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O KT Ó B E R

– MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Tým, ktorým z voľakedajších ohňov
ostal popol, ktorí vedia príliš..., ktorí majú
už iný rozvrh dňa, zrelosti – až na zadusenie a síl, zdá sa, pomenej. Tým, ktorí
sme v pokročilom veku, ponúkam niekoľko dobrých, len dobrých slov. Krátku
švédsku rozprávočku.
Bol krásny letný deň a v lese sa okolo
poludnia rozhostilo ticho. Vtáci si schovali
hlávky pod krídla a všetko odpočívalo.
Náhle malá pinka zodvihla hlavičku a
spýtala sa: „Čo je život?“
Ružička, ktorá práve opatrne vystierala
lupienok za lupienkom, povedala: „Život
je rozvíjanie, je rozvoj.“ Motýľ už nebol
tak filozoficky naladený. Šantivo poletoval
z kvetu na kvet a maškrtil sladkú šťavu.
Povedal: „Život? To je číra radosť a slnečný svit.“ Hlboko pod ním sa plahočil
mravec so steblom slamy desaťkrát
dlhším než bol on sám. Poznamenal:
„Život nie je nič než drina a námahy...“
Už-už sa schyľovalo k hádke, keď sa
vtom náhle rozpršalo. A mierny dáždik
zaševelil: „Život, to sú slzy, nič iné, iba
slzy...“ Vysoko nad všetkými majestátne
krúžil orol a jasal: „Život je túžba po
závratných výšinách.“ A všetci ďakovali.
A prišla noc. Akýsi muž sa vracal sám z
nejakej zábavy a pre seba si hundral:
„Život? To je večná honba za šťastím a
šnúra sklamaní.“
Keď začalo svitať, ružový úsvit zašepkal:
„Tak ako ja som začiatkom dňa, tak je
život začiatkom večnosti.“ A všetci,
okrem človeka, ďakovali...
Pripomenula niečo táto rozprávočka
nám so zohnutým chrbtom, vráskou na
tvári a striebrom nie v peňaženke?
Poďakujem dnes za to, čo mi tento deň
prinesie? Za šancu splatiť niekomu dobro
dávne i terajšie? Za možnosť povedať
krátke „ďakujem!“ - za pochopenie, láskavosť a iné vzácne dary?
Dokážem poďakovať aj za tých, ktorí mi
zabudli ďakovať? Aj za sklamanie, že
okolo nás je tak málo vďačnosti? Nie
„oslavnej“, tej ľudsky úprimnej. Akoby
bola dnes na ťarchu... /?/
A ešte nesmelé očakávanie: Aby nie
iba v októbri bol človek pokorný pred človekom, pred životom.
Juliana Melková

O K I E N K O P R I MÁT O RA

Vážení spoluobčania,
už sme si zvykli na mesiac október ako na obdobie, keď si najviac uvedomujeme význam
staršej generácie a práve jej venujeme v Mesiaci úcty k starším každoročne mimoriadnu
pozornosť. V tomto roku chceme októbrové dni umocniť aj tým, že si dôstojným spôsobom
pripomenieme 90. výročie vzniku Československej republiky z r. 1918.
Jedným z dôvodov viacerých podujatí k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov je
osvieženie historickej pamäti. Uvedomujeme si potrebu pripomenúť všetkým generáciám, že
súčasnosť má svoje korene v našej ťažkej minulosti, ktorá sa postupne menila aktívnym
pričinením predchádzajúcich generácií a ich predstaviteľov.
Na pozadí prvej svetovej vojny (1914-1918), v ktorej zahynulo aj veľa občanov nášho
mesta, treba vidieť rozpad tisícročnej monarchie a vznik Česko-slovenskej republiky.
Spojenie s Čechmi v spoločnom štáte bolo záchranou pred úplným pomaďarčením
Slovákov a zároveň aj vytvorením novej príležitosti pre náš ďalší národný vývoj.
Spolupatričnosť, blízkosť a priateľstvo medzi našimi bratskými národmi podstatnejšie
neoslabil ani vznik samostatnej Slovenskej republiky r. 1993. Veď na Slovensku sa azda
nenachádza ani jedna rodina, ktorá by nebola príbuzensky či inými vzťahmi prepojená s
českými občanmi a ich rodinami. Vstupom do Európskej únie sa vytvorili ďalšie podmienky pre vzájomné zbližovanie. Naše mesto to intenzívne využíva spoluprácou s mestom Bystřice nad Pernštejnem, s ktorým máme aj oficiálny družobný vzťah.
Vážení spoluobčania,
chcem využiť príležitosť, aby som Vás aj touto cestou pozval na sprievodné podujatia
k 90. výročiu vzniku Československej republiky a na slávnostné stretnutie, ktoré sa
uskutoční v stredu 29. októbra v Dome kultúry s hodnotným kultúrnym programom, v
ktorom vystúpia českí a slovenskí umelci. Už vopred sa teším na stretnutie s Vami.
PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta

Slávnostný program ROK OSEMNÁSTY...

Dňa 29. 10. 2008, uvádzame v spolupráci s ďalšími kultúrnymi inštitúciami vo Vranove nad Topľou
pri príležitosti 90. výročia vzniku ČSR.
Program osláv:
o 14. h Otvorenie výstavy Rok osemnásty...
miesto: Vlastivedné múzeum Hanušovce n. T., (vysunuté pracovisko Vranov n. T. - Sídlisko 1. mája)
o 14.30 h Odborná prednáška z cyklu Pro Varano Rok osemnásty...
miesto: Vlastivedné múzeum Hanušovce n. T., (vysunuté pracovisko Vranov n. T. - Sídlisko 1. mája)
o 16. h Spomienka na vznik ČSR – stretnutie pri pamätnej lipe spojené s osadením pamätnej tabule
miesto: park pri Strednej odbornej škole, Ulica A. Dubčeka
o 17. h Slávnostný program ZA TU HORU, ZA VYSOKÚ s legendárnym spevákom ľudových piesní
JOŽKOM ČERNÝM a Ľudovou hudbou Ondreja Kandráča
miesto: Dom kultúry, estrádna sála

október 2008

Vranovský hlásnik

Projekt Terénna sociálna práca v meste
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU
V rámci projektov
z Fondu sociálneho
rozvoja
mesto
Vranov nad Topľou
získalo nenávratný
finančný príspevok
na zabezpečovanie
terénnej sociálnej práce v meste
vo výške 4 111 600,-Sk, (136
480,12 €). Získané finančné prostriedky sa využijú na zamestnanie deviatich pracovníkov a to
troch terénnych sociálnych pracovníkov a šiestich asistentov
terénnych sociálnych pracovníkov.
Terénnu sociálnu prácu bude
mesto prostredníctvom terénnych
pracovníkov vykonávať v jednotlivých častiach mesta a v rámci
účelnejšieho a efektívnejšieho
spôsobu práce bude deväť pracovníkov začlenených do trojčlenných skupín v zložení jeden
terénny sociálny pracovník a dvaja
asistenti terénneho pracovníka,
ktorí sa budú venovať okruhu klientov cieľovej skupiny v jednotlivých lokalitách mesta, kde budú
mať zriadené vysunuté pracoviská.
Jednou lokalitou, kde bude
pôsobiť trojčlenná skupina terénnych pracovníkov je Rodinná oblasť. V bytovom dome súpisné číslo
669 na Domašskej ulici bude mať
táto skupina vysunuté pracovisko.
Ďalšie vysunuté pracovisko bude
v kultúrnom dome v Čemernom v
priestoroch spoločnosti BONGY
na Čemernianskej ulici, terénni pracovníci skupiny budú úzko spolupracovať s Komunitným centrom
EURÓPA, pôsobenie bude prevažne na Cintorínskej ulici.
Tretia skupina sa bude venovať
občanom cieľovej skupiny na ulici
Budovateľskej a v centre mesta.
Všetci deviati terénni pracovníci
budú mať základné pracovisko na
mestskom úrade, kde ich bude
možné zastihnúť v pracovné dni
ráno od 7,30 do cca 9,00 hodiny a
následne v priebehu dňa sa bude
venovať každá trojica pracovníkov
problémom svojej lokality v rámci
mesta.
Sociálnu prácu mesto zabezpečovalo od augusta 2006 v rámci
projektu komunitnej sociálnej
práce, táto činnosť v súčasnosti
obdobne pokračuje ako terénna
sociálna práca.
Cieľovou skupinou projektu
terénnej sociálnej práce sú marginalizované rómske komunity, ako
aj sociálne vylúčené skupiny
alebo ohrozené rizikom sociálneho vylúčenia, preto základným
krokom terénnych pracovníkov
bude zmonitorovanie príslušnej
lokality vo vymedzenej mestskej

časti a stanovenie priorít pôsobenia z ohľadom na výskyt zistených
negatívnych javov.
Hlavným zameraním v cieľovej
skupine je práca s jednotlivcom a
vykonávanie opatrení na začlenenie sa do spoločnosti, predchádzanie negatívnym sprievodným
faktorom ako strata bývania, záškoláctvo, zlepšenie využívania
dávky v hmotnej núdzi, získavanie
hygienických návykov a dodržiavanie domových mravov, riadne užívanie bytov a základných princípov spolužitia, dodržiavanie osobnej hygieny dospelých a detí,
hygieny bývania, dodržiavanie
zdravotnej prevencie -povinné
očkovanie detí. Terénni sociálni
pracovníci sú začlenení na odbor
sociálny a zdravotníctva mestského úradu, činnosť terénnych
pracovníkov z hľadiska zamerania
ich práce je v úzkej súčinnosti s
odborom sociálnym, ktorý bude
dosiahnuté výsledky pravidelne
vyhodnocovať. Prvé výsledky
činnosti terénnych sociálnych
pracovníkov sa už dostavili.
Terénni pracovníci na Rodinnej
oblasti zorganizovali vypratanie
spoločných pivničných priestorov v bytovom dome 661 čím sa
prispelo k zlepšeniu hygienických podmienok v bytovom
dome, oslovení boli aj obyvatelia
bytového domu 669. Terénni
sociálni pracovníci na vysunutom pracovisku v Čemernom
zorganizovali opakovane zbierku
šatstva v meste, ktorou pomohli
skupine občanov na Cintorínskej, zároveň nadviazali kontakty
s organizáciou, ktorá sa venuje
medzinárodnej pomoci od ktorej
získali šatstvo – oblečenie,
posteľnú bielizeň, hygienické potreby, domáci spotrebný tovar,
ap., ktorú poskytli odkázaným
občanom v Čemernom, ale čiastočne aj na Rodinnej oblasti a na
Budovateľskej. Od tejto organizácie získali aj šijacie stroje,
ktoré sú umiestnené na vysunutom pracovisku v Čemernom,
kde terénni pracovníci plánujú
zorganizovať základný kurz šitia
pre ženy. Bližšie informácie je možné získať na odbore sociálnom a
zdravotníctva MsÚ, kontaktná
osoba Ing. Mária Ivanišinová, č. t.
057 44 22551, kl. 262 alebo priamo u terénnych sociálnych pracovníkov. Ing. Mária Ivanišinová,
vedúca odboru sociálnych vecí
a zdravotníctva
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1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vranov nad Topľou
č.96/2008 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti
mesta Vranov nad Topľou s platnosťou od 4. 10. 2008 bolo vypracované nadväzne na zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve, ktorý upravuje
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických
osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými
pozostatkami, prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska,
s prevádzkovaním balzamovania alebo konzervácie ľudských pozostatkov. Úprava prevádzkového poriadku bola potrebná vzhľadom na vybudované kolumbárium (pietny priestor s výklenkami na ukladanie urien s
popolom mŕtvych) a jeho prenájom schránky pre urnu a zároveň súčasnému zavedeniu spoločnej európskej meny – euro (€). Kolumbárium vybudované na mestskom cintoríne ul. Mlynská predstavuje novú skutočnosť v
rozšírení a poskytovaní služieb pre občanov nášho mesta. Vďaka kolumbáriu na takmer zaplnenom cintoríne pribudlo 166 urnových miest.
Prenájom schránky kolumbária pre urnu na 10 rokov je 1 500,-Sk. Cenník
nájmov a služieb poskytovaných na pohrebisku je uvedený v dvoch prílohách s platnosťou do 31. 12. 2008 v slovenskej mene a v euro mene s
platnosťou od 01. 01. 2008.Viac informácii o prenájme urnovej schránky a
ponúkaných služieb získate priamo u prevádzkovateľa pohrebiska –
Mestský bytový podnik, a.s. Vranov nad Topľou.
Mgr. Jaroslav Šandala, oddelenie podnikateľské a CR
2.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vranov nad Topľou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou
č. 95/2008 bolo vypracované v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon). Toto všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky príspevku sa podrobne venuje: príspevku za pobyt dieťaťa v
materskej škole, príspevku základnej umeleckej škole, príspevku na činnosť
školského klubu detí, príspevku na činnosť školského strediska záujmovej
činnosti, príspevku na činnosť Centra voľného času, príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení
alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo
plnoletý žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu. Pri stanovení výšky príspevku sa vychádzalo z doterajších výšok príspevkov s prihliadnutím na zvýšenie životného minima, ako
aj na vyššie náklady na prevádzku v jednotlivých školách a školských zariadeniach.Viac informácií priamo v školách a školských zariadeniach.
Mgr. Andrej Krišanda,
vedúci odb. školstva, kultúry, mládeže a športu
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o prijímaní žiadateľov do
DD – DP a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované občanom celoročne v Domove dôchodcov - domove penzióne vo Vranove nad Topľou č. 94/2008 nadobúda účinnosť
od 1. 11. 2008. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podmienky poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v Domove
dôchodcov - domove penzióne vo Vranove nad Topľou v zmysle ustanovení zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. V zmysle článku 1 pri prijímaní do zariadenia Domov dôchodcovdomov penzión budú uprednostnení občania mesta Vranov nad Topľou.
Žiadosti o poskytovanie starostlivosti v zariadení bude posudzovať komisia
bytová, sociálnych vecí a zdravotníctva.Toto všeobecne záväzné nariadenia ustanovuje bližšie podmienky stravovania, výšky stravnej jednotky, spôsobu určenia úhrady a výšky úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie,
používanie vlastného elektrospotrebiča, podmienky poskytovania osobného vybavenia, úschovy cenných vecí, úhrady za služby poskytované
nad rámec nevyhnutnej a ďalšej starostlivosti uvedenej v zákone o sociálnej pomoci, spôsobu určenia výšky odmeny za zhotovenie hnuteľnej veci
v rámci záujmovej činnosti alebo pracovnej terapie v DD -DP. Sociálne služby v DD – DP vo Vranove nad Topľou sa poskytujú celoročne. Zmena,
ktorá nastala vo VZN vo výške celodennej stravnej jednotky, ktorá sa mení
zo 65,-Sk na 85,-Sk. Zároveň toto VZN v súvislosti s prechodom na euro
obsahuje aj prepočet jednotlivých platieb na euro. Dôvodom, prečo sa
zmení výška celodennej stravnej jednotky je hlavne nárast cien potravín
na zabezpečenie dostatočne kvalitnej a pestrej stravy.Viac informácií priamo DD-DP, alebo na MsÚ, odbor sociálny a zdravotníctva.
Ing. Mária Ivanišinová,
vedúca odboru sociálneho a zdravotníctva.
Úplné znenie všetkých týchto VZN nájdete na internetovej
stránke mesta www.vranov.sk.
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NETRIEDIME? MUSÍME PLATIŤ VIAC!
Zhruba
pred
rokom Mesto Vranov
nad Topľou ako
správca poplatku za
komunálne odpady a
drobné
stavebné
odpady,
vyzvalo
občanov k separácii
komunálneho odpadu. Dnes s poľutovaním musíme konštatovať, že od stanoveného cieľa znižovať množstvo uloženého komunálneho odpadu na
skládkach, sme sa nepredpokladane vzdialili. Pre ilustráciu porovnajme obdobie od
januára do augusta v roku 2007 a 2008. V
roku 2007 sme spoločnými silami vyprodukovali za osem mesiacov 3885 ton odpadov. Z tohto množstva sa podarilo vytriediť
iba 75 t odpadov čo je 1,93 %. V roku 2008
narástlo množstvo uloženého odpadu na
skládke za to isté obdobie o 881 t, čo predstavuje do augusta 4 994 t odvezeného
odpadu na skládky. Vyseparovalo sa iba
147 t, čo je z celkového množstva 2,94 %.
Každý občan v meste vyprodukoval za 8
mesiacov 214 kg komunálneho odpadu a
vytriedil iba 6,3 kg odpadu.
Pozrime sa do našej nádoby na odpad.
Koľko v nej nájdeme spracovateľných surovín?
44 % biologicky rozložiteľného odpadu,
ktorý sa dá skompostovať
20 % papiera, ktorý je dobre recyklovateľný
11 % plastov, ktoré sú vo väčšine dobre
recyklovateľné
5 % skla, ktoré je dobre recyklovateľné
4 % textilu, ktorý je recyklovateľný v
obmedzenej miere
3 % kovov, ktoré sú dobre recyklovateľné
3 % dreva, gumy a kože, ktoré sú recyklovateľné v obmedzenej miere
2 % tetrapakov (VKM), ktoré sú dobre
recyklovateľné
1 % nebezpečný odpad, ktorý je recyklovateľný v obmedzenej miere
7 % ostatného odpadu, ktorý sa už nedá
zrecyklovať
Prečo tieto čísla a percentá? Je poľutovaniahodné, ale až 97 % komunálneho odpadu
zneškodňujeme skládkovaním. Tento argument by mal byť varovaním tak z ekologického ako aj ekonomického hľadiska.
Uvedomme si, že mesto nevlastní vlastnú
skládku a energetické vstupy a ceny za uloženie odpadov z roka na rok rastú. Dnes
náklady spojené s vývozom a uložením
zmesového odpadu na skládke dosiahli úroveň 1400,- Sk za jednu tonu. Pozrime sa na
problém aj z druhej stránky. Skúsme si pripomenúť fakty zo zákona č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch. Obec je povinná zaviesť od 01.
01. 2010 triedený zber papiera, plastov,
kovov, skla. Pri biologicky rozložiteľných
odpadoch od 01.01. 2006 bolo povinnosťou
urobiť aktivity, ktoré zabezpečia, že sa nebude zneškodňovať (spaľovať alebo ukladať na
skládku) biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad a parkov, vrátane cintorínov a ďalšej

zelene. Zo strany mesta, aby boli dodržané
zákonom stanovené nariadenia, so separáciou odpadu sa začalo v auguste v roku
2004 a biologický odpad v súlade s platnou
zmluvou a legislatívou likviduje firma Marius
Pedersen.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká. To znamená, že sme
to my, všetci občania a teda od 01. 01.
2010 nám bude táto povinnosť vyplývať
priamo zo zákona.
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
zapojiť sa do systému komunálnych
odpadov v obci,
užívať zberné vrecia a zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadov v obci,
ukladať komunálne odpady alebo ich
oddelené zložky a drobné stavebné odpady
na účely ich zberu na miesta určené obcou a
do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov.
V náväznosti na to sa pozrime, čo ukladá
Všeobecne záväzné nariadenie č. 85/2007 o
zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov na území nášho mesta v prípade, že zákonné nariadenia sú porušované
priestupku sa dopustí ten, kto:
zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad
v rozpore so zákonom a týmto VZN,
uloží odpad na iné miesto, než na
miesto určené mestom v tomto VZN,
nakladá so stavebnými odpadmi alebo s
odpadmi z demolácií v rozpore s týmto
VZN a zákonom.
Za priestupok
možno príslušníkom
Mestskej polície vo Vranove nad Topľou uložiť blokovú pokutu do výšky 1 000,-Sk, v
správnom konaní príslušným orgánom
pokutu do výšky 5 000,-Sk. Ak uložíme stavebný odpad vznikajúci pri rôznych bytových
úpravách na iné miesto, ako určuje vyššie
spomenuté všeobecne záväzné nariadenie,
môžeme očakávať pokutu až do výšky 20
000,- Sk. Ale vráťme sa k ekonomickému
hľadisku nášho správania. Prieskumy ukazujú, že viac ako 80 % z toho, čo dnes väčšinou vyhadzujeme ako nepotrebné, by sme
ešte vedeli využiť - to by sme však museli
prestať hádzať všetko do jedného koša. Sme
naozaj tak bohatí, aby sme si to mohli
dovoliť? Jednou z možnosti, ako zmeniť
tento stav je začať odpad, ktorý vzniká v
domácnosti, v práci alebo v škole separovať. V tomto roku mesto po prvýkrát od roku
2002 t.j. od kedy v súlade so zákonom vývoz
a likvidáciu odpadov spravuje, pristúpilo k
zvýšeniu poplatku za zber a likvidáciu
komunálnych odpadov. Očakávalo sa, že
občania si uvedomia dôležitosť vlastného
podielu na produkcii množstva odpadu.
Nastal pravý opak. Mnohí začali zastávať
názor, že nebudú separovať, nakoľko
poplatky sa aj tak zvyšujú. Ale tým sa otvára začarovaný kruh. Neseparujeme, produkujeme viac odpadov, zvyšujú sa ceny
vstupov, a zákonite správca pristúpi k

prehodnoteniu
výšky poplatku.
Ak nechceme byť
v tejto oblasti ďalej
eko no micky
zaťažovaní a zároveň si uvedomíme
potrebu šetrne sa
správať k nášmu
životnému prostrediu, pokúsme sa spoločne
zamyslieť nad možnosťou zmeny nášho
postoja. Čo by malo byť prvým krokom?
Dôsledné triedenie odpadu už v domácnostiach. Tým sa zníži množstvo zmesového odpadu, ktoré sa vyvezie na skládku,
ušetria sa peniaze, recyklačný fond nám preplatí vytriedený odpad a znížime zaťaženie
životného prostredia. Druhým krokom by
mohlo byť predchádzanie produkcie zbytočného odpadu. Ako na to?
- Premýšľajme už pred nákupom, koľko
odpadu následne vznikne z nášho nákupu a
či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu,
- kupujme len výrobky, ktoré skutočne
potrebujeme a ktoré sú trvácne a dajú sa
opraviť, menej je niekedy viac,
- vyhýbajme sa jednorazovým obalom a
zbytočne baleným potravinám,
- informujme sa na mestskom úrade o
tom, ako máte nakladať s jednotlivými zložkami odpadu (odbor životného prostredia
Ing. Kopčo)
- trieďme v domácnosti biologický odpad
zo záhrady a kuchyne a začnime ho svojpomocne kompostovať,
- nespaľujme žiadne odpady zo záhrady, stačí tieto zbytky vyviesť na Zberný
dvor na Toplianskej ulici 1905/5 a tam
tieto konáre a iné odpady upravia,
- a hlavne, nevyhadzujme žiadne odpady
na nelegálne „čierne“ skládky, považuje sa
to za priestupok, ktorý je sankcionovaný,
- nebuďme ľahostajní k tým, čo tento
zákon a všeobecne záväzné nariadenie
porušujú, vyvážajú odpad na nepovolené
miesta a ničia zberné nádoby, ktoré sú
našim spoločným vlastníctvom.
Na pôvodcov priestupkov upozornime
príslušných pracovníkov mestského
úradu na bezplatnej linke číslo 159, kde
sú Vaše pripomienky a podnety nepretržite zaznamenávané. Netolerujme vinníkov! Ich bezohľadné správanie sa okamžite prejaví na peňaženkách nás všetkých. A ešte na záver. Zapojením sa do
separovaného zberu pre recykláciu a
kompostovanie pomôžeme šetriť prírodné
zdroje surovín aj pre budúce generácie.
Znížime znečisťovanie a poškodzovanie
životného prostredia a znižime náklady
mesta (poplatky obyvateľov) na vývoz a
zneškodňovanie odpadov.
Tak ako sa zamyslel Lary Chalfan
„Robíme toho toľko, aby sme pripravili naše
deti na budúcnosť; ale robíme dosť aj preto,
aby sme pripravili budúcnosť pre naše deti?“
Ing. Zuzana Košalková,
vedúca oddelenia daní a poplatkov
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NOVONARODENÉ DETI
29. 8. Jakub Malý, 4. 9. Adam Berta, 5.
9. Sandra Ilčíková, 6. 9. Vanesa
Danková, 7. 9. Tibor Kaliaš, 9. 9. Sarah
Fejková, Juraj Petranský, 11. 9. Michaela
Jakubová, 12. 9. Ema Gamratová, Martin
Vravec, Viktória Goroľová, Daniela
Vardžiková, 16. 9. Peter Gazdík, Martin
Front, 17. 9. Daniel Kľučár, 18. 9. Nina
Madurová, Nina Hudáková, Patrik Palfi,
Marcela Ferková, 19. 9. Lívia Bialobková,
22. 9. Jakub Haľko, 23. 9. Sofia Anna
Sabolová, 29. 9. Adrián Lacko, 7. 10.
Sebastián Čalfa, 8. 10. Samuel Velčko, 9.
10. Nicola Sopková

NOVOMANŽELIA

23. 8. Martin Balint a Katarína
Dorčáková, 13. 9. Tomáš Ličák a Bc.
Martina Melníková, Ing. Michal Németh a
Bc. Mária Tutková, Ing. Jozef Kaščák a
Mariana Zajacová, 18. 9. Ivan Pohlodko a
Iveta Maľarová, 20. 9. Mgr. Ľuboš
Rinkovský a Ivana Šantavá, Bc. Michal
Vokurka a Ing. Martina Pavlečková, Ing.
Marcel Duda a Ing. Žaneta Nagyová, Ing.
Stanislav Kozenko a Jana Lipčeiová,
Martin Staničár a Katarína Vardžiková,
26. 9. JUDr. Marek Švantner a Martina
Ivanková, 27. 9. Peter Kendereš a Eva
Berillová, Martin Ondič a Lucia
Rosputinská, Bc. Pavol Frištyk a Mgr.
Jana Brandoburová, Ján Soták a Jana
Kosturová, Ján Jonek a Mariana
Lörincová, František Valiga a Ing. Ľubica
Lipková, Ing. Marek Pačuta a Bc.
Alexandra Kmecová, Vladimír Dzurko a
Martina Čekľovská, Ján Kroka a Zlatica
Gáborová, 2. 10. Jaroslav Maľar a Ivana
Vidličková, Marek Pohlodko a Zuzana

Pondiová, 4. 10. Vladimír Komka a Mgr.
Anna Ivaničová, Zdenko Magmes a Anna
Berešová, Marián Truchan a Zuzana
Matisová, Marek Nemec a Martina Šugárová, JUDr. Jozef Chuda a JUDr. Zora
Zahorjanová, Mgr. Radovan Zajíc a Mgr.
Dana Makuchová, Ján Matta a Anna
Madárová, 11. 10. Matúš Kočiš a Mgr.
Štefánia Kozáková, Miroslav Fedor a
Lucia Lesná, Bc. Ján Manina a Mgr. Anna
Tulachová, Juraj Korpa a Jana Jusková

JUBILANTI

Október - 70-roční: Mária Lisá, Janka
Nováková, Ján Kopko, Mária Sabolová,
Alojz Križanek, Ružena Vagnerová, Anna
Višňovská, Miroslav Kysel, Eva Šlosiariková, Mária Melková, Michal Gonos, 75roční: Ing. Jozef Gešper, Magda Farkašová, Helena Hricová, Mária Zubková,
Žofia Maximová, Helena Barnová, Imrich
Barňák, Mária Borčová, Žofia Butkovská,
80-roční: Helena Rusinková, Pavol
Medeši, Štefan Maščuk, Mária Lachová,
85 roční: Anna Ungradyová, Vojtech
Virba, Juliana Drbjaková, Michal Burda,
Mária Hausová, 95-ročná: Helena
Kopsová.
Srdečne blahoželáme!

OPUSTILI NÁS

1. 9. Ján Čižmár 49-ročný, 8. 9. Irena
Baštárová 76-ročná, 13. 9. Mária
Prokopičová 66-ročná, Mária Cabovská
46-ročná, 16. 9. Ján Volčko 76-ročný, 17.
9. Emil Rím 59-ročný, 18. 9. Vladimír Vasil
54-ročný, Jozef Bednár 79-ročný, 28. 9.
Eva Poláková 83-ročná, 30. 9. Edita
Kalinovská 77-ročná, 1. 10. Ján Tačár 88ročný.
Spracovala: Bc. Mária Kopková

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.-16. hod
a v sobotu 7.-12. hod.
Ing. Marcel Kopčo,
oddelenie ŽP a dopravy

POZOR!

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA MATRIKE

Mesto Vranov nad Topľou oznamuje
cteným občanom, že od 1. 11. 2008
dochádza k zmene úradných hodín na
matrike vo Vranove nad Topľou nasledovne:
Pondelok 7.30 h. - 16.00 h
Utorok
7.30 h. - 16.00 h
Streda
7.30 h. - 16.30 h
Štvrtok nestránkový deň
Piatok
7.30 h. - 15.30 h
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