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Kostol Narodenia Panny Márie

SA STAL BAZILIKOU

Mesiac september má v bohatej histórii
Baziliky Narodenia Panny Márie svoje dôležité miesto. Okrem odpustovej slávnosti, ktorá
sa každoročne koná v prvú septembrovú
nedeľu, pripadajú na koniec leta aj ďalšie
významné mariánske sviatky – oslava mena
Panny Márie aj sviatok patrónky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie.
K týmto dátumom pribudol ďalší, svojím
významom radiaci sa k medzníkom histórie
vranovského rímsko-katolíckeho chrámu.
V sobotu, 6. septembra bol Kostol
Narodenia Panny Márie vo Vranove nad
Topľou rozhodnutím pápeža Benedikta XVI.
povýšený na baziliku minor a stal sa tak
deviatou bazilikou s týmto titulom na
Slovensku. Ustanovujúci dekrét, ktorý podpísal vatikánsky prefekt František kardinál
Arinze, predniesol na slávnostnej svätej
omši, za účasti kardinála Jozefa Tomka,
generálneho predstaveného radu pavlínov
Izidora Matuszewskeho, primátora mesta
Tomáša Leša i mnohých cirkevných autorít
a veriacich, košický arcibiskup Alojz Tkáč.
Povýšeniu predchádzala žiadosť košického metropolitu adresovaná Kongregácii
pre Boží kult a disciplínu sviatostí. V nej
zdôvodnil liturgické, pastoračné i historicko-umelecké skutočnosti, vďaka ktorým by
si vranovský chrám zaslúžil titul bazilika
minor. K významným dôvodom patria aj
tie, že Kostol Narodenia Panny Márie leží v
geografickom srdci Košickej arcidiecézy,
vyniká mimoriadne silným šírením a udržiavaním mariánskeho kultu i príkladným
liturgickým životom. Nezanedbateľný je aj
historický význam tohto pútnického kostola,
prítomnosť zázračného, pred 300 rokmi
krvou slziaceho, obrazu Panny Márie aj
umelecká hodnota kostola.
Titul bazilika pozdvihol kultúrny, no predovšetkým duchovný význam kostola.
Jozef kardinál Tomko vyjadril želanie, aby
Bazilika Narodenia Panny Márie nebola len
pútnickým chrámom, ale aby jeho patrónka
Panna Mária bola uctievaná aj v životoch
veriacich a posilňovala ich vzťah k viere. Iba
tak sa mariánske posolstvo, dlhé roky pretrvávajúce vo Vranove nad Topľou, zachová aj
pre nasledujúce generácie a bazilika nebude
len monumentálnym umeleckým dielom s
historickou hodnotou, ale miestom živej viery.
Katarína Nemcová

Na zábere J. E. arcibiskup Alojz Tkáč (vpravo), metropolita Košickej arcidiecézy číta dekrét o povýšení kostola Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou
na baziliku minor.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
6. september sa stal významným dňom pre
naše mesto. Z poverenia Pápeža Benedikta
XVI. bol kostol Narodenia Panny Márie v
našom meste povýšený na baziliku minor. Pri
tejto významnej udalosti sa konala svätá
omša, ktorú celebroval J. Em. kard. Jozef
Tomko. Na túto slávnosť prijal pozvanie aj primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo, ktorý sa po
ukončení cirkevných obradov prihovoril
duchovným predstaveným a občanom
mesta týmto príhovorom:
Vaša Eminencia najdôstojnejší pán kardinál, Vaša Excelencia pán arcibiskup, Vaše
Excelencie páni biskupi, vážený generálny
predstavený rehole pavlínov, vážení duchovní
otcovia, vážení hostia!
Sú slová, ktoré človeka potešia. Sú piesne,
ktoré srdce ovlažia a sú stretnutia, ktoré dušu
pohladia. Pohladiť dušu môžu stretnutia práve
s takými ľuďmi, ako ste vy, milí naši vzácni
hostia. Pocítiť dobrotivú dlaň, láskavé srdce a
vašu otvorenú náruč je pre nás všetkých cťou.
Dovoľte mi v mene svojom, ale aj v mene
všetkých občanov Vranova nad Topľou srdečne Vás privítať v našom meste a zaželať Vám
nech na svojej ceste stretávate ľudí, ktorí
budú kráčať spolu s vami.
Dnes prežívame jeden z najvýznamnejších
dní histórie nášho mesta, ktoré sa stáva vo
svojich dejinách miestom jedinečnej slávnosti
povýšenia farského kostola Narodenia Panny
Márie na baziliku minor. Rozhodnutie Sv. Otca
pápeža Benedikta XVI. Vnímame ako vyznamenanie nielen pre katolícku cirkev, ale aj pre
celé naše mesto.
Bazilika je označením významného kostola, ale je aj strediskom veriacich a pútnickym
miestom. Veľmi si vážime, že Vranov – dote-

raz pútnické miesto, stane sa 9. chrámom na
Slovensku s titulom bazilika minor, do ktorej
budú prichádzať pútnici i návštevníci zo širokého okolia. Nejde len o titul, o formálnu stránku, ale predovšetkým o duchovné dobrodenia, ktoré tu budú môcť veriaci získať. Pretože
človek pri putovaní po svojej životnej ceste
potrebuje miesto, kam sa utiahne, aby porozmýšľal o svojom konaní a o zmysle svojho
života.
V tom je podstata a to si veriaci vedia
oceniť.
Vážení spoluobčania,
som presvedčený, že tlmočím aj vaše pocity, keď vyjadrujem vďačnosť Rímskokatolíckej
cirkvi arcibiskupstvu Košice za úsilie, ktoré
vynaložila pri prípravných prácach súvisiacich
s predložení potrebnej žiadosti o udelenie
tohto vzácneho titulu pre náš chrám.
Osobitné poďakovanie vyslovujem našim
pavlínom, priorovi Martinovi Lehončákovi a
zvlášť o. Leandrovi Pietrasovi, ktorým veľmi
záležalo na tom, aby naša najcennejšia
pamiatka – chrám Narodenia Panny Márie bol
pozdvihnutý do hodnosti baziliky.
K Vášmu úsiliu o blaho a rozkvet duchovného rozmeru života v našom meste sa budeme vždy hlásiť. K tomu Vám môžem aj ja
osobne prisľúbiť plnú podporu a pomoc.
Vážené slávnostné kresťanské zhromaždenie!
Latinské slovo basilicus možno preložiť do
slovenčiny ako vznešený, nádherný, kráľovský. Nech je pre nás všetkých dnešná slávnosť povýšenia Chrámu Narodenia Panny Márie
vo Vranove nad Topľou na baziliku minor trvalou, nádhernou a vznešenou spomienkou,
povzbudením a neutíchajúcou radosťou v
posilňovaní viery nášho človeka do budúcich
dní.
PhDr.Tomáš Lešo, primátor mesta
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OKIENKO PRIMÁTORA
Vážení spoluobčania,
mesiac školských prázdnin uplynul a
začal sa nový školský rok 2008/2009.
Podstatnou zmenou oproti predošlým
školským rokom je začiatok uplatňovania nového školského zákona. Doterajší
školský zákon z r. 1984 už nezodpovedal potrebám súčasného i budúceho
vývoja našej spoločnosti. Naše školy po
pomerne krátkej, ale intenzívnej príprave majú vytvorené potrebné podmienky
na kvalitné plnenie nových vzdelávacích
a výchovných cieľov.
Pri príprave na nové úlohy vyplývajúce z nového školského zákona sme
vychádzali z ďalšieho priestorového,
materiálneho a technického skvalitňovania podmienok na našich školách.
Očakávame, že rekonštrukciou ďalších
základných škôl dôjde k ich výraznej
modernizácii už v blízkej budúcnosti.
Centrom pedagogického snaženia
všetkých pedagógov a pedagogických
kolektívov je žiak. Treba si ešte viac uvedomiť, že výchovnovzdelávacie výsledky budú čoraz viac závisieť aj od profesionálnej riadiacej úrovne riaditeľov škôl a
od pripravenosti všetkých učiteľov tvoriacich jeden ucelený pracovný kolektív.
Len ten pracovný kolektív môže dosahovať pozitívne výsledky, v ktorom sú
vybudované vysokokvalitné vzťahy založené na rešpekte, dôvere a n a morálnych princípoch.
Rád by som oslovil aj rodičov našich
detí a žiakov a pripomenul, že sprievodným a nerozlučným partnerom vzdelávania je výchova. Vo výchovnom pôsobení môžeme vidieť povážlivé medzery v
spolupráci medzi rodičmi a školou.
Všetkým by nám malo záležať, aby naša
mladá generácia bola aj múdra, vzdelaná, ale aj s dobrými a ľudskými vlastnosťami, aby si vážila svojich rodičov, svoj
domov, svoje a naše spoločné hodnoty
a hodnoty vytvorené našimi predkami.
Využívam príležitosť, aby som aj touto
cestou oslovil všetkých zainteresovaných rodičov, riaditeľov škôl, učiteľov i
všetkých občanov nášho mesta, aby
sme vyvinuli spoločné úsilie v prospech
kvalitnej výchovy a vzdelávania našich
detí v novom školskom roku.
PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta
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OD SEPTEMBRA PODĽA NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Mimoriadne horúce dni tohto leta ubehli
našim školákom veľmi rýchle i vďaka tomu, že
po dlhých rokoch mohli svoje zaslúžené prázdniny tráviť na novopostavenom letnom kúpalisku. Áno je to už tak, že voľné dni – dni prázdnin ubiehajú podstatne rýchlejšie ako tie všedné počas školského roka. Prázdniny školského
roka 2007/2008 sú teda nenávratne za nami.
Dňa 2. septembra 2008 sa začala realizovať systematická výchovno-vzdelávacia činnosť i na všetkých našich materských, základných a stredných školách. Podstatnou zmenou oproti rokom predošlým je skutočnosť, že
v tomto školskom roku sa započalo s realizáciou nového školského zákona. Na jeho prijatie sa názory verejnosti – najmä tej pedagogickej rôznia. Je pravdou, že na prípravu úloh
vyplývajúcich z nového školského zákona
veľa času nebolo a že riaditeľom škôl i časti
učiteľov ukrojili z dní určených na regeneráciu
síl. Zmena v školskej legislatíve už bola želateľná, lebo školský zákon z roku 1984 bol
nevyhovujúci pre súčasné trendy vo výchove
a vzdelávaní a mal väčšie množstvo dodatkov, vyhlášok, úprav a príloh ako samotné
znenie zákona. V čom teda sú podstatné
zmeny v školstve oproti doteraz platnej legislatíve?
- výchova a vzdelávanie v školách sa bude
uskutočňovať prostredníctvom výchovnovzdelávacích programov. Pre školy určí štát
povinný obsah výchovy a vzdelávania prostredníctvom štátnych vzdelávacích programov. Tieto vymedzia povinný obsah a ciele
výchovy a vzdelávania. Budú záväzné pre
vypracovanie školského vzdelávacieho programu, ktorý budú spracovávať školy na svoje
regionálne podmienky a potreby žiakov.
povinná školská dochádzka ostáva 10ročná s ukončením v 16. roku veku dieťaťa a
v opodstatnených prípadoch, najmä zdravotných, až v 18. roku veku. Novým prvkom je
individuálne vzdelávanie, najmä pre zdravotne
postihnuté deti,
v materských i základných školách sa
zníži maximálne počty detí a žiakov v triedach, napríklad v triede 5-ročných detí v
materskej škole bolo doposiaľ až 27 detí, teraz
je to najviac 22 detí, v 1.ročníku ZŠ z doterajších 29 žiakov na 22 žiakov v triede. V 5.-9.
ročníku ZŠ mohlo byť doposiaľ 34 žiakov v
jednej triede, teraz je maximálny počet 28 žiakov. Zlepší sa tým individuálny prístup pedagógov k žiakom a zvýši sa starostlivosť o ich
bezpečnosť,
rozšíri sa vyučovanie cudzích jazykov,

posledný rok v materskej škole bude bezplatný,
materské školy, základné umelecké školy a
jazykové školy sú zaradené
do sústavy škôl (doposiaľ boli školské zariadenia),
zákon presne vymedzuje práva a povinnosti škôl a školských zariadení, práva a
povinnosti detí a žiakov, ako aj práva a povinnosti rodičov,
- nový školský zákon pozmeňuje aj niektoré
znenia zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a
zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení. V týchto oblastiach ide najmä o
tieto zmeny:
Rozširuje sa rozsah povinností riaditeľa
základnej i materskej školy.
Školy sú povinné viesť register detí a žiakov.
Posilňujú sa právomoci zriaďovateľa pri
voľbe riaditeľov škôl.
Upravujú sa zásady stanovenia príspevku
zákonného zástupcu:
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) za pobyt dieťaťa v školskom klube detí
c) za pravidelnú účasť detí a mládeže na
činnosti v Centre voľného času
d) za pravidelnú účasť žiakov v školských
strediskách záujmovej činnosti
e) za čiastočnú úhradu nákladov spojených
so štúdiom v základnej umeleckej škole
f) za nákup potravín pre deti a žiakov stravujúcich sa v školských jedálňach.
Aká je situácia v základných a materských školách v správe mesta?
V tomto školskom roku do materských a
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta nastúpilo 3880 detí a žiakov. Výchovu
a vzdelávanie im bude poskytovať 8 materských škôl a 6 základných škôl. V činnosti
bude tiež 26 oddelení školských klubov detí s
649 deťmi, základná umelecká škola so štyrmi
odbormi ( hudobný, výtvarný, tanečný a
literárno-dramatický) a 537 žiakmi, Centrum
voľného času a 13 školských jedální pri materských a základných školách. Prvý krát sa
brány základných škôl otvorili pre 294 prváčikov, ktorých na slávnostnom otvorení školského roka 2008/2009srdečne privítali starší
žiaci, triedni učitelia i riaditelia škôl. Posledný
školský rok v základných školách strávi 419
končiacich žiakov, ak sa ich zákonný zástupca
nerozhodne inak. Realizátorom výchovy a
-pokračovanie na 3. strana-

Vážení občania,

v tomto roku si pripomenieme dve
významné udalosti z roku 1918, ktoré sa
natrvalo vpísali do našich dejín. Sú nimi
90. výročie vzniku ČSR a 90. výročie
ukončenia 1. svetovej vojny.
Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s
kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi na
území mesta pripravuje na dni 29. 10.
2008 a 11. 11. 2008 pre vás pôsobivý
program pod názvom

ROK OSEMNÁSTY,

o ktorom budete včas informovaní.

september 2008
-pokračovanie z 2. stranyvzdelávania je 318 pedagógov z ktorých 69
pôsobí v materských školách, 193 učí na základných školách , 25 na základnej umeleckej škole,
26 vychovávateliek v školských kluboch detí a 5
výchovných zamestnancov v Centre voľného
času.
Priestorové a materiálne podmienky
pre školský rok 2008/2009
Z materských škôl kapacitne sú maximálne
vyťažené MŠ Okulka, MŠ Juh a MŠ Sídlisko II.
Ostatné materské školy majú ešte voľné kapacity pre zaškolenie detí predškolského veku. V
súčasnom období neevidujeme ani jednu nevybavenú žiadosť o zaškolenie v MŠ s výnimkou
tých, ktoré sú kapacitne naplnené. Tieto žiadosti
môžu byť riešené zaškolením v ostatných
materských školách na území mesta. Znížením
počtu žiakov v zmysle nového školského zákona priestorové problémy sa začínajú prejavovať
na základnej škole Sídlisko II a Lúčna. Ostatné
základné školy majú optimálne priestorové podmienky pre plnenie výchovno-vzdelávacieho
programu.
Pre zlepšenie materiálnych a hygienických
podmienok škôl v nastávajúcom školskom roku
bola upravená fasáda a výmena okien na budove základnej umeleckej školy, rekonštrukcia časti
budovy ZŠ Lúčna, ktorú využíva Spojená cirkevná škola Vranov nad Topľou. Dokompletizovalo
sa futbalové ihrisko pri ZŠ Lúčna. Odstránili sa
sčasti závady zatekajúcich striech z mäkkej krytiny.Vykonala sa nevyhnutná údržba na všetkých
školách a školských zariadeniach a hygienická
maľba tried, chodieb, ale najmä školských
kuchýň a jedální.
Mesto Vranov nad Topľou ako zriaďovateľ
materských a základných škôl i školských
zariadení vytvorí všetky podmienky pre zdarný
priebeh školského roka 2008/2009 i pre realizáciu všetkých požiadaviek nového školského
zákona i novo vydaných vyhlášok o základnej
škole, materskej škole i základnej umeleckej
škole.
Verím, že podobne sa k plneniu úloh
na úseku školstva postaví rodičovská i ostatná
verejnosť, čím prispejú k zdarnému priebehu
školského roka 2008/2009, ktorý bude v oblasti
legislatívy prelomový.
Organizácia školského roka 2008/2009 je stanovená následovne:
Školský rok 2008/2009 začal 1. septembra
2008 a s pravidelným vyučovaním sa začalo 2.
septembra 2008. Prvý polrok končí 29. januára
2009 (štvrtok). Druhý polrok sa začína 1. februára 2009 a končí sa 30. júna 2009. Vyučovanie v
druhom polroku sa začína 2. februára 2009
(pondelok) a končí sa 30. júna 2009 (utorok).
PaedDr. Štefan Orol,oddelenie školstva
Okresný výbor slovenského zväzu
záhradkárov a Mesto Vranov n. T.
Vás pozývajú
na výstavu ovocia a zeleniny, kvetov a ručných prác pod názvom

PLODY ZEME
A ĽUDSKÝCH RÚK.
Výstava potrvá od 8. do 10. októbra
2008 v čase: 8.10.2008 od 10.30 –19.
hodiny, 9. a 10. 10. 2008 od 8. – 19. hodiny.
Miesto: Dom kultúry. Sprievodné akcie:
premietanie videofilmov Rez ovocných drevín a Choroby a škodcovia.
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PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
V CENTRE VOĽNÉHO ČASU
Centrum voľného času na základe zákona MŠ č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní zabezpečuje výchovno–vzdelávaciu,
záujmovú a rekreačnú činnosť detí,
rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v
ich voľnom čase.
Aj v tomto školskom roku sú pre deti
veľkým lákadlom rôznorodé mimoškolské
aktivity. Či už ide o aktivity jazykové, umelecké, športové, alebo prírodovedné – sú
jednoznačne veľkým prínosom pre rozvoj
tvorivosti našich detí.
V mnohých prípadoch sú skvelou
pomôckou na zvládnutie školského roka s
ľahkosťou a veľkou dávkou chuti do učenia. Väčšina rodičov túži poskytnúť svojim
deťom to najlepšie.
V dnešnom svete, to však vôbec nie je
jednoduché, pretože máme čoraz viac
možností voľby.
Aj v tomto školskom roku škola vydala
každému žiakovi Vzdelávací poukaz . Ide o
osobitný príspevok štátu na mimoškolské
aktivity žiakov a študentov. Najneskôr do
25. septembra sa musí rodič rozhodnúť
a poukaz odovzdať inštitúcii, ktorá ponúka
záujmovú činnosť. Môže ísť o školu, ktorú
dieťa navštevuje, alebo o niektoré zo školských zariadení – teda aj centrum voľného
času. Škola musí poukaz vydať rodičom,
ktorí majú právo rozhodnúť, ktorého poskytovateľa záujmovej činnosti vyberú pre
svoje dieťa.
Krúžky, ktoré ponúka Centrum voľného
času, väčšinou nie sú orientované na
výkon, ale skôr na to, aby deti zmysluplným spôsobom trávili svoj voľný čas, aby
sa venovali tomu, čo ich zaujíma a aby sa
dieťa odmalička naučilo usporiadať si svoj
časový režim. Na aktivity do Centra voľného času sa chodí pre potešenie so stretnutia s rovesníkmi, vedúcim krúžku, ale aj
pre načerpanie skúseností od starších
kamarátov v tom ktorom odbore.
Oddelenie prírodovedy: Aranžovanie,
Ochranca prírody, Chovateľský, Akvaristický, Jazdecký, Rybársky, Kynologický
Oddelenie
spoločenských
vied:
Strojopis, Anglický jazyk, Ľudové tance - I.

stupeň ZŠ, Šachový, Aikido, Capoeira,
Joga, Relaxačné cvičenie, Výtvarný,
Maškrtníček. Oddelenie estetickej výchovy:
Práca s keramickou hlinou, Krúžok spoločenských tancov, Roztlieskavačky, Írske
tance, Hip-Hop, Tvorivá dielňa, Divadelný,
Bábkové divadlo, Mladý grafik
Oddelenie vedy a techniky: Výpočtová
technika, Internetový klub, Počítačové hry.
Oddelenie
telovýchovy
a športu:
Všešportový, Futbalový, Karate, Strelecký,
Stolnotenisový, Volejbalový, Box, Plavecký.
Hudobné oddelenie: Klasická gitara,
Rocková gitara, Basová gitara, Bicie nástroje, Hudobné skupiny. Mládežnícky parlament: Prihlášky sú k dispozícii v Centre
voľného času, alebo na stiahnutie na
www.cvcvranov.edu.sk . Využite zľavu z
poplatku za krúžok pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu pre Centrum voľného
času najneskôr do 25. 9. 2008 . Bonusy: Pre
všetkých členov krúžkov použitie internetu v
šk. roku 2008/2009 zdarma. Cena letných
táborov počas leta 2009 bude pre členov
krúžkov so značnou zľavou. Informácie : Po
– Pi od 7.30 – 16.00 hodiny na tel. č.: 44
64705, 0911 050 564. Slávnostné otvorenie
krúžkovej činnosti bude 1. októbra 2008 o
14. 30 hodiny vo veľkej sále CVČ.
Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka CVČ

Mesto Vranov n. T.
Vás srdečne pozýva na

XVII. TRADIČNÝ
VRANOVSKÝ JARMOK
spojený s kultúrnym programom
10. - 11. 10. 2008
Program:
14. 00 – Slávnostné otvorenie jarmoku
účinkujú: FS Konopianka, FS Orgonina
15.00 - Hudobná skupina Pavelčákovci
16.30 - Hudobná skupina Ščamba
18. 30 - Hudobná skupina Stopa
Miesto: Námestie slobody

september 2008

Vranovský hlásnik

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Mesto Vranov nad Topľou aj v tomto roku
zabezpečilo a vyčlenilo miesta na zber veľkoobjemového odpadu. Tieto zberné miesta
budú slúžiť na dočasné uloženie veľkoobjemových kontajnerov a budú to miesta, ktoré v
súčasnosti slúžia na zber biologického odpadu. Veľkoobjemový odpad (odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá používaným zberným nádobám, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny atď.) bude vyvážaný priebežne, podľa
potreby v termíne od 22. 9 - 31. 10 2008 z
týchto zberných miest: Mierová ulica – na otočke autobusov pred areálom bývalého
Poľnohospodárskeho družstva, Mlynská ulica
– naproti bývalej predajni potravín /Hajník/,
Juh – za garážami pri železničnej trati, Dubník
– pri záhradkárskej osade, Slanská ulica v
Čemernom – pri bývalej predajni Herľansan,

Ružová ulica v Čemernom – pri železničnej
trati, Podhrunkovská ulica – pri fi. KOVO
TECÁK, Pod dolami – pri železničnej trati,
Komenského ulica – pri garážach, Domašská
ulica – pri záhradkárskej osade Otrokovice,
Kalinčiakova ulica – pri Autoškole Madura,
Ulica Gen. Svobodu – otočka autobusu, na
vrchu prechod na Sídlisko 1. mája, Lomnica –
otočka autobusu pri cintoríne. Po tomto termíne budú kontajnery z týchto miest odstránené.
Občanov mesta Vranov nad Topľou týmto
žiadame, aby do kontajnerov ukladali iba určený – povolený druh odpadu! Za uloženie iného
odpadu hrozí občanom pokuta podľa zákona
o odpadoch až do výšky 5000,- Sk/ 165,969 €
pri nelegálnom nakladaní so stavebným odpadom až do výške 20 000 Sk/ 663,878 €.
Ing. Marcel Kopčo,
oddelenie ŽP a dopravy

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

NOVONARODENÉ DETI
2. 6. Sofia a Tobias Kozejovci, 13. 6. Gizela
Vidličková, 22. 6. Kristína Vargová, 23. 6. Tamara
Senková, 24. 6. Miroslav Daňo, Tobias Jankár,
Roman Machek, 25. 6. Viktória Feriová, 26. 6.
Diana Malíková, Laura Mocóová, Sabina Chromá,
Stela Zacharská, 30. 6. Oliver Kužma,1. 7. Liana
Baranová, 2. 7. Evanna Lazorová, Aneta Vysoká,
3.7. Michal Košč, 4. 7. Michaela Novotná, 8. 7.
Sofia Ella Bančanská 9. 7. Liana Košťalová, 10. 7.
Nancy Ďuďová, 15. 7. Karolína Palejová, 16. 7.
Adam Lábo, Ján Sciranka, 18. 7. Ľubomír Jusko,
Šárka Svobodová, 19. 7. Matúš Lakatoš, 25. 7.
Barbora Hubaľová, 28. 7. Magdaléna Marcela
Lukčiková, 29. 7. Šimon Dančevský, Hana
Dobrocká, Katarína Kačerová, 30. 7. Diana
Jalcsová, Boris Zacharský, 6. 8. Michal Ferko, 7. 8.
Martin Boroš, Sofia Molnárová, 8. 8. Michal Zajac,
12. 8. Tomáš Krištan, Viktória Jakubová, Martina
Kotlarová, 13. 8. Simona Monoková, Tamara
Tuľáková, 15. 8. Klára Hrešková, 16. 8. Samuel
Sabo, 21. 8. Adam Lukčo, 23. 8. Tobias Gabriel
Janok, 24. 8. Sára Pajdiaková, 26. 8. Samuel
Galbavý, Jakub Komár, Sara Ben Salim, 27. 8.
Matej Magura, 28. 8. Jakub Sukovský, Miroslav
Demeter, 30. 8. Liana Adamová, 3. 9. Martin
Paulišin, Adam Smolák

NOVOMANŽELIA

21. 6. Pavol Jacko a Veronika Kolečavová, 26.
6. Miroslav Tancoš a Lucia Bélová, 28. 6. Matěj
Kačurák a Bc. Anna Sabová, Patrik Švač a
Martina Saksunová, Ján Kušnír a Jaroslava
Smatanová, Ing. Marek Oslovič a Zuzana Štempáková, 5. 7. Bc. Daniel Beňo a Bc. Jaroslava
Kuncová, Ing. Ján Sabol a Bc. Mária Ajbenová,
Ing. Ján Kapusta a Kamila Chudá, Ing. Marek
Gombita a Mgr. Simona Kubalová, 10. 7. Marek
Turták a Helena Kurová, 12. 7. Ing. Richard
Okoličáni a Miriam Sninská, Emil Chlebak a
Lenka Harmanová, Ing. Marek Uchaľ a Mgr. Jana
Štovková, 17. 7. Alexander Kotľár a Lucia
Tancošová, 19. 7. David Chlebowczyk a Andrea
Hrehová, Ing. Vladimír Čurila a Beáta Balogová,
Pavol Švirbeľ a Zuzana Baranová, Bc. Marián

Kotuľák a Júlia Hlivová, Tomáš Würll a Zuzana
Kopyová, 24. 7. Jaroslav Mucha a Alžbeta Faková,
Ján Benda a Emília Gáborová, Martin Gábor a
Jana Turtáková, 26.7. Milan Krupa a Katarína
Bundášová, Ing. Peter Lešo PhD. a Ing. Andrea
Sivičová, Marek Šmatár a Nadežda Miľová,
Radoslav Nemčík a Miroslava Gergeľová, 31. 7.
Miroslav Jarka a Iveta Ikraová, 2. 8. Pavol Hajník a
Anna Pavlíková, Jozef Čuba a Ivana Hašuková,
Mgr. Ján Himka a Mgr. Mária Miltáková, Peter
Kučera a Anna Molčanová, Ing. Peter Stulák a
Antónia Metyľová, Peter Dilik a Bc. Martina
Gazdová, 9. 8. Róbert Horváth a Jana Lukáčová,
Miloš Kuchár a Ivana Borošová, Ing. Juraj Loja a
Mgr. Eva Isáková, Ing. Jozef Mikita a Mgr. Adela
Ondejková,
Martin
Kuriško
a Miroslava
Pahulyiová, 16. 8. Bc. Milan Gešperík a Mgr. Jana
Kolcunová, Mgr. Anton Molčan a Mária Olexová,
Arnaud Jean-Francois Laurent a Mgr. Lucia
Feníková, Norbert Varga a Anna Jarčičová,
Vincent Čigáš a Júlia Lapčáková, Rastislav
Schriffel a Zuzana Kachmanová, Roman Bejda a
Dana Varechajová, 21. 8. Milan Dobranský a
Mária Jakubecová, 23. 8. Peter Jakubo a Ivana
Popová, Bc. Ján Suszka a Lenka Tomášová,
Martin Krišta a Petra Filipčíková, Martin Muravský
a Mariana Trebuňaková, Vojtech Pravda a
Miroslava Slawyczová, 30. 8. Ľuboslav Červenák a
Alexandra Lehetová, Pavol Šoltés a Miroslava
Jakubková, Ing. Milan Boháč a Bc. Mária
Truchanová, Ladislav Dudáš a Jaroslava
Dubravcová, Darren Mannion a Lucia Tirpáková,
Mgr. Lukáš Nováček a Zuzana Vaľková, František
Daniš a Lucia Kuncová, 4. 9. Miroslav Kroka a
Žaneta Gáborová, 6. 9. Radoslav Praženka a
JUDr. Libuša Stulančáková, Štefan Lojan a Beáta
Dacková, Ján Demčák a Lívia Nemčíková, Mgr.
Radovan Krajňák a Dana Ondová, Martin
Onderko a Zuzana Pavlisková
Jubilanti – August, 70-roční: Valéria
Gajdošová, Helena Baníková, Anna Jendrejová,
Mária Tóthová, Mgr. Július Pásztor, RsDr. Štefan
Onofrej, Mária Bilíková, Zuzana Berešiková, Mária
Sukovská, 75-roční: Jolana Kuliničová, Marta
Šustová, Kornélia Goldmannová, Helena
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SEPAROVANÝ ZBER

V mesiaci október sa zber triedených odpadov:
sklo, papier a plasty uskutoční: 15. októbra pre
rodinné domy v meste Vranov nad Topľou a mestských častiach Čemerné a Lomnica. 16. októbra
pre bytové domy v meste Vranov nad Topľou a
mestských častiach Čemerné a Lomnica.V mesiaci október sa taktiež uskutočni zber elektronického
odpadu. Vývoz sa uskutoční v dňa 23. októbra pre
rodinné domy a bytové domy v Meste Vranov nad
Topľou a mestských častiach Čemerné a Lomnica.
V prípade ak občania majú biologický odpad môžu
túto skutočnosť nahlásiť vždy pondelok - stredu na
Mestskom úrade, Oddelení životného prostredia a
dopravy, na telefónom čísle 057 /44 22 551 alebo
na telefónnom čísle firmy zabezpečujúcej zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 057/
44 63 363.
Mimo vývozných dní môžu občania komunálny
odpad, alebo iný odpad (veľkoobjemový, plasty,
sklo, papier, elektronický, nebezpečný a biologický)
bezplatne odovzdať na Zbernom dvore na
Toplianskej ulici č. 1905/5. Zberný dvor je otvorený
v pondelok-piatok 7:00-16:00 hod a v sobotu 7:0012:00 hod.
Ing. Marcel Kopčo, oddelenie ŽP a dopravy
Hudáková, 80-roční: Verona Rybarčáková, Mária
Hájniková, Mária Jabčanková, Mária Dopiráková,
85-roční: Mária Hopčáková, Ján Andrejovský.
September, 70-roční: Juraj Červený, Ivan Zaťko,
Helena Štecáková, Helena Balberčáková, MUDr.
Jaroslav Pospíšil, Júlia Nahajová, Ing. Ján
Bendzák, Michal Višňovský, Štefan Džurdženík,
Michal Gajdoš, Lýdia Lazorčíková, Eduard
Hrubovský, Mária Kračunovská, Pavlína
Kentošová, 75-roční: Štefan Šotter, Vladimír Hric,
Žofia Bajcurová, Michal Chovanec, Mária
Semjanová, Mária Šustová, Mária Fischerová,
Gabriela Stříteská, Helena Babilonská, Jozef Milý,
Rudolf Hurta, 80-roční: Alžbeta Chudá, Mária
Kušnírová, Anna Sabolová, Mária Tkáčová,
Stanislav Šardík, Helena Sabolčáková, Alžbeta
Krišandová, Lujza Mitaľová, Anna Tkáčová, 85
roční: Mária Sabolová, Elena Kráľová, Mária
Ečegiová, Michal Bundzák. Srdečne blahoželáme!

OPUSTILI NÁS

18. 6. Anna Koškovská 87–ročná, 21. 6. Andrej
Urban 53-ročný, 22. 6. Rudolf Kundrát 88-ročný,
Andrej Peter 67-ročný, 23. 6. Mária Grucová 77 –
ročná, 28.6. Ján Kužilla 64-ročný, 29. 6. Ing. Karol
Holý 87-ročný, 30. 6. Mária Juhásová 90-ročná, 5. 7.
Ing. Anton Čorba 66-ročný, 8. 7. František Kulman
77-ročný, 10. 7. Alžbeta Harvanová 59-ročná, 13. 7.
Elena Daňková 88-ročná, 16. 7. Anna Fedorčáková
71-ročná, 17. 7. Pavol Džama 46-ročný,19. 7.
Helena Gancarčíková 94-ročná, 22. 7. Ján Čačko
58-ročný, 23. 7. Pavol Tirpák 55-ročný, 27. 7. Michal
Labon 81-ročný, 31. 7. Augustín Markuš 76-ročný, 2.
8. Milan Gešperik 66-ročný, 9. 8. Jolana Žipajová Sabolová 59-ročná, 11. 8. Lýdia Bérešová 79-ročná,
Štefan Hreha 77-ročný, 13. 8. Mária Tkáčová 88ročná, Mária Lišková 80-ročná, 15. 8. Margita
Kolesárová 73-ročná, 16. 8. Darina Dačová 49ročná, 17. 8. Ľubomír Soták 48-ročný, 20. 8. Mária
Kaščáková 70-ročná, 26. 8. Pavel Hominda 57ročný, 27. 8. Ján Zápotocký 85-ročný, 28. 8. Ján
Hreha 69-ročný, 29. 8. Pavol Kentoš 34-ročný, 2. 9.
Alexander Svat 66-ročný, Jozef Žmika 53-ročný.
Spracovala: Bc. Mária Kopková,
oddelenie kultúry
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