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OKIENKO PRIMÁTORA
Vážení spoluobčania,
mesiac marec je význačný tým, že sú v ňom tri
významné udalosti týkajúce sa aj nášho mesta.
V druhú marcovú nedeľu sme oslávili
Medzinárodný deň žien – sviatok tých, čo sa starajú
o teplo našich rodinných krbov, tých, čo nikdy
nepracujú len na jednu zmenu, tých čo s láskou
vychovávajú naše deti a nešetria láskou ani pre nás
mužov. I touto cestou som v mene svojom i v mene
všetkých mužov vyslovil úprimné poďakovanie na
mestskej oslave v Dome kultúry v nedeľu dňa 8.
marca, ale viac ako 7000 žien žijúcich v našom
meste si zaslúži uznanie podané i touto formou.
28. marec už tradične patrí učiteľom. V tento deň
celá naša spoločnosť vyjadruje úctu a vďaku za ich
prácu. Využívam preto túto príležitosť, aby som
všetkým učiteľom, vychovávateľom, majstrom
odbornej výchovy pôsobiacim na 26 školách a školských výchovných zariadeniach na území nášho
mesta poďakoval za ich obetavú pedagogickú činnosť. Výsledky za predchádzajúci školský rok na všetkých úsekoch činnosti v školstve na všetkých
typoch a stupňoch škôl a školských zariadení si
zasluhujú verejné uznanie. Moje uznanie patrí nielen
622 učiteľom a výchovným zamestnancom v aktívnej činnosti, ale aj tým, čo sú na zaslúžilom dôchodku, ale dianie na našich školách a v školstve vôbec
neprestali vnímať.
Ako váš bývalý kolega s veľkým záujmom sledujem dianie v našej spoločnosti okolo učiteľa.
Potešiteľné je, že v blízkej budúcnosti sa má učiteľom zlepšiť finančné docenenie, ako aj spoločenské postavenie.
Vám, ktorí už právom užívate dni aktívneho
odpočinku želám dobré zdravie a schopnosť naplnenia voľného času k vlastnej spokojnosti.
Nedá mi, aby som sa nezmienil aj o tretej spoločenskej téme pripadajúcej na tento mesiac – knihe.
Kniha, to nie je len žriedlo vzdelania, poznania, kultúry, ale aj výplň voľného času, či útočisko pre
starších pri nespavých nociach. Vážme si ju preto,
majme ju radi a to nielen teraz v mesiaci knihy. V
tejto súvislosti chcem poďakovať všetkým tým, ktorým sa kniha stala objektom profesionálnej činnosti
– všetkým zamestnankyniam knižníc, distribútorom,
predavačkám kníh so želaním ďalších úspechov v
tejto činnosti v prospech našich občanov
Nuž a celkom na záver, vzhľadom na to, že nasledujúce číslo nášho Vranovského hlásnika bude distribuované až koncom apríla, chcem zaželať všetkým občanom nášho mesta šťastné a radosťou naplnené veľkonočné sviatky.
S poďakovaním, úprimným želaním a úctou.
PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta

Ilustračné foto z osláv Dňa učiteľov.

DAJME IM TO, ČO IM PATRÍ
Myšlienka zásadovo usporiadanej spoločnosti s morálnymi hodnotami, poctivými
a taktnými členmi, slušnými praktikami, už
tak ako v minulosti, dnes nelahodí mnohým. Prečo je v súčasnosti len nepatrné
množstvo ľudí, ktorí majú odhodlanie realizovať tento etalón? Profesií, v ktorých je
možné šíriť túto vzorku je veľa. Ochotných
spolupracovať menej... Evidentne, tí, ktorí
majú pomerne závažné slovo sú pedagógovia. Vychovávajú nové generácie, každý
deň sa stretávajú s množstvom mladých
ľudí, usmerňujú ich rozumový, ale aj spoločensko – citový vývoj a niektorí učitelia sú
aj prototypom človeka pre svojich edukantov. Päť pracovných dní vykonávajú náročnú prácu. Rozvíjajú osobnosť študentov
vzdelávaním, formujú ich postoje, charakter, ale cibria aj svoju "silu ega".
Každodenne bojujú s nepriaznivými podmienkami na vyučovanie či so zastaranými učebnicami. Platové ohodnotenie je
taktiež ďalšou negatívnou stránkou postavenia učiteľov na Slovensku. Povedzme si
úprimne, drvivá väčšina študentov je
nespokojná so svojimi pedagógmi. Čoraz
častejšie sa stáva, že dieťa nerešpektuje
svojho učiteľa, vystatuje sa nad neho a
rôznymi invektívami ho neoprávnene
uráža. Smutné je, že na Slovensku sa
takéto lapsusy stávajú celkom prijateľné.
Čím sa Slovensko k takému trendu dostalo? Kde sa pominula úcta k autorite?! Je
príčinou súčasného postavenia učiteľov na
Slovensku nedostatočne rozvinutá slovenská spoločnosť a jej nedocenenie si ponúkaného zo strany
pedagógov? Na
dôvažok, profesia učiteľov už nie je ani
zďaleka taká atraktívna ako v minulosti.
Kuriozita? Vôbec! Mnohí z nás si toto

povolanie vyskúšali. Kvalifikovaní.
Nekvalifikovaní. Koľkí však učiteľstvu
ostali verní aj napriek negatívnym aspektom tejto profesie? Vzdelanie je pre
väčšinu z nás dôležité z dlhodobého hľadiska. Ašpirujeme preto na to, aby bolo čo
najkvalitnejšie... Pre svoje deti. Pre nás.
Apelujem aj na to, aby sme sa pokúsili eliminovať uniformitu v chápaní našich pedagógov. A možno aj pri príležitosti ich sviatku, Dňa učiteľov, by bolo dobré sa zamyslieť nad zmenou nášho postoja k nim.
Začnime si ich vážiť pre to, čo pre nás robia,
oceňme ich prácu, snažme sa k nim byť
empatickejší a viac ohľaduplní. V súčasnej
dobe hospodárskej, finančnej či len nedávno zažehnanej plynovej krízy sa krajiny
snažia napredovať, stimulovať svoje ekonomiky realizovaním série manévrov.
Svoje memento k tomu ponúka aj pápež
Benedikt XVI.: "Pokrok je možný iba v spoločnosti, v ktorej existujú morálne hodnoty
a silné presvedčenia." Majme preto odvahu
takúto spoločnosť budovať aj s podporou učiteľov.
Viktória Čechová,
študentka Spojenej cirkevnej
školy vo Vranove n. T.
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KNIŽNICA VO VRANOVE
ako miesto informácií a poznania
Mesiac marec sa tradične spája s knihou
a s čítaním, aj keď sa v posledných
rokoch do popredia dostáva internet, kniha
má v informačnej spoločnosti stále svoje
dôležité miesto.
V posledných rokoch sa objavujú tvrdenia, že klasickej tlačenej knihe „odzvonilo“
ale nárast počtu tlačených kníh je celosvetovým trendom. Aj počet návštevníkov v
našej knižnici je dôkazom toho, že o knihy a
čítanie je stále záujem.
Na Slovensku existuje niekoľko typov
knižníc od vedeckých cez verejné, obecné,
špeciálne až po školské. Každý typ knižnice
plní svoje poslanie a poskytuje čitateľom
náležité knihy a časopisy.

O knižnici

Hornozemplínska knižnica vo Vranove
nad Topľou (ďalej len „knižnica“) plní poslanie, ktoré má určené zriaďovacou listinou, je
univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá
zároveň plní aj funkciu mestskej knižnice
pre mesto Vranov nad Topľou. Knižnica
utvára, spracúva a uchováva univerzálny
knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a poskytuje komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií a organizuje
kultúrno-vzdelávacie
podujatia.
Zabezpečuje všetkým občanom prístup k
dokumentom a informáciám z vlastných i
externých zdrojov. Koordinuje a poradensky
usmerňuje 49 obecných, 1 mestskú knižnicu
v regióne, poskytuje metodickú pomoc a
poradenské služby knižniciam iných typov a
ich zriaďovateľom, spracúva štatistiku o
verejných knižniciach. Odborne spracúva a
sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu
a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne. Podieľa sa na
tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc. Knižnica je príspevková organizácia s právnou subjektivitou,
ktorá je napojená na rozpočtovú kapitolu
Prešovského samosprávneho kraja.
Hornozemplínska knižnica poskytuje
služby len v centrálnej požičovni, ktorá
sídli v Mestskom dome kultúry na dru-

hom poschodí, pobočky knižnice boli z
dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
zrušené ešte do roku 1989.
Závery európskej konferencie Verejné
knižnice a informačná spoločnosť, ktorá sa
konala v roku 1999 v Kodani, jednoznačne
definujú verejné knižnice ako kľúčové inštitúcie na podporu demokracie, ekonomického
rozvoja, celoživotného vzdelávania a kultúrnej integrity.
Informácie o knižnici sú prístupné na
stránke www.vthk.sk.

Z histórie

História vranovskej knižnice sa spája s
rokom 1854 keď vo Vranove vzniká vranovské kasíno, kde sa sústreďuje spoločensko-kultúrny život mesta.
Prvý najstarší údaj viažúci sa ku knižnici je rok 1890, kedy na pôde kasína
vzniká prvá verejná knižnica vo Vranove.
Knižničný fond v tom čase predstavoval
987 zväzkov kníh, 540 titulov, ktoré boli
umiestnené v osobitnej miestnosti kasína.
Už v tom čase existovala čitáreň a predmetový katalóg. Za výpožičku sa platilo 10
filérov.
Verejná knižnica vznikla vo Vranove v
roku 1922. Od roku 1968 niesla názov
Okresná knižnica, v roku 1996 Vihorlatská
knižnica a od roku 1998 Hornozemplínska
knižnica. Počas svojej histórie menila názvy
aj zriaďovateľov, pracovníkov aj riaditeľov,
ale nezmenila to podstatné - požičiavanie
kníh, časopisov, získavanie, spracovanie a
sprístupňovanie informácií a organizovanie
zaujímavých podujatí.

Knižnica je v súčasnosti miestom poznania a informácií

V Hornozemplínskej knižnici je v
súčasnosti k dispozícii 72 766 kníh.
Všetky knihy sú spracované v elektronickej
databáze, ktorá je prístupná aj na internete
(www.kis3g.sk). V praxi to znamená, že
môžete v ktorejkoľvek chvíli zistiť, či máme
vo fonde knihu, ktorú potrebujete, či je táto
kniha momentálne k dispozícii, alebo či je

požičaná. Každý čitateľ si može cez prístupové heslo sledovať svoje konto, aby nepresiahol výpožičný čas. Do knižnice teda
môžete vstúpiť prostredníctvom internetu
priamo z domu. Je samozrejmé vyhľadávať
knihy v iných knižniciach a žiadať ich v
našej knižnici prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
V uplynulom roku sme obohatili našu
knižnicu o 2 152 kníh, ktoré sme zakúpili z
finančných prostriedkov od zriaďovateľa, z
grantu Ministerstva kultúry SR a z Mesta
Vranov nad Topľou. 222 kníh sme získali
darom, povinným výtlačkom a náhradou.
Čitatelia knižnice majú k dispozícii viac
ako 100 titulov rozličných periodík, ktoré
získavame kúpou a darom. Okrem kníh a
časopisov poskytuje knižnica používateľom
prístup na internet, rešeršné služby, získava
spracováva a poskytuje informácie z regiónu, vytvára databázu osobnosti regiónu a
pripravuje s nimi stretnutia. Besedy so spisovateľmi a prezentácie kníh patria k tradičným knihovníckym aktivitám, ktoré organizuje knižnica dlhé roky. K novým fomám práce
v knižnici radíme zážitkové čítanie, ktoré si
získava stále viac priaznivcov. V posledných
rokoch smeruje knižnica ku komunitným
aktivitám, ktoré sú aktuálne v zahraničných
knižniciach.

Deti a čítanie

Občas sa stane že sa ma ľudia pýtajú či
deti čítajú, či navštevujú knižnicu. Musím pripomenúť, že čitateľom sa dieťa nerodí, čitateľom sa stáva. Čítanie je ovplyvnené
súčinnosťou mnohých faktorov: schopnosti dieťaťa, didaktické schopnosti učiteľa, podpora motivácie detí, ale netreba
zabúdať na podnety rodinného prostredia, spoluprácu rodičov so školou, osobnosť učiteľa, ponuku kvalitných titulov a v
neposlednom rade aktivity knižnice na
podporu čítania. Postupne vďaka rodičom,
učiteľom a knihovníkom nadobúda malý
„drobec“ vzťah ku knihe a k čítaniu, získava
čitateľskú gramotnosť a schopnosť pracovať
s textom, informáciami, dobre pristupuje k
ich vyhodnoteniu a používaniu. Niekedy
záleží na tom, či nájde tú „svoju“ knihu, ktorá
mu „zachutí“. Ak sa to stane a objaví čaro,
ktoré čítanie dáva, stane sa celkom prirodzene čitateľom. Možno niekedy nielen dieťa,
ale aj dospelý potrebuje návod k maximálnemu úžitku z čítania, možno potrebuje čas,
aby sa mohol stíšiť a pochopiť prečítaný text.
Ak sa tak stane je nesmierne bohatým človekom.
Mladí ľudia a najmä deti majú problém
s čítaním. Stále viac sa preferujú pohyblivé
a ozvučené obrázky. Nevedieť čítať znamená
do budúcnosti neschopnosť učiť sa a to je
pre spoločnosť, ktorá si hovorí znalostná
veľmi nebezpečné. Práve preto potrebujeme
projekty, ktoré pomôžu ľuďom zvýšiť potešenie z čítania a rozšíriť ich čitateľské obzory.
Pracovníčky knižnice z oddelenia pre deti
na otázku čo naše deti čítajú nemajú jedno-
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KNIŽNICA VO VRANOVE
ako miesto informácií a poznania
značnú odpoveď. „Naše deti sú individuality.
Niektoré majú radšej náučnú literatúru, iné
históriu, ďalších zaujímajú zvieratká alebo
výtvarné techniky. Jednoznačne však najväčší úspech má krásna literatúra.“ Najviac
čítanými autormi dnešných detí je Gabriela
Futová a Roman Brat. Títo dvaja autori
získali za knihu Zmätené dvojičky zo slepej
uličky cenu Najkrajšia kniha jesene 2008.
Vranovské deti sa s autormi knihy môžu
stretnúť v knižnici 24. apríla 2008. O strenutie s nimi je už teraz veľký záujem. V knižnici sme v roku 2008 zaregistrovali 1 812
detských čitateľov.

me posúdiť. Rovnako ako neviem spočítať
VÝBER Z TVORBY
koľko ľudí v jednej domácnosti prečíta
REGIONÁLNYCH
AUTOROV
požičanú knihu. Neexistuje presné meranie
Knižnica sa systematicky venuje osobnoskoľko hodín denne sa doma číta a čo všetko
sa číta. Existujú prieskumy čítania a presné tiam, ktoré svoj život aspoň na istý čas spojili s
štatisky čitateľov a výpožičiek v knižniciach. naším mestom. Z bohatej ponuky vyberáme:
Kocák, Štefan – Kocák, Peter
V tej našej evidujeme 5 412 čitateľov, ktorí
Tradičná kultúra obce Zámutov.
uskutočnili v minulom roku 117 246 výpoZámutov : Obecný úrad, 2003.
žičiek.
Nachádza sa tu neprieberné množstvo ľudových piesní, tancov, zvykov, výročných a rodinAktivity knižnice
Aktivity knižnice sú rozmanité. Pozornosť ných obyčajov i obyčajov k iným príležitostiam.
Kocák, Štefan
venujeme všetkým návštevníkom ale najviac
Folklórny súbor VRANOVČAN
deťom. Stretávajú sa v Klube slova, Klube
Vranov nad Topľou : Folklórny súbor
intrenetu pozývame ich na stretnutia s kniDospelí a čítanie
hou, organizujeme súťaže, vyhlasujeme Vranovčan, 2008.
Kniha vydaná k 40. výročiu založenia foklórDospelí návštevníci našej knižnice medzi Kráľa čitateľov, prežívame s nimi čarovnú
ktorých radíme zamestnaných aj nezamest- rozprávkovú noc v knižnici s Andersenom, neho súboru Vranovčan.
História súboru a ich reprezentácia doma aj v
naných, študentov aj dôchodcov javia naj- prvákov slávnostne a bezplatne zapíšeme
väčší záujem o relaxačnú a oddychovú lite- za čitateľov. Pre nezamestnaných a senio- zahraničí.
Kocák, Štefan
ratúru. Vychádzajúc z prieskumu sa vo rov organizujeme vzdelávacie stretnutia pod
Slovník slovenského nárečia hornozemVranove n. T. najviac čítajú autori M.E. názvom „Nebojte sa internetu“.
Mesto
Matkin, E. Urbaníková, P. Holka, P. Bilý, M. Vranov n. T. si plne uvedomuje potrebu plínskeho z Vranova nad Topľou a okolia.
Vranov nad Topľou: Štefan Kocák, 2005.
Hvorecký a ďalší. Veľký záujem je o tzv. vzdelaných a informovaných ľudí, preto je
Bohatstvo slovnej zásoby, lexika, hláskoslov„romány pre ženy“, kde je široká škála auto- ústretové voči knižnici. Medzi úspešné proriek, ktoré rozumejú ženskej duši. Čítavosť jekty, ktoré mesto podporuje patria projekty né a tvaroslovné osobitosti nárečí v okolí
tínedžerov je orientovaná na autorov: Ch. na podporu tvorby mladých začínajúcich Vranova nad Topľou sú odrazom života, mysleBukowski, S. Meyer, Ch. Paoliny, R. Gordon, autorov:
Vranovský
LITERÁT
a nia a cítenia ľudu, žijúceho v tomto čarokrásnom regióne horného Zemplína.
A. Horowitz atď. Mládež uprednostňuje fan- ROZPRÁVKA.
Pietras, Leander-Tadeusz
tastické romány, romantické trilery a svetové
Pútnický farský Kostol Narodenia Panny
bestsellery.
NAJBLIŽŠIE PLÁNOVANÉ PODUJATIA:
Medzi najpožičiavanejšie tituly posledných
23. - 29. 3. 2009 Týždeň slovenských Márie a kláštor paulínov vo Vranove nad
týždňov v našej knižnici patria Súmrak, knižníc, 3. 4. 2009 Noc s Andersenom, Topľou.
Michalovce: Excel enterprise, 2007.
Počkám tu na teba, Rozbité šťastie, Duma, 23. 4. 2009 Svetový deň knihy, 24. 4. 2009
Cieľom autora bolo oživiť pamäť na niektoré z
Odvolanie, Strom v srdci, Záhada zadnej Stretnutia so spisovateľmi (Gabriela
izby a iné.
Futová, Roman Brat, Peter Holka), 20. 5. dávnych udalosti, spojené s vranovským kostolom a kláštorom, kde pôsobili otcovia paulíni.
Či dospelí čítajú veľa alebo málo, to nevie- 2009 Stretnutie s Jozefom Banášom
Čelovský, Martin
Nepreskúmaná zem
PREHĽAD PUBLIKÁCIÍ, KTORÉ VYDALO MESTO VRANOV NAD TOPĽOU OD ROKU 1992
Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007.
Duchovná poézia mladého kňaza, ktorá vyšla
po jeho smrti.
1992 Dejiny Vranova nad Topľou, doc. PhDr. Imrich Michnovič, CSc.
Bindas, Pavol
1993 Vranov nad Topľou (obrázková publikácia), Dino, vydavateľská fotoagentúra,
VALALSKE BALAMUTI, abo daco PRAVPrešov
DA daco ŠMIŠKA.
1995 Literárne potulky s Albertom Marenčinom, Ján Račok
Vranov nad Topľou : Pavol Bindas, 2007.
2002 Vranov nad Topľou v 20. storočí časť prvá do roku 1948, doc. PhDr. Imrich
Ľudia nášho regiónu majú širokú dušu.
Michnovič, CSc.
Prijímali a prijímajú život okolo seba tak, ako
2002 Stručné dejiny Židov vo Vranove nad Topľou, Ing. Igor Soľaník
prichádza. So všetkými jeho radosťami a boleA SHORT HISTORY OF THE JEWISH POPULATION OF VRANOV NAD
sťami. Napriek všetkej nepriazni svojho osudu,
TOPLOU
ťažkej a namáhavej práci dokazujú, že sa vedia
2002 Vitajte v regióne Vranov nad Topľou
vysmiať sami zo seba aj vo chvíľach, keď to stojí
2005 Vranov nad Topľou v 20. storočí časť druhá 1948 – 2000, doc. PhDr. Imrich
na zamyslenie alebo poučenie.
Michnovič, CSc.
Bindas, A. Pavol
2005 Čemerné to nebol valal, MVDr. Pavol Bindas
Vypadlo z veterinárneho kufríka.
2005 „U Vranove bubnujú“ Vranov môj, tvoj – náš, PhDr. Ján Kopina, Viera Machková
Vranov nad Topľou : Ofseta, 2008.
2006 Polstoročie volejbalu vo Vranove nad Topľou 1955 – 2005, Mgr. Ladislav Klepák
Spomienkové miniprózy veterinárneho lekára
2007 Mesto Vranov nad Topľou a gmina Nozdrzec, Dino, vydavateľská fotoagentúra,
východoslovenského regiónu, ktoré majú špeciSabinov
fickú a neopakovateľnú poetiku.
2008 Židovská minorita v dejinách Slovenska a vranovského okresu, Martin Lupčo
Sabovík,Tomáš
2008 Futbal v spomienkach, Tomáš Sabovík
Bitanstva, abo jak še žilo v Reviš-ťoch.
s. l.: s.n., 2004.
Vydané knihy sú k dispozícii čitateľom v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad
Príbehy o Veľkorevišťanoch – ľuďoch jednoTopľou.
duchého zmýšľania, podkutými vidieckou náturou s veselými i vážnymi riešeniami životných
Väčšiu časť z nich (tie, ktoré mali vyšší náklad) je možné zakúpiť si na
situácii, napísané v nárečí.
Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou, v kancelárii prvého kontaktu.
Mgr. Emília Antolíková, Hornozemplínska
Viera Machková, vedúca oddelenia kultúry
knižnica vo Vranove n.T.
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DEŇ UČITEĽOV V NAŠOM MESTE
Mesto Vranov nad Topľou pri príležitosti
Dňa učiteľov 2009 v gescii primátora PhDr.
Tomáša Leša organizuje spoločné podujatie pre všetkých pedagógov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad
Topľou, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca
2009 o 10.00 hod. v Dome kultúry vo
Vranove nad Topľou. Okrem 44 ocenených učiteľov a výchovných zamestnancov zo všetkých typov škôl na území mesta
bez rozdielu zriaďovateľa sa podujatia
zúčastnia všetky učiteľky materských škôl,
učitelia základných škôl, učitelia základnej
umeleckej školy a pedagogickí zamestnanci
Centra voľného času. Prizvaní budú aj všetci riaditelia škôl na území mesta a zástupcovia cirkví.
Po slávnostnom príhovore primátora
mesta a ocenení vybraných učiteľov a
výchovných zamestnancov mesto pripravilo asi hodinový kultúrny program v ktorom vystúpia deti materských škôl, žiaci
základných škôl a základnej umeleckej
školy. Odmenou pre vyznamenaných, ale
aj pre ostatných prítomných bude umelecký program v ktorom bude účinkovať
známa speváčka Sisa Sklovská.
V popoludňajších hodinách budú mať jednotlivé školy slávnostné pedagogické rady s
obedom a spoločenským posedením v prí-

tomnosti členov rád škôl, rád rodičovských
združení a učiteľov dôchodcov.
V uvedený deň nebude za základných
školách a základnej umeleckej škole vyučovanie. Nebudú tiež v prevádzke materské
školy, školské kluby detí i centrum voľného
času.
Ocenení budú títo učitelia a výchovní
zamestnanci škôl na území mesta:
MŠ Kukučínova – Mária Dziacka, MŠ
Sídlisko 1. mája – Lýdia Mičeková, MŠ
Okulka – Gabriela Višňovská, MŠ Juh Janka Rešetková, MŠ Sídlisko II –
Daniela Žoncová, ZŠ Juh – Ing. Mária
Babjaková, Mgr. Kvetoslava Brecíková,
Jana Bednárová, ZŠ Bernolákova –
PaedDr. Katarína Haľková, Mgr. Mária
Bundzáková, Mgr. Anna Tomčíková, Vdp.
o. Robert Kurowidzki učiteľ náboženskej
výchovy, ZŠ Sídlisko II – Mgr. Helena
Kajlová, Mgr. Helena Demčáková, Mgr.
Anna Treľová, Margita Jalčová, ZŠ Lúčna
– Mgr. Edita Kentošová, Mgr. Anna
Michalová, Ľubica Chovanová, ZŠ Kukučínova – Mgr. Iveta Ivanová, Mgr. Jana
Demčáková, Eva Isaková, Spojená cirkevná škola – Mgr. Lucia Kentošová,
Tatiana Ficková, Bc. Anna Belinská, Mgr.
Monika Klaciková, Gymnázium – RNDr.
Mária Onderková, RNDr. Želmíra Bertová,

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

NOVONARODENÉ DETI
1. 2. Kristián Brenkáč, 4. 2. Michaela
Hudáková, 5. 2. Liana Kaliašová, 7. 2.
Boris Kačurák, Šimon Štefanko, 11. 2.
Carolina Sotáková, 14. 2. Sofia Mattová,
16. 2. Sofia Čonková, Ján Kroka, 18. 2.
Karin Karchňaková, 19. 2. Štefánia
Hajniková, 24. 2. Janka Jakubčáková
MANŽELSTVO UZAVRELI
14. 2. Ing. Ján Hrubý a Oľga
Chomjaková, Pavol Černý a Radoslava
Szabová, 19. 2. Dušan Šesták a Nikola
Peterová, 21. 2. Ján Jevčák a Marcela
Rošková, Tomáš Dzurina a Jana
Michaličová, Michal Migaľ a Martina
Haňová, Miroslav Ďuďa a Jana Daňová,
28. 2. Jaroslav Fiľo a Kristína Mitáčová,
Eugen Goroľ a Jaroslava Horčová,
Miroslav Mucha a Kvetoslava Puľová,
Blažej Guman a Ivana Faková, Jozef
Čonka a Jaroslava Bobelová, Lukáš
Gaži a Petra Piskorová, 5. 3. Tibor Kaliaš
a Kristina Slivková

Mašanová, Margita Paľková, Michal
Zubko, Mária Bugrová, Eva Vargová,
Veronika Tkáčová, Anna Stašková,
Eduard Bindas, Anna Oravcová, Elena
Bérešová, Ružena Brozová, Mgr. Jozef
Nyarjaš, Jozef Pavlanin, Milan Vysoký,
75-roční: Marta Hindošová, Emília
Feníková, Anna Baškovská, Mária Šimková, Helena Stejskalová, Helena
Bajcurová, Alexander Plavčan, Juraj
Huska, Jozef Bak, 80-roční: Mária
Ivaničová, Mária Šulcová, Anna
Smolejová, 85-roční: Helena Zubková,
Štefan Kerekeš, Michal Voľanský, 90roční: Mária Šimková, Ida Požgaiová.
Srdečne blahoželáme!

OPUSTILI NÁS
10. 2. Zuzana Čundáková 71-ročná, 11.
2. Andrej Baranský 84-ročný, 12. 2. Andrej
Dargaj 51-ročný, 13. 2. Anna Princová 50ročná, 14. 2. Mária Tilňáková 77-ročná, 17.
2. Ján Kukučka 78-ročný, Július Hroš 73ročný, 27. 2. Anna Fuňová 81-ročná, Mária
Horníková 82-ročná, 28. 2. Ladislav Dojčák
67-ročný, 3. 3. Verona Klembarová 91JUBILANTI v mesiaci marec
70-roční: Michal Buzek, Alžbeta ročná .

RNDr. Martina Brunovská, PhDr. Eva
Krišandová, Obchodná akadémia – Ing.
Mária Kostelníková, Mgr. Ján Brandobur,
SOŠ A. Dubčeka – Mgr. Anna Demčáková, Mgr. Adela Sabovíková, Bc. Marta
Janočková, Bc. Marianna Sojková, SOŠD
– Ing. Martin Gajdoš, Ing. Jana Hruškovicová, Peter Petrík, ZUŠ – PaedDr. Magdaléna Šamová, SOG – Mgr. Mária Širáková,
Špeciálna ZŠ internátna – Mgr. Zdenko
Hliva, Božena Vargová, ZŠ pre TP a DIC –
Vilma Grajcarová. Oceneným srdečne blahoželáme!
PaedDr. Štefan Orol,
oddelenie školstva

SEPAROVANÝ ZBER
Recyklácia odpadov je
významným krokom nie
len z dôvodu ochrany
životného prostredia, ale aj
z hľadiska rozvoja spoločnosti, preto je dôležité zodpovedne pristupovať k separácií odpadov.
V mesiaci apríl sa zber triedených odpadov: sklo, papier a plasty uskutoční: 15.
apríla pre rodinné domy a bytové domy
v meste Vranov nad Topľou a mestských
častiach Čemerné a Lomnica. Taktiež sa v
tomto mesiaci uskutočni zber elektronického odpadu dňa 22. apríla pre rodinné
domy a bytové domy v meste Vranov nad
Topľou a mestských častiach Čemerné a
Lomnica.. Za zber sa neplatí. Stačí, aby v
deň vývozu boli elektrospotrebiče vyložené pred bránou rodinného domu alebo pri
stanovišti kontajnerov na komunálny
odpad. Čo všetko možno odovzdať do
zberu: chladničky, mrazničky, sušičky, mikrovlné rúry, elektronické sporáky, elektrické radiátory, vysávače, práčky, žehličky a
iné prístroje, telefóny, mobilné prijímače,
mlynčeky, kávovary, vŕtačky, píly. Okrem
týchto vecí možno vyložiť aj staré autobatérie, elektrické žiarivky a výbojky. V
mesiaci apríl sa v dňoch 2., 3., 9., 10.,
16., 17., 23., 24. a 30. apríla uskutoční
zber biologického odpadu. Zber je
potrebné nahlásiť na dispečing vývozu
057/ 44 63 363 do stredy daného týždňa.
Biologicky rozložiteľný odpad je: pokosená
tráva, mokrá aj suchá, burina, opadané lístie, na kúsky (max. 1 m dĺžka, 40 cm hrúbka) nasekané konáre, kvety. 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 7:00
-12:00 h.
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