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OKIENKO PRIMÁTORA
Vážení občania, prinášame Vám
novú rubriku OKIENKO PRIMÁTORA,
v ktorej sa primátor mesta PhDr.
Tomáš Lešo pravidelne každý mesiac
vyjadrí k najaktuálnejším alebo najpálčivejším témam a problémom v
našom meste. V tomto čísle hlásnika
na tému stavebný ruch v meste.
Vážení spoluobčania,
vzhľadom na mnohé problémy, ktoré
v meste pretrvávajú, rozhodol som sa,
aby som Vás aj touto cestou oslovil a
hľadal možnosť ako všetkých občanov
osobne informovať.
Nachádzame sa v období, keď naše
mesto prežíva značný stavebný ruch.
Ten sa, žiaľ, nezaobíde bez viacerých
nepríjemností, ako je obmedzenie
dopravy, hlučnosť, zablatenie ulíc, resp.
prašnosť. Vieme, že Vám to všetkým
znepríjemňuje život a neprispieva k
pohode nielen v meste, ale ani vo Vašich
domácnostiach . Mňa to osobne veľmi
mrzí, ale nedá sa tomu úplne predísť, dá
sa iba nepriaznivý stav obmedziť. A o to
nám od začiatku išlo. Vieme, že nie všetky firmy, ktoré sa na stavebných činnostiach podieľajú rovnako citlivo pristupujú
k ochrane životného prostredia i k
samotnej kvalite prác. Osobne som
veľmi rád, že mnohí občania sa osobne
angažujú pri odstraňovaní nedostatkov,
napr. už tým, že nás priamo upozorňujú
na miesta i zdroje ťažkostí.
Zároveň chcem podotknúť, že všetky
stavby, ktoré v súčasnosti realizujeme,
sú pre naše mesto a jeho ďalší rozvoj
veľmi potrebné. Týka sa to rekonštrukcie

MILÉ MAMKY,
MILÉ STARÉ MAMY!

Veľmi si želáme osláviť Deň
matiek spolu s Vami, milé mamky
a staré mamy. Svoju lásku Vám
chceme vyjadriť v nedeľu, 11.
mája 2008 o 16.00 hodine v
estrádnej sále Domu kultúry vo
Vranove
programom
Bozk
mamy, v ktorom Vám svoj obdiv
a vďaku vyslovia naše deti.
Pobaví Vás ľudová hudba
Ondreja Kandráča so sólistkami
Monikou Kandráčovou a Vierou
Horňákovou. My všetci veríme,
že naše pozvanie s vďakou prijmete.

a ďalšej výstavby vodovodu a kanalizácie, je to aj rozbehnutá výstavba priemyselného parku, odľahčujeme dopravu v centre mesta a preto budujeme
novú komunikáciu a parkoviská. V
plnom prúde je výstavba letného kúpaliska, ktoré v lete chceme otvoriť pre
verejnosť. Rekonštruujeme za peniaze
z eurofondov kotolňu na biomasu na
Sídlisku 1. mája, zo štátnych prostriedkov sa začalo prepájanie južnej časti
mesta úrovňovou križovatkou s
obchvatom, pripravujeme sa na rekonštrukciu niektorých základných škôl.
Veľa úsilia venujeme kvalitnej príprave
projektov na získavanie ďalších prostriedkov z eurofondov, o i. aj na komunikácie, lebo tieto sú momentálne
priam v hroznom stave.
Všetky menované stavebné akcie sú
základným predpokladom dobrého fungovania mestského organizmu. Po nich
môže nasledovať to, po čom naši občania už roky volajú, a to je úprava centra
mesta tak, aby malo dôstojný vzhľad
sídla okresu 21.storočia. Rátame s tým,
že úprava centra mesta by sa mohla
realizovať už od budúceho roku.
Milí spoluobčania, vzhľadom na uvedené stavebné aktivity v našom meste a
všetko čo s tým súvisí, vyzývam Vás na
trpezlivosť ako aj osobnú účasť pri úprave a skrášľovaní životného prostredia. Aj
Vám určite záleží na úprave svojho okolia rodinného domu či spoločných priestorov okolo obytných domov.
Chcem vyjadriť presvedčenie, že
spoločnými silami sa nám podarí z
Vranova urobiť mesto krajším a príťažlivejším pre Vás i jeho návštevníkov.
PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta

* bezplatne

MAMA JE VŠETKO NA SVETE

Nič na svete nemá väčšiu silu nad vznešené slovo
matka. Nik na svete nemôže byť bohatší ako ten, kto
matku má. Len ona väčšinou prináša krásu v živote,
štedro rozdáva materské nefalšované city, vzácnu
nehu, krehkosť, radosť, lásku.
Milé mamky, milované staré mamy, prihováram sa
k Vám pri príležitosti Dňa matiek a s veľkou úctou sa
skláňam pred Vami.
Niektorá zo známych svetových osobností o matke
povedala: „Matka. V tomto slove je zosobnená sláva a
najkrajší ornament ženy.“ Možno nesúhlasiť? V živote ste dokázali zvládnuť neľahké obdobia. V bolestiach
ste darovali život svojim deťom, viete živiť, ochraňovať, liečiť, vychovávať. Naširoko otvoreným náručím
vytvárate šťastný a príjemný domov. Teplé rodinné
hniezdo, - kde si možno oddýchnuť, načerpať nových
síl, nežne sa pritúliť. Vy ste symbolom rodiny, nositeľkami rodinného šťastia, zasievate zdravé semienka
dobrých rodinných vzťahov, vzťahov k ľuďom, k svojmu okoliu.
Zažívame spolu s Vami v rodine chvíle pohody,
radosti, cítime Váš hladkajúci úsmev. Obdarovávate
nás znalosťami, múdrosťou, skúsenosťami. Vytvárate
dobré vzťahy manželstva, záleží Vám, aby celá rodina
žila harmonicky. Žijete pre nás. Pre svoje deti, svojich
manželov, vnúčatá, pre svojich najbližších. Vy, naše
staré mamy, ste ako čisté pramene, milé, citlivé, ste
najvzácnejšími ľuďmi na svete. Chápavé a trpezlivé.
Zaslúžite si oddane Vás ľúbiť.
Mamy. Každý deň života venujete šťastiu svojich
detí. Bez slov, samozrejme. Ste vždy po ruke, keď sa
ocitnú deti v ťažkostiach. Dávate lásku z lásky a nič za
to nechcete, nič neočakávate. Chcete rozdávať iba
dobro.
Prajem Vám po všetky dni a roky Vášho žitia zdravie, pokoj, pohodu a úprimné porozumenie v rodinách. V mene všetkých detí, malých i veľkých Vám
ďakujem za život a za lásku.
A na záver pre milovanú matku: Každý deň stretnúť človeka, človeka stretnúť, ktorého srdce bije v
tebe. Ak ho stratíš, na púšť sa premenia zaľudnené
ulice. Mama je láska, mama je dobro, mama je všetko
na svete.
PhDr.Tomáš Lešo, primátor mesta

Deň matiek
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Projektové zámery mesta v roku 2008 z fondov Európskej únie
Slovenská republika (ďalej „SR“) ako
nový členský štát EÚ po prvýkrát čerpala
finančné prostriedky z fondov EÚ v oblasti politiky súdržnosti (kohéznej politiky) na
základe dokumentu Rámec podpory
Spoločenstva v rokoch 2004 - 2006, t. j. v
skrátenom programovom období, ktoré sa
pre pôvodné členské štáty EÚ 15 začalo už
v roku 2000. Programové obdobie 2007 2013 je pre Slovenskú republiku prvým
programovým obdobím, v ktorom bude
mať možnosť využívať zdroje z fondov EÚ
v priebehu celého jeho trvania, a to na
základe dokumentu Národný strategický
referenčný rámec (ďalej „NSRR“). Tento
dokument predstavuje referenčný nástroj
na prípravu programovania fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov (ďalej
„ŠF“) a Kohézneho fondu (ďalej „KF“) v
programovom období 2007 - 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti. Zabezpečí, že pomoc z fondov bude využitá v súlade so
Strategickými usmerneniami Spoločenstva
o súdržnosti a určí prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a
Národným programom reforiem na druhej
strane.

Politika súdržnosti EÚ sa bude v programovom období 2007 - 2013 uskutočňovať
prostredníctvom sústreďovania príspevkov
z fondov na tri hlavné ciele: Konvergenciu,
Regionálnu konkurencieschopnosť a
zamestnanosť a Európsku územnú spoluprácu. V rámci cieľa Konvergencia je
oprávnené na financovanie z KF celé územie SR. Na financovanie zo ŠF je v rámci
tohto cieľa oprávnené územie SR s výnimkou Bratislavského kraja, čo pokrýva 88,84
% populácie SR.
Slovenská republika vstúpila do EÚ ako
krajina, ktorej HDP na obyvateľa dosahoval
len 48 % priemeru vtedajšej EÚ-15. Strategický cieľ vytýčený na skrátené programové obdobie 2004 – 2006 (dosiahnuť úroveň 54 % priemeru EÚ) možno označiť
ako začiatok riadeného procesu konvergencie SR k úrovni dosahovanej v EÚ.
Strategický cieľ na roky 2007 – 2013 predstavuje nielen pokračovanie trendu konvergencie k úrovni EÚ-15 z hľadiska ekonomickej výkonnosti, ale jeho naplnenie predpokladá uskutočnenie kvalitatívnych a
štrukturálnych zmien potrebných na zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska a
jeho regiónov a zvýšenie kvality života
občanov SR.

Napĺňanie dlhodobej vízie a dosiahnutie strategického cieľa v programovom
období 2007 – 2013 znamená pre SR nutnosť zvyšovať konkurencieschopnosť krajiny a jej regiónov rýchlejším tempom ako
porastie konkurencieschopnosť EÚ,
pričom zvolený smer rozvoja musí spĺňať
podmienku vyrovnaného a trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach globálnej
ekonomiky. Napriek výraznému pokroku v
poslednom období SR výrazne zaostáva
za krajinami EÚ-15 nielen v ekonomickej
výkonnosti, ale predovšetkým v kvalite
dosiahnutého hospodárskeho rastu. Identifikované rozdiely sú navyše ešte výraznejšie medzi EÚ a jednotlivými regiónmi
SR. Z pohľadu rozdielov medzi jednotlivými krajmi a rešpektovaní špecifického
postavenia Bratislavského kraja sú rozdiely minimálne.
Spoločným menovateľom väčšiny regionálnych rozdielov sú problémy v oblasti
ekonomickej výkonnosti a trvalej udržateľnosti hospodárskeho rastu, daného predovšetkým nízkou konkurencieschopnosťou priemyslu a služieb. Stratégia, priority
a ciele NSRR budú implementované cez
11 opreačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:

Tabuľka - Zoznam operačných programov
Operačný program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Regionálny operačný program
Životné prostredie
Doprava
Informatizácia spoločnosti
Výskum a vývoj
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Vzdelávanie
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Zdravotníctvo
Technická pomoc
Bratislavský kraj

RO
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR
Úrad vlády SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Aj mesto Vranov nad Topľou sa chce a
bude v novom programovacom období
uchádzať o získanie financií z Európskych
a iných fondov na rôzne aktivity a projekty.
Pre rok 2008 máme na základe vopred
určených priorít stanovený plán spracovávania projektov, ktoré chceme predložiť
spolu so žiadosťami o poskytnutie finančnej dotácie v rámci príslušných výziev.
Spolu je to 18 projektov, toto číslo však
bude do konca roka ešte vyššie, pretože
našou snahou je pružne reagovať na jednotlivé vyhlásené výzvy na predkladanie
projektov ich spracovávanie týmto výzvam
termínovo prispôsobovať.
Plán spracovávania projektov na rok 2008
Projekt ,,Rekonštrukcia ZŠ Sídlisko Juh
Vranov n. T.“
Projekt ,,Terénna sociálna práca vo
Vranove nad Topľou“
Projekt ,,Rekonštrukcia oddychovej zóny
Lopaty vo Vranove n. T.“

Projekt ,,Vzdelávanie zamestnancov
samosprávy“
Projekt ,,Riešenie havarijného stavu budovy ZŠ Kukučínova vo Vranove n. T.“
Projekt ,,Rekonštrukcia futbalového ihriska na RO“
Projekt ,,Protipovodňová ochrana vo
Vranove n. T. – Ul. B. Němcovej“
Projekty ,,Úprava zelene vo vybraných lokalitách mesta – vytvorenie tzv. zelených zón“
Projekty ,,Výstavba, resp. rekonštrukcia športovísk na území mesta Vranov nad Topľou“
Projekt ,,Rekonštrukcia ZŠ Kukučínova
Vranov n. T.“
Projekt ,,Rekonštrukcia ZŠ Bernolákova
Vranov n. T.“
Projekt ,,Rekonštrukcia MsDK vo Vranove n.T.“
Projekt ,,Rekonštrukcia Domova dôchodcov-domova penzión“
Projekt ,,Úprava a rekonštrukcia komunikácií v meste Vranov n. T.“
Projekty na pomoc rómskej komunite,

Fond
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európ. fond reg. roz., Kohézny fond
Európ. fond reg. roz., Kohézny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Európsky sociálny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja

občanom v núdzi a iným marginalizovaným skupinám
Projekt ,,Komplexná úprava centra mesta
Vranov nad Topľou“
Projekt ,,Výstavba zimného štadióna a vytvorenie areálu športov“
Projekt „Metropolitná optická sieť mesta,
informatizácia mesta“
V tomto roku sme spracovali a predložili na schválenie už 5 projektov spolu so
žiadosťami o finančnú dotáciu. Jedná sa o
projekty Rekonštrukcia ZŠ Sídlisko Juh
Vranov n. T., Terénna sociálna práca vo
Vranove nad Topľou, Rekonštrukcia oddychovej zóny Lopaty vo Vranove n. T.,
Vzdelávanie zamestnancov samosprávy,
Riešenie havarijného stavu budovy ZŠ
Kukučínova vo Vranove n. T.. V súčasnosti spracúvame 2 projekty, a to projekt
Protipovodňová ochrana vo Vranove n. T.
– Ul. B. Němcovej
-pokračovanie na 3. strane-
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Projektové zámery mesta v roku 2008 z fondov Európskej únie
- pokračovanie z 2. stranya projekt Rekonštrukcia futbalového
ihriska na RO vo Vranove nad Topľou.
Konečný termín predloženia týchto dvoch
projektov je mesiac apríl 2008.
Zástupcovia miestnej samosprávy miest
a obcí aktívne participovali na príprave
Regionálneho operačného programu, operačného programu Bratislavského kraja
(ďalej ROP BK) prostredníctvom členstva
v pracovných skupinách na ich prípravu.
V súlade s uplatňovaním princípu part-

nerstva budú subjekty zastupujúce záujmy miestnych samospráv členmi monitorovacích výborov pre oba programy.
Subjekty zastupujúce miestne samosprávy sú zároveň zapojené do procesu hodnotenia oboch operačných programov, a
to formou účasti na príprave obsahu a
štruktúry hodnotiacich plánov ROP a OP
BK, účasťou na procese sumarizácie dát z
procesu monitorovania a prostredníctvom možnosti iniciovať hodnotenia programu formou účasti v monitorovacích

MESTO PREŠOV SA UCHÁDZA O TITUL
EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013

Mesto Vranov nad Topľou je zapojené
do kandidatúry o titul Európske hlavné
mesto kultúry 2013. Sme súčasťou spoločného projektu mesta Prešov a
Prešovského samosprávneho kraja.
Európske hlavné mesto kultúry je iniciatívou, ktorá prispieva k zbližovaniu
Európanov. Tento titul udeľuje Európska
únia každý rok dvom mestám z dvoch
rôznych štátov EÚ. Práve pre rok 2013
ho môže získať jedno slovenské a jedno
francúzske mesto. Pre Vranov nad
Topľou, ako aj pre celý prešovský región
je projekt Európske hlavné mesto kultúry
2013 šancou naštartovať významný kultúrny, ekonomický a spoločenský rozvoj,
vrátane rozvoja cestovného ruchu.
Deň Európy, 9. máj je jedným zo symbolov Európskej únie. Jednotlivé členské
štáty v tento deň organizujú rôzne podujatia, ktoré napomáhajú zbližovaniu Euroobčanov. „ABY NÁS BOLO POČUŤ...“ je
názov podujatia, ktoré na tento deň pripravuje EHMK (Európske hlavné mesto
kultúry) team v Prešove. V piatok, 9. mája sa pokúsime spoločne o zápis do
Guinessovej knihy rekordov (GWR). Vo
všetkých okresných mestách Prešov-

ského samosprávneho kraja chceme
zhromaždiť čo najviac ľudí vyrábajúcich
rachot akýmkoľvek spôsobom. Rachot
môže byť tvorený rôznymi nástrojmi.
Účastníci si môžu priniesť hrkálky, šálky,
hrnce, typické slovenské rapkáče, ale aj
netradičné, špeciálne na túto príležitosť
vyrobené nástroje. Podujatie budú doprevádzať koncerty významných interprétov
a kapiel, ktoré majú korene v Prešove.
Kedy? - 9. mája 2008 (piatok). Kde?
Vo Vranove nad Topľou. Program: 17.00
h Ľudová hudba ŠAŠINKA pri ZUŠ Vranov nad Topľou, 18.00 – 19.00 h MÁRIO
GARBERA a GAPA BAND,
O koľkej? 18.30 h Samotný pokus o
rekord. Po 19.00 h Vyhodnotenie účastníkov rekordu podľa kategórií: NAJVAČŠIEHO NÁSTROJA, NAJORIGINÁLNEJŠIEHO NÁSTROJA, NAJHLUČNEJŠIEHO NÁSTROJA.
Odovzdanie cien víťazom. Vyzývame
žiakov, študentov a občanov k výrobe
netradičných originálnych nástrojov.
Očakávame, že aj my, Vranovčania podporíme kandidatúru nášho krajského
mesta Prešova v kampani Hlavné mesto
kultúry 2013. Veríme, že sa originálneho
podujatia zúčastníte. ABY (AJ) NÁS
(VRANOVČANOV) BOLO POČUŤ...
Aj týmto naším podujatím chceme
vyjadriť podporu spoločnej kandidatúre s
Prešovom a Prešovským samosprávnym
krajom.

výboroch pre ROP a OP BK. V oblasti
aktivít informovania a publicity je súčasťou
komunikačnej stratégie RO pre ROP a
ROP pre OP BK aktívna spolupráca aj so
subjektami zastupujúcimi záujmy samospráv. Popis spolupráce oboch RO s
územnými samosprávami v tejto oblasti je
uvedený v texte operačných programov a
podrobnejšie v Komunikačných plánoch,
na príprave ktorých samosprávy tiež participujú.
Ing. Imrich Kónya,
oddelenie strategického plánovania

O výhodách umelého trávnika vedia
zatiaľ iba talentovaní žiaci futbalových
tried na ZŠ Lúčna. Oveľa väčší športový areál s umelou trávou a tartanovou
dráhou by mal vyrásť na Rodinnej
oblasti.

OZNAM

Mesto Vranov nad Topľou ako obstarávateľ územného plánu mesta Vranov nad
Topľou oznamuje verejnosti, že v súlade s
ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon) sa prerokovanie Návrhu územného plánu mesta Vranov nad Topľou
uskutoční v čase od 28. 04. 2008 do 28.
05. 2008 Prerokovanie „Návrhu ÚPN mesta
Vranov nad Topľou“ s odborným výkladom spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie sa uskutoční V zasadačke mestského úradu dňa 13. 05. 2008 o 15. hod.,
v Kultúrnom dome Čemerné dňa 13. 05.
2008 o 16.30 h, v ZŠ Lomnica dňa 13.
05. 2008 o 18. hod. Návrh územného plánu
mesta je uložený na mestskom úrade odbor územného rozvoja, Ing. arch. Balog.
Návrh územného plánu mesta je taktiež zverejnený od 28. 04. 2008 na internetovej
stránke http://www.vranov. uzemnyplan.sk
Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v
priebehu 30 dní od začatia prerokovania a
dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje písomné návrhy a stanoviská.
Prípadné pripomienky a námety je potrebné
doručiť písomne, najneskôr do 28. 05.
2008 na Mestský úrad vo Vranove nad
Topľou, alebo kópiu emailom na adresu
info@uzemnyplan.sk.
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ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU
VÝ ZV A
Mesto Vranov
nad Otrokovice), Ulica Gen. Svobodu (otočK OBČANOM MESTA
Topľou aj v tomto roku ka autobusu, na vrchu prechod na

Poriadok, čistota a
kultúra prostredia je
ukazovateľom úrovne
vzťahu občanov k svojmu okoliu, či samotnému mestu.
Preto mesto vyzýva občanov, obyvateľov bytových domov, členov
spoločenstiev vlastníkov bytov
zapojiť sa do brigádnickej činnosti
pri skrášľovaní okolia svojich bytových domov a priľahlých častí, ako
aj pri vysádzaní a udržiavaní zelene.
Mesto vychádza v ústrety občanom,
obyvateľom byt. domov a členom
spoločenstiev vlastníkov bytov pri
brigádnickej činnosti a dáva možnosť zapožičania si náradia, ktoré si
môžu objednať alebo osobne
vyzdvihnúť na Mestskom úrade u p.
Holíka.
Povinnosť udržiavať čistotu a
poriadok v meste vyplýva aj zo
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 69/2005 o udržiavaní čistoty a
ochrane životného prostredia na
území mesta, ktoré podrobne
upravuje povinnosti fyzických a
právnických osôb.

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 1. 5. 2008 do 31. 5. 2008 z týchto zberných miest: Ulica Mierová (na
otočke autobusov pred areálom bývalého
Poľnohospodárskeho družstva), Ulica
Mlynská (naproti bývalej predajni potravín – Hajník), Juh (za garážami pri železničnej trati), Dubník (pri záhradkárskej
osade), Ulica Na hrunku ( pri odbočke do
lesíka), Ulica Slanská v Čemernom (pri
bývalej predajni Herľansan), Ulica
Ružová v Čemernom (pri železničnej
trati), Ulica Pod dolami (pri železničnej
trati), Ulica Nemocničná (pri orechu),
Ulica Komenského (pri garážach), Ulica
Domašská (pri záhradkárskej osade

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
NOVONARODENÉ DETI
1. 3. Šimon Sepeši, 9. 3. Lívia
Vagaská11. 3. Oliver Širák,
Stela Saladiaková, 14. 3. Vladimír Polaščík,
17. 3. Martin Kopčák, 20. 3. Zuzana
Telepunová, 24. 3. Šimon Šimko, 25. 3.
Greta Šalková, 26. 3. Karin Kozáková, 27.
3. Marek Slivka, 31. 3. Simon Turanský, 3. 4.
Dárius Roháč, 4. 4. Radka Nováková, Marián Gurega, Adrián Ondik, 5. 4. Matúš Dudaščík, Milan Punák, 6. 4. Dominik Gold, 7.
4. Maroš Muránsky, 8. 4. Filip Stanko, 10. 4.
Terézia Fedorová

Marcela Janoková, Mgr. Ján Čurlík a Bc.
Dana Kulmanová, Marek Hajdúch a Jana
Kertisová, 17. 4. Andrej Mati a Jozefína
Tatárová, 19. 4. Martin Pohlod a Tatiana
Šmatková, Marián Fiľo a Monika Slivková,
Maroš Hudák a Michaela Mražíková

JUBILANTI
apríl: 70 roční – Juraj Komenský, Mária
Sotáková, Jozef Repáš, Michal Cmár, Pavol
Šveda, Helena Daňová, Helena Fejková,
Andrej Hric, Julianna Breznická, 80 roční –
Mária Kašinská, Ján Geci-Borov, Apolónia
Pčolinská, Helena Lacková, Mária Onderková, Júlia Kobielská, 90 ročná – Rozália
NOVOMANŽELIA
13. 3. Miroslav Jarka a Michaela Kurová, Ďurková. Srdečne blahoželáme!
20. 3. Dušan Ďuďa a Eva Čonková, 25. 3.
OPUSTILI NÁS
Marek Kochmen a Petra Gažiová, 27. 3. 12. 3. Juraj Gurňák 88-ročný, René Maľár 4Marek Demeter a Júlia Mašlanková, 29. 3. roky, 14. 3. Jozef Gavaľa 62-ročný, 16. 3.
Rastislav Vošček a Adriána Segiňáková, Zuzana Zajacová 72-ročná, 20. 3. Anna
Jozef Fiľakovský a Vladimíra Gonosová, Raganová 86-ročná, 25.3. MVDr. Ján Lacko
Konstantin Solodkich a Mária Gargalíková, 86-ročný, 28. 3. Jaroslava Kuchařová 78Jozef Hric a Zuzana Birošová, Ing. Peter ročná, 2. 4. Mária Pavelková 92-ročná, Ján
Klimovský a Bc. Mária Peržeľová, Jozef Čakurda 76-ročný, 5. 4. Emil Šamko 66-ročný,
Mižov a Elena Činčárová, 5. 4. Ing. Ján 8. 4. Melánia Kubániová 82-ročná, 10. 4.
Kmec a Štefánia Dudášová, Martin Front a Imrich Košalko 60-ročný, 15. 4. Ján Imrich 53Alena Kentošová, 10. 4. Milan Zajac a ročný.
spracovala: Mária Kopková,
Jozefína Gáborová, 12. 4. Martin Talaj a
oddelenie kultúry

Sídlisku 1. mája), Lomnica (otočka
autobusu pri cintoríne). Po tomto termíne budú tieto kontajnery z týchto miest
odstránené. Žiadame týmto občanov
mesta Vranov nad Topľou, aby do
týchto kontajnerov ukladali iba tento
druh odpadu. Za uloženie iného odpadu do týchto kontajnerov hrozí občanom podľa zákona o odpadoch pokuta
až do výšky 5 000,- Sk, pri nelegálnom nakladaní so stavebným odpadom
až do výške 20 000 Sk.

Biologický odpad, ktorý sa hromadí
na zberných miestach sa pravidelne
seká na triesky. Tie sa doposiaľ kompostovali, ale v budúcnosti sa budú
spaľovať v novej kotolni na biomasu
na Sídlisku 1. mája.

OZNAM

Mesto Vranov nad Topľou aj v tomto
roku vyhlasuje „Súťaž o najkrajšiu
záhradku a predzáhradku“, ktorá
bude prebiehať v mesiacoch máj a
jún 2008. Prostredie okolo obytných
blokov a rodinných domov bude posudzovať nezávislá komisia. Do tejto
súťaže sa môžete prihlásiť zaslaním
fotodokumentácie záhradky, resp. predzáhradky s označením mena, priezviska a adresy, resp. zatelefonovať
na MsÚ č. t. 44 22551-3, kl. 237, Ing.
Kopčo v čase od 8. do 15. h s požiadavkou zabezpečenia fotodokumentácie zamestnancom mestského úradu.
Uzávierka prihlášok je stanovená
na 30. 6. 2008. Najkrajšie záhradky a
predzáhradky ocení primátor finančnou odmenou. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v mesiaci júl 2008.
Ing. M. Kopčo,
oddelenie dopravy a ŽP
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