážal v suchom stave. Vysypaný popolèek následne vietor roznášal zo skládky po
obydliach obyvate¾ov okolitých
obcí. Popolèek mal by1 prepravovaný v tekutom stave, hydraulickým spôsobom a liaty do
vodných nádrží. Pod¾a Marcely
Pèolinskej je otázne, èi kapacita nádrží už dávno nie je prekroèená. Riadite¾ka inšpekcie
prítomným oznámila, že Bukóze
nedávno uložili pokutu a zaviazali ju k odstráneniu zistených
nedostatkov. Z informácií riadite¾ky tiež vyplynulo, že silný zápach spôsobený merkaptánmi
by mal by1 minimalizovaný do
roku 2018. Padajúci popolèek
by mal by1 taktiež minulos1ou, a
to v doh¾adnom èase. Minister
na záver všetkým prítomným
poïakoval za informácie a odišiel na stretnutie s vedením Bukózy vypoèu1 si aj druhú stranu.
Redakcia Vranovských novín
požiadala vedenie a majite¾a Bukózy, aby obyvate¾ov informovali o opatreniach na ozdravenie životného prostredia. Poslanec Národnej rady SR Peter
Pèolinský sa pre Vranovské
noviny vyjadril, že bude naïalej
podrobne sledova1 túto problematiku a urobí maximum pre
zlepšenie životného prostredia
v tomto „trojuholníku smrti“. Súèas1ou jeho iniciatívy by mal by1
aj poslanecký prieskum v hencovskej Bukóze.
(mp, pp, re)

DOSTAL OD VLÁDY ZELENÚ
Ku schválenému Akènému
plánu rozvoja okresu Vranov
sa vracia starosta Kvakoviec
Radovan Kapra¾, ktorý v Akènej rade zastupoval región Domaše. S dokumentom je nadmieru spokojný a pri jeho príprave oceòuje spoluprácu s
podpredsedom komisie cestovného ruchu v obci Rastislavom Košalkom, ale tiež s poslancami PSK ¼ubomírom Lukièom a Jaroslavom Makatúrom a so starostom obce Slovenská Kajòa Jozefom Durkajom. O èo konkrétne ide?
Na Domaši by sa malo v priebehu nasledujúcich rokov preinvestova. približne 7,9 milióna
eur do základnej turistickej infraštruktúry. Projekt Centra vodných športov, oddychu a športovej histórie, ktorý sme pripravovali viac ako rok po vzore
dediny Lipno nad Vltavou z
Èeskej republiky, dostal od
vlády zelenú a stal sa súèas.ou
Akèného plánu. Ide o výstavbu
cyklochodníka medzi strediskami Dobrá a Tíšava, realizáciu plávajúcej promenády s
prístavom pre vodné športy,
stavbu nábrežnej promenády s
chodníkom slávy našich olympionikov a Múzeom športových
hrdinov, v màtvom ramene Domaše na Dobrej by malo dôjs.
k výstavbe rybníka, na vyrovnávacej vodnej nádrži Malá
Domaša by mal vzniknú. vodný
vlek na vodné lyžovanie a wakeboarding. Rovnako by sa na
Domašu mala vráti. vyhliadková loï a upravi. by sa mali pláže v strediskách Holèíkovce a
Nová Kelèa. Našim cie¾om je,
aby turisti a návštevníci Domaše vedeli aktívne využi. svoj
vo¾ný èas približne na pä. dní.

Aj preto je paleta turistickej infraštruktúry rôznorodá, od cyklochodníka až po vodný vlek.
To len na margo kritických hlasov napríklad k vodnému vleku.
Najprv treba niekam ís., vidie.
na vlastné oèi, ako veci fungujú, a potom kritizova. zámery,
ktoré pod¾a mòa majú hlavu aj
pätu. Niektoré projekty máme
dnes už kompletne pripravené,
ako napríklad projekt plávajúcej
promenády, niektoré projekty
musia by. dopracované. Na prípravu projektov bolo z regionálneho príspevku vyèlenených
160 tisíc eur, na spracovanie
projektu vodného vleku a jeho
okolia 50 tisíc eur. Okrem toho
vláda v súvislosti s našimi zámermi dala v uznesení vlády
konkrétnu úlohu aj pre ministra
dopravy, ktorá znie: V spolupráci s obcami, Prešovským samosprávnym krajom a dotknutými
orgánmi štátnej správy a štátnymi organizáciami pripravi.
model realizácie centra vodných športov a oddychu v rekreaènej oblasti Domaša ako
pilotného projektu rozvoja cestovného ruchu na vodných plochách na Slovensku formou verejných investícií do základnej
turistickej infraštruktúry. Znamená to teda, že ak by bol náš
projektový zámer Centra vodných športov na Domaši úspešný, podobné projekty s balíèkami investícií do základnej turistickej infraštruktúry by sa po
vzore Domaše mali realizova.
aj na iných vodných nádržiach
na Slovensku (Zemplínska šírava, Liptovská Mara a Oravská
priehrada). Èaká nás teda ve¾a
práce, avšak po premárnených
rokoch na Domaši vidím svetlo
na konci tunela. Mgr. R. Kapra¾

Urbanistická štúdia Centra vodných športov, oddychu a športovej histórie na Dobrej, vytvorená vlani architektmi Matúšom
Dorièkom a Petrom Dorièkom sa môže dosta. do reálneho sveta.

