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Kiežby naozaj boli každý deň, kiežby sme
každý deň cítili tú vôňu, kiežby sme každý
deň boli k sebe takí milí... tak to by potom
Vianoce boli naozaj každý deň.
Ako malý chlapec som sa na Vianoce tešil tak,
ako sa teší každé malé dieťa. Doma sa miešala vôňa ihličia s vôňou čerstvo upečených
koláčov, vo vani plával kapor a na stromčeku
viseli kolekcie a salónky. K štedrovečernému
stolu sme sadali vždy pekne oblečení a pri
namočení vianočnej oblátky do medu som vedel, že sú tu. Nedočkavo sme so súrodencami
pozerali do vedľajšej izby, kde bol zasvietený
vianočný stromček a dúfali, že v tých balíčkoch
pod ním sú naše splnené sny.
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Rovnako ako dnes. Je jedno, či
máme päť, alebo päťdesiat rokov.
V každom veku máme tajné želania a dúfame v ich naplnenie. Je
krásne vidieť našich najmenších,
ktorí si každý večer kľaknú,
zopnú ruky a prosia Ježiška, aby
im priniesol vysnívanú hračku.
Je krásne vidieť dospelých,
ktorí zopnú ruky a prosia nie len
pre seba, ale aj pre druhých.
Pre tých, ktorý nemajú v živote toľko šťastia, toľko zdravia,
toľko peňazí, rodinu, priateľov,
pre tých, ktorí sú počas Vianoc
opustení. Vianoce sú o pokoji, láske, súdržnosti, pokore a o vďačnosti.
Počas týchto dní spomaľme, započúvajme sa
do kolied, ale aj do slov, ktoré nám hovoria naše
deti, rodičia, starí rodičia a nájdime si čas na
chvíle strávené s nimi. Niekedy aj krátka chvíľa
venovaná človeku môže pre neho znamenať
veľmi veľa, pretože mu venujete kus zo seba,
kus zo svojho života. Pekné slovo, pohladenie
a pochopenie je v dnešnej dobe to, čo ľudia
hľadajú, lebo sa to akosi vytráca. Dávajme dobro, z toho nám neubudne. Dávané dobro sa
nedelí, ale násobí. Čím viac dobra dáme, tým
viac sa nám vráti.

VIANOCE SÚ ČASOM NA OBJATIE
Vždy, keď už Vianoce vykúkajú zo všetkých strán, uvedomíme si, ako neuveriteľne rýchlo ubehlo uplynulých 12 mesiacov. Trochu sa zamyslíme, pobudneme
sami so sebou. Bilancujeme všetko to,
čo nás postretlo počas roka, zvažujeme,
či bolo viac toho dobrého, alebo zlého,
a svojím spôsobom zaďakujeme osudu
za to, že nám neodoprel možnosť zdieľať
svoj život po boku najbližších, aj po boku
celej rodiny nášho mesta. Rodina predsa
nie sú iba príbuzní, je to aj komunita ľudí s
príbuznými názormi, ľudí poprepletaných
priateľstvom, prácou, rozhovorom, pochopením.
A keď nastane Štedrý večer, snažíme sa
zabudnúť na svet tam vonku, na starosti všedných dní a necháme do príbytku vstúpiť vianočné zvyky našich predkov. Krásne, hlboké svojou úprimnosťou
a vierou. Tradície, o ktorých speváčka
ľudových piesní Darina Laščiaková hovorí: „Na predvianočné zákony a povinnosti bolo treba myslieť už v novembri, keď
gazdovia museli pozatierať všetky škáry
a pukliny na dome a múrik natrieť belasou farbou. Neskôr prišla na rad stodola
s náčiním a vracanie vypožičaných vecí
a samozrejme aj peňazí. Nakoniec bolo
treba urobiť to najdôležitejšie: Pomeriť
sa, zabudnúť na hnevy, odprosiť, odpus-

tiť. Len vtedy ste mohli zasadnúť k štedrovečernému stolu. “
Áno, naši predkovia mali v sebe zakódovanú ľudskú múdrosť – nevstúpiť do
nového roka s hnevom v srdci, so zlými
myšlienkami. Treba sa očistiť od toho, čo
nás ťaží, zmieriť sa a možno aj nehanbiť sa navzájom objať. Práve Vianoce
nám dávajú na to príležitosť. Symbolizujú predsa čisté okamihy medziľudských
vzťahov, kedy by sme si mali porozumieť,
nájsť si chvíle jeden pre druhého.
A tak keď budete pri štedrovečernom
stole spievať koledu – sami, v rodinnom
kruhu, alebo v širšom spoločenstve ľudí,
keď sa prežehnáte a spojíte ruky v modlitbu, načrite hlbšie do seba, do spomienok, do pokoja, ale aj do radosti a vľúdnosti ľudského srdca. Pretože, ako riekol
básnik: „Ľuďom sa často stáva – v Božom
mene – že srdce, živlom otvorené, zjaví
sa skôr než samučičký zvon. Kto hnetie
nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej:
že nie sme ako ony. Že ľudské srdce nesmie byť zo železa. Pretože nielen udiera.
Aj zvoní.“
To vaše srdce v zdraví nech zvoní
úsmevom po celý ďalší rok. Požehnané
Vianoce vospolok!

Zbor pre občianske záležitosti
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Dovoľte mi zaželať Vám požehnané
Vianoce, nech sú pre všetkých šťastné
a veselé. Nech si každý nájde pod
stromčekom to, po čom najviac túži. Nech
je to čokoľvek, či už materiálne, alebo
duchovné. Nech sa radosť z narodenia Božieho dieťaťa prenesie do každej
domácnosti, nech sa hladní najedia a chorí
uzdravia, nech sa smutní rozveselia a tí
veselí nech rozdávajú radosť ostatným.
Nech je za každým rozsvieteným oknom
šťastná rodina.
Do nového roku 2020 Vám želám zdravie,
šťastie, úspechy, pokoj v duši a radosť
v srdci. Nech je pre nás všetkým novým
začiatkom, alebo pokračovaním toho
dobrého.
Dovoľte mi, aby som vás všetkých srdečne
pozval na oslavu Silvestra a príchodu nového
jubilejného roku 2020, ktorým odštartujeme
oslavy 750. narodenín mesta Vranov nad
Topľou.
Uvidíme sa 31. 12. 2019 pred Domom
kultúry vo Vranove nad Topľou.

Všetci ste srdečne vítaní!
Ing. Ján Ragan, primátor mesta

Primátor slávnostne prijal

jubilanta - Pavla Töröka

Koncom septembra primátor mesta Ján
Ragan, spolu so svojimi zástupcami Milanom Tkáčom a Dušanom Molekom,
s prednostom Mestského úradu vo
Vranove nad Topľou Imrichom Kónyom
a poverenou vedúcou kancelárie
primátora Štefániou Križovenskou, slávnostne prijal jubilanta Doc. MUDr. Pavla
Töröka, CSc. Vo svojom príhovore sa
mu poďakoval za dlhoročnú profesionálnu prácu v zdravotníctve a vo verejnom
živote.
pokračovanie na strane 3
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JUBILEJNÝ ROK S ORIGINÁLNYM LOGOM MESTA
Vranovská radnica 14.11.2019 predstavila jedinečné logo, ktoré bude sprevádzať
blížiace sa 750. výročie prvej písomnej
zmienky o meste Vranov nad Topľou.
Jeho autorom je rodák a zároveň občan
mesta Mgr. art. Patrik Knoblich.
„Keďže budúci rok bude pre naše
mesto veľmi významný, cítili sme, že
logo vhodne doplní naše blížiace sa
jubileum,“ zhodnotil primátor mesta
Ján Ragan. Víťazné logo vzišlo zo súťaže,
ktorú mesto vyhlásilo začiatkom septembra tohto roka prostredníctvom svojho
webového sídla, sociálnych sietí a regionálnych periodík. Víťazný návrh samospráva ocení finančnou odmenou vo
výške 350 eur.
„Do 4. novembra 2019, kedy bola
uzávierka súťaže, na úrad bolo
doručených 13 návrhov. Bol som milo
prekvapený týmto počtom a aj tým, že
nám zaslali svoje návrhy aj ľudia mimo
nášho mesta“, dodal primátor.

O víťaznom logu rozhodovala odborná
komisia v zložení Ing. Imrich Kónya –
prednosta mestského úradu, Mgr. Pe-

ter Križovenský – pedagóg zo Strednej
odbornej školy na ulici A. Dubčeka a Mgr.
Ján Kostelník zo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou. Víťaza
spoločne vybrali 7. novembra. Hlavnou
podmienkou pre zaradenie loga do súťaže

bolo, aby v sebe obsahovalo číslicu 750 a
niektorý z typických znakov mesta, či už
historický alebo moderný.
„Víťazné logo okrem technických kritérií
spĺňa filozofiu, ktorú sme očakávali. Obsahuje dominantu mesta – vežu Baziliky
minor, je tam zapracovaný aj atribút rieky
Topľa, ako symbol plynúceho času, pohybu a jednotlivých zmien mesta.“ priblížil
člen komisie P. Križovenský.
Logo k 750. výročiu prvej písomnej
zmienky o meste Vranov nad Topľou
radnica začne používať 1. januára 2020
na všetkých propagačných materiáloch,
tlačovinách, plagátoch a bude súčasťou
všetkých podujatí, ktoré budú sprevádzať
celý
jubilejný
rok
2020.
Video z tlačovej konferencie nájdete tu:
Mgr. Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad
Topľou dňa 28. 11. 2019 schválilo rozpočet
mesta na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 a 2022. Rozpočet bol schválený ako
vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.
Celkové príjmy a výdavky mesta na rok 2020
sú vo výške 27 988 tisíc eur.
Objemovo ide o historicky najvyšší rozpočet
mesta Vranov nad Topľou.
Predkladaný rozpočet je o vyše 5 611 tisíc
eur vyšší ako schválený rozpočet na rok
2019. Za posledné 3 roky sa rozpočet zvýšil
o 7 772 tisíc eur. Najväčšiu časť príjmov,
42,1 %, predstavujú tradične daňové príjmy,
nedaňové príjmy predstavujú 10 % z príjmov,
transfery sa podieľajú na príjmoch 38,9 percentami.
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú finančné
prostriedky naplánované na pripravované
projekty, investičné akcie a na spolufinancovanie rozvojových projektov financovaných
so štátneho rozpočtu v celkovej sume 270
tisíc eur. Ďalšiu významnú sumu, 785 tisíc
eur, predstavujú investície v oblasti školstva.
V rozpočte sú naplánované finančné prostriedky na pokračovanie zateplenia budovy
Základnej školy Bernolákova, na rekonštrukciu strechy na budove Materskej školy Juh,
na opravu sociálnych zariadení v Materskej škole Kukučínova, Okulka a Juh a na
zakúpenie vybavenia školských jedální pri
základných a materských školách.
Poslanci v rozpočte vyčlenili finančné prostriedky aj na odkúpenie pozemkov, a to vo
výške 520 tisíc eur, z toho 500 tisíc eur je
krytých vo forme úveru.
Najväčšiu predpokladanú investíciu pred-

stavuje realizácia výstavby novej športovej
haly dotovanej zo štátneho rozpočtu sumou
1750 tisíc eur.
Finančné prostriedky sú naplánované aj na
modernizáciu mestskej tržnice, v sume 286
tisíc eur. Modernizácia je dotovaná sumou
200 tisíc eur zo štátneho rozpočtu, spolufinancovanie mesta je v sume 86 tisíc eur.
Vo výdavkoch je naplánované aj obstaranie
priemyselnej haly, ktoré je taktiež dofinancované z dotácie zo štátneho rozpočtu vo
výške 500 tisíc eur, spolufinancovanie mesta
je vo výške 162 tisíc eur.
Zároveň, v rozpočte sú vyčlenené finančné
prostriedky na opravu komunikácií, na doplnenie verejného osvetlenia, na obstaranie
nových prvkov na detských ihriskách, na
opravu strechy a rekonštrukciu spŕch v Plaveckej učebni pri Základnej škole Bernolákova, na obstaranie techniky na zabezpečenie
letnej a zimnej údržby mesta a na rozšírenie
cintorína na Mlynskej ulici, na oplotenie cintorínov na Dlhej ulici a v Čemernom.
Aj v roku 2020 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na podporu svojpo-

mocných aktivít občanov v sume 10 tisíc eur.
V rámci dotácií z rozpočtu mesta na rok
2020 sú v rozpočte sú vyčlenené prostriedky na poskytnutie dotácií pre športy, ktoré
zastrešuje MŠK 106 tisíc eur, pre MFK, a. s.
na činnosť futbalového družstva dospelých
a mládeže 110 tisíc eur, príspevok na prevádzku futbalových štadiónov na Ulici B. Nemcovej ,
Rodinnej Oblasti a ostatných ihrísk v meste
vo výške 75 tisíc eur. Na podporu tradičných
a významných mestských súťaží a turnajov
je v rozpočte vyčlenených 7 tisíc eur, pre
podporu ostatných športových klubov celkovo 40 tisíc eur.
Rovnako je uvažované s dotáciami do oblasti kultúry, kde na poskytovanie dotácií je
vyčlenených 20 tisíc eur a tiež na podporu
cirkví a organizácií tretieho sektora 15 tisíc eur.
V sociálnej oblasti je schválená finančná
podpora pre charitatívne organizácie pôsobiace na uzemí mesta vo výške 30 tisíc eur.
Mgr. Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou
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VÝZVA UCHÁDZAČOM O MESTSKÝ BYT
Mesto Vranov nad Topľou vyzýva všetkých uchádzačov o mestský byt aby v termíne do
30.04.2020 osobne na oddelení bytov a nebytových priestorov ( Ing. Michalov – MsÚ,
p. Kmecová – bývalý MsBP) resp. písomne (e-mail, list) potvrdili záujem o pridelenie bytu.
Tlačivá sú na internetovej stránke mesta resp. kancelárii prvého kontaktu MsÚ. Všetci
uchádzači musia spĺňať v zmysle VZN o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta
Vranov nad Topľou č. 9/1996 nasledovné podmienky :
a)
uchádzač si podal písomnú žiadosť o prenajatie bytu a má trvalý pobyt na území
mesta
b)
dovŕšil 18 rokov
c)
nemá vlastný byt, rodinný dom, družstevný byt a ani nie je čakateľom o družstevný
byt, resp. stavebníkom rodinného domu(nebolo mu vydané stavebné povolenie)
d)
preukáže spôsobilosť platiť nájomné
e)
je schopný súčinnosti bývania a neporušuje dobré mravy v dome
Zároveň oznamujeme všetkým uchádzačom o mestský byt, že žiadateľ o pridelenie nájomného
bytu, ktorého žiadosť bola zaradená do evidencie je povinný:
a)
nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne
posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala,
b)
každý rok do 31.1. bežného roka písomne (e-mail, list) resp. osobne oznámiť záujem
o pridelenie bytu a potvrdiť platnosť údajov, resp. aktualizovať údaje uvedené v pôvodnej
žiadosti; v opačnom prípade bude žiadosť vyradená zo zoznamu žiadostí uchádzačov o byt.
Tento postup vyplynul z toho, že mesto eviduje množstvo žiadostí, ktoré sú neaktuálne. Žiadatelia si medzičasom zabezpečili bývanie iným spôsobom prípadne už trvalý pobyt na území
mesta nemajú alebo sa dlhodobo zdržujú v zahraničí. Aby nedochádzalo k podobným nedorozumeniam, bude požadovaná od žiadateľov o pridelenie bytu určitá forma aktualizácie
žiadosti. Toto oznámenie je súčasťou formuláru „Žiadosť o prenájom bytu“ bod 8.
Ing. Peter Michalov, vedúci oddelenia bytov a nebytových priestorov, MsÚ Vranov nad Topľou

MIESTNE DANE A POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY V ROKU 2020 STÚPNU
Úvod
novembrového
rokovania
Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad
Topľou (28. 11. 2019) patril dvom všeobecným nariadeniam, a to VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a VZN miestnych daniach na území mesta.
V rámci prerokovania VZN o miestnom
poplatku
za
komunálne
odpady
a
drobné
stavebné
odpady bolo schválené navýšenie poplatku za komunálne odpady
z 0,062 eur na osobu a deň na 0,084 eur
na osobu a deň. V tomto navýšení sú premietnuté legislatívne zmeny a zároveň,
v tejto sume je započítaný poplatok za
uskladnenie, resp. za skládkovanie komunálneho odpadu. Ten je odvádzaný
do environmentálneho fondu. Po prepočte sa tento ročný poplatok od 1. 1.
2020 zvýši o 8,03 eur na osobu. Osobám
od 65 rokov tento poplatok navýšený
nebude. Zostáva vo výške 22,63 eur.
Pri množstvovom zbere sa predpokladá
navýšenie sadzieb v priemere o 40%.
Keďže poplatok za komunálne odpady
pre fyzické osoby nebol navýšený podľa
predloženého návrhu, a to vo výške 0,089
eur na osobu a deň, mesto za komunálne
odpady bude zo svojho rozpočtu doplácať

približne 70 000 eur.
Ďalším prerokovaným VZN bolo nariadenie o miestnych daniach na území
mesta Vranov nad Topľou. Toto VZN
zohľadňuje vyrovnanie poklesu výnosu
z podielových daní, a to navýšením
sadzieb dane z nehnuteľnosti v priemere
o 15%. VZN mení napríklad ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu, a to z 0,33 eur
na 0,40 eur. Pri prepočte na byt o rozlohe
60 m2 táto daň stúpne z 19,80 eur na 24
eur. VZN naďalej počíta s 30% daňovou
úľavou pre osoby staršie ako 65 rokov
a pre osoby v hmotnej núdzi.
V rámci tohto VZN sa zvyšuje aj sadzba dane za predajné automaty z 50 eur
na 60 eur, za nevýherné hracie prístroje
z 34 eur na 40 eur, ako aj dane za užívanie
verejného priestranstva. Daň za trvalé parkovanie vozidla mimo plateného parkoviska na vyhradenom priestore verejného
priestranstva bude navýšená z 0,050 eur
za každý aj začatý m2 na 0,064 eur. VZN
ráta aj s navýšením dane z ubytovania,
a to z 0,33 eur na osobu za prenocovanie
na 1 euro na osobu za prenocovanie.
Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou
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Primátor slávnostne prijal
jubilanta - Pavla Töröka

Doc. MUDr. Pavol Török, CSc sa narodil
21. septembra. Po ukončení Strednej
všeobecnovzdelávacej školy v Humennom v roku 1968, začal študovať na
Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú úspešne
ukončil v roku 1974.
Venoval
sa
aj
postgraduálnemu
vzdelávaniu v oblasti Anesteziológie a resuscitácie. Obhájil vedeckú ašpirantúru,
pôsobil ako externý učiteľ na Slovenskej
zdravotníckej univerzite a ako hosťujúci
docent na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií. V roku 2010 dosiahol
akademickú hodnosť DOCENT.
Počas 10 rokov od roku 2006 až 2016
sa zúčastnil na 65 vzdelávacích akciách v odbore anesteziológie a internej
medicíny.
Svoju kariéru začínal v roku 1974 na chirurgickom oddelení v Humennom, neskôr
sa v rámci Humenného presunul na
Anesteziologicko - resuscitačné oddelenie, kde sa v roku 1979 stal zástupcom
primára.
V roku 1986 sa vrátil do nášho mesta na
oddelenie anesteziológie a intenzívnej
medicíny, kde vykonával funkciu primára
dlhých 22 rokov.
Od roku 2008 pôsobí v Košiciach vo
Východoslovenskom ústave srdcových
a cievnych chorôb. Najskôr ako lekár intenzivista, potom ako prednosta kliniky
a v súčastnosti ako zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť Kliniky
anesteziológie a intenzívnej medicíny
a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach.
Vyše 250 publikácií a prednášok,
vynálezy a patenty sú výsledkom práce
a bohatých pracovných skúsenosti pána
doktora Töröka. Vystúpil na domácich
i zahraničných fórach, napísal vedeckovýskumné práce, jeho poznatky sa objavili aj v zahraničných knižných publikáciach
a študijných materiáloch.
17 rokov bol členom výboru Slovenskej
spoločnosti anesteziológie a intenzívnej
medicíny.
19 rokov bol Krajských odborníkom pre
anesteziológiu a intenzívnu medicínu
Prešovského kraja.
Od roku 2008 až doteraz je Krajským
odborníkom pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu Košického kraja
a súčasne aj expertom Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou.
Ovláda ruský, maďarský a anglický jazyk.
Ak mu popri všetkej jeho práci zostane
trochu voľného času, tak ho využíva na
plávanie, divadlo, čítanie a počúvanie
hudby.
Eva Fedorňáková, Štefánia Rieglerová
kancelária primátora, MsÚ Vranov nad Topľou
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VITAJTE VO VRANOVE NAD TOPĽOU
Taký je názov publikácie, ktorú v týchto
dňoch vydalo mesto Vranov nad Topľou.
Táto obrazová publikácia nádherných
farebných fotografií približuje naše mesto a okolie v jeho rôznych podobách.
Dominantou sú pohľady na zrekonštruované časti centra mesta s vychádzkovými ale aj oddychovými zónami
s dominujúcim centrálym parkom, ale
aj umeleckými sochárskymi dielami,
pamätnými bustami, či pamätnými
tabuľami, ktoré nám pripomínajú časy
minulé.
Zdanlivo sa môže zdať, že história akoby naše mesto obchádzala. Opak je
pravdou. Vranov sa už teraz pripravuje na rok 2020, keď si pripomenieme
750. výročie prvej písomnej zmienky
o našom meste. Bude ho zdobiť nové
logo týchto osláv - štylizovaná podoba
Baziliky Minor plus symbol Tople, ktoré
vyjadrujú plynúci čas a pohyb mesta
v priebehu 750 rokov, ako sa vyjadril
jeho tvorca Patrik Knoblich. Takto zo
skromnej osady, ktorú postupne vlastnili rôzne šľachtické rody sa postupom
času dostávame až do súčasnosti. Cez
plynúci čas bol Vranov v histórii križovatkou obchodných ciest na Poľsko,
Ukrajinu či Uhorsko, čo je vlastne doposiaľ. Čas odvial Vranovský zámok,
kde pri svojom putovaní do Uhorska
pobudol aj Ján Amos Komenský, ale
bola v ňom aj svadba krvavej Alžbety

vané, či novo zrekonštruované chrámy
a historické budovy. Osobitnú časť tvoria fotografie športových, rekreačných a
kultúrnych objektov.
Je potešiteľné, že publikácia je doplnená
aj fotografiami z okolia Vranova, ako je

Bátoryovej, známej čachtickej pani
s grófom Františkom Nadáždym.
V krátkej histórii si môžeme pripomenúť
aj sedliacke povstanie z roku 1831, kde
práve vranovský štatariálny súd vyniesol kruté rozsudky nad vzbúrencami.
Vráťme
sa
však k súčasnosti a k
tomu, čo nám ponúka
už
spomínaná
publikácia ,,Vitajte vo
Vranove“. Jej úvod
patrí stručnému opisu
toho
najdôležitejšieho, čo za posledné
roky v meste pribudlo.
Vo svojom úvodnom
príhovore primátor Ing.
Ján Ragan približuje
možnosti kultúrneho,
či športového vyžitia
v meste. Jeho centrum je obohatené o širokú sieť reštauračných, kaviarenských a obchodných
prevádzok. Publikácia približuje aj
úžasné zákutia Slanských vrchov, či
vodnej nádrže Domaša. To všetko a
ešte oveľa viac sa pokúšajú autori fotografií s umeleckým nádychom priblížiť
pohľadmi na zrekonštruované centrálne
námestie ale aj jeho okrajové časti, ako
je napr. námestie pred ZŠ Lúčna. Zaujímavý je aj vnútorný pohľad do Baziliky
Minor. Priblížené sú aj novo vybudo-

pohľad na hrad Čičva, Domašu a jej okolie, či Dubnické opálové bane. Zaujímavosťou je, že po prvý krát táto publikácia
je obohatená okrem anglického prekladu aj o poľský, maďarský a ruský. Publikáciu pripravila redakčná rada mesta Mgr. Eva Fedorňáková, Mgr. Katarína
Gáliková, Viera Machková a Ing. Imrich
Kónya. Fotografiami prispeli Ing. Martin
Fazekaš, Mgr. Jozef Kuba, Viera a Viktor Kobielský a Emil Miňo. Odborným
jazykovým redaktorom bol PhDr. Ján
Kopina. Publikáciu si môžete zakúpiť
v kancelárii prvého kontaktu na prízemí
MsÚ Vranov nad Topľou za 5,10 EUR.
Je predvianočné obdobie a možno
sa zamýšľate čím obdariť svojich najbližších, ktorí budú s vami pri štedrovečernom stole, ale predovšetkým
tých, čo sú ďaleko od svojich rodín, ktorí
odišli do sveta za lepším chlebom, alebo
na zahraničné štúdiá. Práve táto publikácia nám v tomto sviatočnom
čase pripomenie rodný domov - náš
Vranov, pretože tak ako sa vyjadril
básnik, vranovský rodák, Pavol Hudák:
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Vranov Vranov mesto dávnych snov
Aj keď z diaľky prídem za tebou
Vranov Vranov s tebou nie som sám
Krajšie mesto v svete nepoznám.
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PaedDr. Jozef Švarbalík
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