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* bezplatne

Mesto Vranov nad Topľou vás pozýva na II. vranovský juniáles, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna 2009 v Lesíku 1. mája s týmto programom: o 15. h program
pre deti, o 16. h hrá hudobná skupina ŠČAMBA, o 17. h vystúpi hudobná skupina LONGHORNS. Nebudú chýbať ani detské atrakcie a TOMBOLA!

OKIENKO PRIMÁTORA
Vážení spoluobčania,
stalo sa už tradíciou, že na tomto mieste
sa vám každý mesiac prihováram prostredníctvom nášho Vranovského hlásnika.
Dnes, keď tento mesačník má uzrieť svetlo
sveta tesne pred 1. júnom – Dňom detí,
žiada sa mi i ďalšie – doplňujúce oslovenie:
Milé naše deti!
Chcem vám úprimne povedať a to nie
len v mene svojom, ale aj v mene všetkých
predstaviteľov mesta – v mene poslancov
nášho mestského zastupiteľstva, v mene
zamestnancov mestského úradu, v mene
všetkých dospelých a rodičov, že vás
máme nesmierne radi, že robíme všetko
pre to, aby vaše detstvo bolo čo najkrajšie
a bezstarostné. Vedieme k tomu naše
školy, aby vám vytvárali dôstojné, ničím
nerušené podmienky na vzdelávanie.
Vzdelávanie nie len podľa štátom určených vzdelávacích programov, ale aj podľa
vašich záujmov. Tak sa stretávame už i s
tým, že vo vzdelávacom programe sa
objavujú také témy ako sú regionálne dejiny, znalosť miestneho literárneho i výtvarného diania, spev a tanec, ale i všestranná
športová činnosť. Sme šťastní, že vás
máme, že vám ukazujeme v živote zmysluplné ciele, aby ste o niekoľko rokov
mohli prevziať riadenie našej spoločnosti
do svojich rúk. Usilujeme sa o váš
všestranný rast, či už ide o vzdelávanie,
rozvíjanie talentu, či záujmovú činnosť.
Rekonštruujúce sa školy, inovácia školských dvorov, výstavba detských ihrísk,
zriaďovanie školských stredísk záujmovej

činnosti i ďalšie činnosti sú toho dôkazom.
To, že štát i mesto venuje deťom takú
pozornosť nie je záležitosť náhodná, ale
cieľavedomá. Veď takmer 20% všetkého
obyvateľstva nášho mesta tvorí predškolská a školská mládež.
Pri tohoročných oslavách Dňa detí
Mesto Vranov nad Topľou uskutočnilo a
uskutoční tieto podujatia:
- otvoril sa náučný chodník Bila hura
pre cieľavedomé trávenie voľného času
detí i dospelých
- materská škola Sídlisko 1. mája usporiadala výstavu zameranú na regionálnu
živú i neživú prírodu,
- materské školy Okulka a Juh uskutočnili tradičné akadémie pre rodičov a širokú
verejnosť
- základná umelecká škola sa prezentovala hudobnou rozprávkou „Soľ nad
zlato“
- v prvých júnových dňoch otvoríme 5
nových detských ihrísk v jednotlivých častiach mesta
- 1. júna o 8. 00 h. sa uskutoční celomestská dopravná súťaž žiakov základných škôl
- 1. júna o 13.00 h. sa uskutoční prijatie
talentovaných žiakov našich škôl pod názvom „REPREZENTANT MESTA“
- 7. júna v Lesíku 1. mája uskutočníme
II. ročník vranovského juniálesu s celomestskou oslavou Dňa detí, na ktorý vás
spolu s rodičmi srdečne pozývam.
Záverom vám milé deti želám krásne
leto, vám školopovinným dobré vysvedčenie a príjemné prázdniny.
PhDr. Tomáš Lešo, primátor

DETSKÉ IHRISKÁ
A ŠPORTOVISKÁ
Na základe novoprijatých legislatívnych noriem,
mesto postupne pristúpi k obnove a výstavbe detských ihrísk a športových ihrísk na verejných priestranstvách a sídliskách. Mestské zastupiteľstvo v
mesiaci august a október 2008 prijalo koncepciu
postupnej opravy detských ihrísk a športových
ihrísk, ktorej celkové náklady predstavujú čiastku cca
425 000 € (12 803.550,- Sk) na predpokladané
obdobie 4 rokov (2009 - 2012). Výstavba je spracovaná po etapách a v roku 2009 by sa v meste malo
vybudovať zatiaľ 5 kompletných detských ihrísk v celkovom náklade asi 66.387,84 € (2.000.000,- Sk) z
pôvodne uvažovaného dvojnásobku, nakoľko aj
mesto Vranov n. T. zasiahla ekonomická a hospodárska kríza. Koncepčne by sa malo za obdobie 4 rokov
vybudovať cca 24 detských ihrísk s pieskoviskom (z
toho 17 komplexnejších) a 21 športových ihrísk (z
toho 12 trávnatých ihrísk na minifutbal a 9 multifunkčných betónových ihrísk na basketbal, hádzanú, minifutbal, tenis, volejbal, hokej - hokejbal a pod.).
Mesto predpokladá odovzdať do užívania pre
deti prvých 5 nových detských ihrísk už v júni
roku 2009 v týchto lokalitách: MČ Lomnica - MŠ
Vajanského, MČ Čemerné - Ul. Makovická, MČ Sever
- Sídlisko II. bl. 1224, MČ Centrum - Sídlisko I. bl. 986,
MČ Juh - Lúčna bl. 828 - 830. V prípade, že rozpočet
-pokračovanie na 2. strane-
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UŽ MYSLIA NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Po zápise do 1. ročníka základných škôl a po
zápise detí predškolského veku do materských škôl
sa rysuje organizácia materských a základných škôl
pre školský rok 2009/2010. S potešením možno
konštatovať, že sieť materských a základných
škôl sa nezmení. Na území mesta ostáva v prevádzke 8 materských škôl, 6 základných škôl,
základná umelecká škola, centrum voľného
času detí a 13 školských jedální.

Na stupni materských škôl mierne stúpne počet
zaškolených detí z 657 na 666 detí. Počet tried
ostane nezmenený – 32, rovnako ako aj počet
učiteliek – 68. V júni 2009 končí 5-ročné funkčné
obdobie riaditeľkám šiestich materských škôl ( MŠ
Dlhá ulica, MŠ Domašská ulica, MŠ Kukučínova
ulica, MŠ Okulka, MŠ Sídlisko 1. mája a MŠ
Juh).Výberové konania sa uskutočnia do konca
júna 2009. Novinkou na tomto stupni výchovy a

DETSKÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ
-pokračovanie z 1. stranymesta to dovolí, tak v tomto roku by sa zrealizovala navyše výstavba ešte 3 detských ihrísk a to v
lokalite MČ Sever - Dubník bl. 1511, MČ Centrum Okulka bl. R - Q, MČ Juh - Sídlisko juh bl. 1059.
Komplexnejšie detské ihrisko by malo obsahovať
nasledovné komponenty: domčeková zostava, pieskovisko, šmýkalka, preliezka, hojdačka, lavička na
sedenie a pod.
Počas rokov 2010 - 2012 by mali byť postupne
vybudované, resp. obnovené detské ihriská a športové ihriská v nasledovných lokalitách: Rodinná
oblasť - bl. 654 – 661 (športové trávnaté ihrisko),
Rodinná oblasť - bl. 652 (detské ihrisko s pieskoviskom -komplexnejšie), Lúčna - bl. 828 – 830 (športové trávnaté ihrisko), Lúčna - bl. A4/825 (detské
ihrisko s pieskoviskom -komplexnejšie), Lúčna - bl.
N2A/819 (detské ihrisko s pieskoviskom -komplexnejšie, multifunkčné športové ihrisko), Juh - bl. 1059
(multifunkčné športové ihrisko), Juh - bl. 1048 –
1064 (detské ihrisko s pieskoviskom – komplexnejšie, športové trávnaté ihrisko), Juh - bl. 1052 (detské ihrisko s pieskoviskom, športové trávnaté ihrisko), Sídlisko I. - bl. 974 (detské ihrisko s pieskoviskom, športové trávnaté ihrisko), Sídlisko I. - bl. 994
(detské ihrisko s pieskoviskom), Sídlisko 1. mája bl. A – B (detské ihrisko s pieskoviskom -komplexnejšie, multifunkčné športové ihrisko), Sídlisko 1.
mája - bl. D – E (detské ihrisko s pieskoviskom),
Sídlisko 1. mája - bl. H (detské ihrisko s pieskoviskom – komplexnejšie), Okulka - bl. Q – R (detské
ihrisko s pieskoviskom - komplexnejšie, športové
trávnaté ihrisko), Okulka - bl. V (detské ihrisko s
pieskoviskom), Okulka - bl. Z (detské ihrisko s pieskoviskom, multifunkčné športové ihrisko), Okulka bl. X1 – X2 (detské ihrisko s pieskoviskom, športové

trávnaté ihrisko), Sídlisko II. - bl. 1217(multifunkčné
športové ihrisko), Sídl. II. - bl. 1219 – 1220 (športové betónové ihrisko – skateboarding), Sídl. II. - bl.
1229 – 1230 (detské ihrisko s pieskoviskom), Sídl. II.
- bl. 1322 (detské ihrisko s pieskoviskom), Sídl. II. bl. 1325 - 1334 – 1333 (detské ihrisko s pieskoviskom – komplexnejšie, multifunkčné športové ihrisko), Sídl. II. - 1488 (detské ihrisko s pieskoviskom),
Dubník - bl. 1511 (multifunkčné športové ihrisko),
Dubník – IBV (detské ihrisko s pieskoviskom, športové trávnaté ihrisko), M. Benku (detské ihrisko s
pieskoviskom, športové ihrisko), Makovická (športové trávnaté ihrisko), Cintorínska (detské ihrisko s
pieskoviskom -komplexnejšie, športové trávnaté
ihrisko), Sadová (detské ihrisko s pieskoviskom –
komplexnejšie, multifunkčné športové ihrisko),
Lomnická ( multifunkčné športové ihrisko), Pod
dolami (detské ihrisko s pieskoviskom – komplexnejšie, športové trávnaté ihrisko), Vinice (detské ihrisko
s pieskoviskom -komplexnejšie, športové trávnaté
ihrisko).
Mesto bude každoročne podľa rozsahu finančných prostriedkov dobudovávať sieť detských ihrísk
a športovísk. Spolu s budúcim správcom, ktorý bude
detské ihriská a športoviská spravovať sa uvažuje
ešte aj s malými prenosnými pieskoviskami (do 4
m2), ktoré budú rozmiestnené pri bytových domoch
na žiadosť jednotlivých bytových spoločenstiev.
Veríme, že postupne obnovíme celú sieť detských
ihrísk a športovísk v meste, čím chceme prispieť k
zmyslu plnému tráveniu voľného času detí a mládeže, ale taktiež veríme, že aj si ich dlho udržíme funkčné bez vplyvov vandalizmu, k čomu môžeme
všetci spoločne prispieť.
Ing. Ján Jevín,
oddelenie mládeže a športu

Návrh detského ihriska na Sídlisku II a sídlisku Lúčna

vzdelávania bude skutočnosť, že sa v nastávajúcom školskom roku započne s realizáciou nového
štátneho i školského vzdelávacieho programu.
V základných školách v správe mesta astane
mierny pokles žiakov oproti súčastnosti o 15.
Počet tried sa nezmení – ostáva 138 tried, mení sa
len ich skladba, v ročníkoch 1 - 4 pribudnú 2 triedy
a v ročníkoch 5 - 9 nastane pokles o 2 triedy.
Pokles tried na druhom stupni ZŠ spôsobí pokles
potreby učiteľov o troch. Do 1. ročníka je zatiaľ
zapísaných 306 žiakov, čo je o 19 viac ako bolo v
tomto školskom roku. Zvyšuje sa i záujem o činnosť žiakov 1. - 4. ročníka v školských kluboch detí.
V nastávajúcom školskom roku bude v činnosti 28
oddelení školského klubu detí s viac ako 700
deťmi. Podobne ako na stupni materských škôl i v
štyroch základných školách sa v júni 2009 končí 5
– ročné funkčné obdobie riaditeľom škôl ( ZŠ
Sídlisko II., ZŠ Lúčna, ZŠ Kukučínova, ZŠ Lúčna).
Výberové konania sa uskutočnia do konca júna
2009. Organizácia Základnej umeleckej školy vo
Vranove nad Topľou bude známa až začiatkom
júna už i vzhľadom na to, že prijímacie skúšky sa
konajú v dňoch 18. a 19. mája. Predbežný záujem
avizuje ponechanie tohto druhu vzdelávania na
súčasnej úrovni s ponechaním hudobného,
výtvarného, tanečného a literárno-dramatického
odboru. Uvažuje sa tiež o zriadení odboru spevu
podľa záujmu uchádzačov.
Všetky materské a základné školy, ako aj
zariadenia majú kvalitnú personálnu pripravenosť pre plnenie nerušenej výchovno-vzdelávacej
činnosti v školskom roku 2009/2010. Podobne
sa javí i materiálna a priestorová príprava pre
nastávajúci školský rok. Prebiehajúca rekonštrukcia objektov ZŠ Vranov nad Topľou Juh a
očakávané prostriedky pre rekonštrukciu ZŠ
Vranov nad Topľou Bernolákova ulica, ZŠ
Vranov nad Topľou Kukučínova ulica a MŠ
Vranov nad Topľou Sídlisko II. sú toho neklamným dôkazom. Mesto Vranov nad Topľou vytvára priaznivé podmienky pre nerušenú školskú
prácu a vykonáva všetko pre to, aby sa každé
dieťa, ktorého zákonný zástupca o to požiada,
dostalo do predškolského zariadenia a školopovinné deti do základných škôl.
PaedDr. Štefan Orol,
oddelenie školstva
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ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

Ako členovia Európskej únie pristupujeme
k viacerým smerniciam prijatým v rámci tohto
spoločenstva, medzi ktoré patrí aj smernica
určujúca povinnosti členských štátov v oblasti zlepšenia energetickej hospodárnosti
budov. Účinnosť v tejto súvislosti prijatého
zákona číslo 555/ 2005 Z.z. O energetickej
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona číslo 17/
2007 Z. sa začala l. januára 2008.
Aj keď o tomto zákone sa už veľa popísalo, po roku jeho účinnosti touto cestou
chceme verejnosť informovať čo je povinnosťou vlastníkov bytov a budov v súvislosti s platným zákonom.
Podľa tohto zákona sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje
a / na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorej kolaudačné
konanie sa začalo po 1. januári 2008,
b / na budovy predávané a prenajímané po
1. januári 2008.
Pre účely zákona číslo 555/ 2005 Z.z. sú
pojmy „nová budova“, „existujúca budova“
„významná obnova budovy“ a „ veľká budova“ definované v ustanoveniach § 2 ods. 5, 6,
7 a 8 citovaného zákona. Postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti
budov sa nevzťahujú na budovy vymedzené
v § 2 ods. 2 a 4 citovaného zákona teda :
-budovy a pamätníky chránené z dôvodu
architektonickej alebo historickej hodnoty,

-kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo iné náboženské
podujatia,
-budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s
plánovaným časom užívania kratším ako
dva roky,
-priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou
energie,
-bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku
-samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2
Hlavným cieľom zákona o energetickej
hospodárnosti je :
-zlepšenie energetickej hospodárnosti
budov zmenou tepelnej ochrany, vykurovania, vetrania a chladenia vo vzťahu k vonkajším klimatickým a miestnym podmienkam,
prípravy teplej vody a osvetlenia,,
-zabezpečenie požadovaných podmienok
týkajúcich sa vnútorného prostredia bytov,
-zefektívnenie výstavby a prevádzky budov.
Energetický certifikát je podľa § 7 ods. l
zákona o energetickej hospodárnosti budov
novým dokladom osvedčujúcim vykonanie
energetickej certifikácie.
Predpokladáme, že v tomto roku štátna
energetická inšpekcia započne s kontrolou či kolaudované stavby majú energetický certifikát.
Ako si energetický certifikát
zadovážiť?
K povinnostiam vlastníka budovy tiež patrí
objednanie energetického certifikátu. Spracovať
ho možno iba spôsobom, ktorý vyplýva zo
zákona, musí zodpovedať vzoru, ktorý je zverejnený vo vyhláške Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z
22. novembra 2006, číslo 625, ktorou sa vykonáva zákon číslo 555/ 2005 Z.z.

DOPRAVA V CENTRE (ZÁUJMU) MESTA
Nielen v štatistikách, ale aj očividne stúpa motorizácia obyvateľstva v našom meste. Je to potešujúci stav, ktorý dokumentuje zvyšujúci sa ekonomický
potenciál obyvateľstva a jeho mobilitu pri cestách za
zamestnaním, nákupmi, oddychom.
Nárast dopravy prináša však aj problémy.
Vzhľadom na úroveň, kvalitu ciest a chýbajúce cestné prepojenia, ktoré by mohli previesť všetku zvyšujúcu sa záťaž, najmä v čase dopravných špičiek
zažívajú obyvatelia nášho mesta to, čo sme donedávna videli len v uliciach veľkomiest. Rozhodujúca
pre odvedenie veľkého množstva aut je kapacita
ciest, ale aj plynulosť dopravy. Pre plynulosť dopravy
sú veľkým pomocníkom okružné križovatky. V
zahraničí sú už roky známe a používané, u nás sa
udomácňujú až v posledných rokoch. Prvým pokusom, ktorý nám vyriešil niekoľko problémov, bola
výstavba okružnej križovatky na Dlhej ulici.
Okružnou križovatkou sa vyriešilo vyosené križovanie ciest na Sídlisko Lúčna a IBV Vinice, zabezpečilo sa spomalenie dopravy v úseku, kde sa nachádza kostol a ZŠ, umožnilo sa bezproblémové
zaraďovanie sa áut z IBV na Viniciach, kde bol predtým problém dostať sa na hlavnú cestu hlavne v rannej špičke. Z ďalších problematických miest, kde by
takýto spôsob križovania prospel, bola vybratá
križovatka ulíc Duklianskych hrdinov, Ondavskej a
Hronského. V minulosti už bol vykonaný jeden
pokus na napriamenie tejto vyosenej križovatky, kde

najmä ľavé odbočenie bolo ťažkým a riskantným
manévrom. Hlavnú prednosť okružných križovatiek
– spomalenie dopravy a jej plynulosť, sa rozhodlo
mesto na základe odborného posudku, využiť aj pri
rekonštrukcii centra. Žiaľ, zdedili sme cestnú sieť v
meste so sídliskami vybudovanými tak, že nedovoľujú v súčasnosti previesť viac dopravy po svojich príliš úzkych a málo únosných komunikáciách. Preto
určitý čas, do vybudovania nových napojení na
cesty I. triedy a následne dostatočnom znížení automobilovej dopravy v centre, bude musieť táto ešte
koexistovať s pešou.
Pešia doprava podľa našich predstáv by mala byť
dominantnou a chodec by mal mať čo najmenej prekážok pri svojom pohybe. Autá ho nebudú ohrozovať, iba ak sa budú pohybovať pomaly, nebudú do
centra zbytočnej zachádzať kvôli hľadaniu parkovísk, ich pohyb bude plynulý, prechody pre chodcov
čo najkratšie. To všetko dokáže zabezpečiť iba
vyriešenie križovania ciest formou okružnej križovatky. Nie je potrebné obávať sa zvýšených nákladov na túto úpravu. Zvýšené náklady by boli pri každej úprave, či na svetelne riadenú križovatku, alebo
akékoľvek jej smerové úpravy. Je to súčasť architektonicko - urbanistickej úpravy centra mesta, ktorú už
naše mesto a jeho obyvatelia nevyhnutne potrebujú, o ktorú sa snažíme a ktorá sa postupne stane
reálnou.
Ing. arch. Jozef Balog,
vedúci odboru územného rozvoja

Energetický certifikát spracúva a vystavuje
odborne spôsobilá osoba. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke Slovenskej
komory stavebných inžinierov, www.sksi.sk.
Podľa § 7 ods. 3 zákona platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred
uplynutím tejto lehoty stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav
budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú
hospodárnosť.
Vlastník budovy je povinný uchovávať
energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a
-pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,
-pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú
kópiu platného energetického certifikátu jej
nájomcovi,
Ak ide o veľkú existujúcu budovu, v ktorej
sídli orgán verejnej moci alebo právnická
osoba poskytujúca služby veľkému počtu
ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, musí
sa v nej umiestniť energetický štítok na
nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste prístupnom ľuďom, ktorí ho navštevujú.
Čo sa zohľadňuje?
Zatriedenie budovy do energetickej triedy A
až G sa uskutočňuje na základe hodnotenia
spotreby energie na vykurovanie, vrátane
spotreby tepla na vykurovanie. Tiež sa berie
do úvahy spotreba energie na prípravu teplej
vody. Energetickým certifikátom, ktorý zohľadňuje jednotlivé výsledky, sa
budova
zatrieďuje do energetickej triedy podľa globálneho ukazovateľa- celkovej dodanej energie.
Energetický certifikát musí obsahovať aj
návrh opatrení na ďalšie zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.
Cena energetického certifikátu
Cena energetického certifikátu nie je pevne
stanovená a vzhľadom na rozdielnosť riešenia budov a ich veľkosť nie je jednotná. Cenu
ovplyvňuje časová náročnosť prípravy certifikátu, cestovné náklady oprávnenej osoby a
iné skutočnosti. Ovplyvniť ju môže aj dostatočnosť podkladov k projektovému energetickému hodnoteniu a kvalita ich spracovania. Z
doterajších poznatkov možno konštatovať,
že cena certifikáciu
na rodinný dom sa
pohybuje v rozsahu 331, 94 až 497, 91 €- 10
000.- až 15 000.- Sk.
Kto energetický certifikát potrebuje?
Energetický certifikát je potrebný ku kolaudácii novej a významne obnovenej budovy, k
predaju a prenájmu budovy alebo jej časti.
Projektové energetické hodnotenie
má už obsahovať aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. To vyplýva z § 4
ods. 3 zákona číslo 555/ 2005 Z.z.. V zmysle
tohto ustanovenia projektant je povinný do
projektovej dokumentácie predkladanej k
žiadosti o stavebné povolenie zahrnúť minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov, prípadne obnovovaných
budov.
Irena Mihlačinová,
Spoločný obecný úrad –
Stavebný úrad mesta Vranov nad Topľou
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ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU ZÁHRADKU
Mesto Vranov nad Topľou aj v tomto
roku vyhlasuje „Súťaž o najkrajšiu
záhradku a predzáhradku“, ktorá bude
prebiehať v mesiacoch máj a jún 2009.
Prostredie okolo obytných domov,
rodinných domov bude posudzovať

Pozývame Vás na
XXII. VRANOVSKÉ
ZBOROVÉ SLÁVNOSTI
s medzinárodnou účasťou
v dňoch 19. – 21. 6. 2009
Viac na www.vranov.sk

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
8:00 do 15:00 h s požiadavkou zabezpečenia fotodokumentácie zamestnancom mestského úradu. Uzávierka prihlášok je stanovená na 30.6.2009.
Najkrajšie záhradky a predzáhradky
ocení primátor finančnou odmenou.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v
mesiaci júl 2009. Účastník súťaže zároveň súhlasí s použitím fotografií na prezentačné účely Mesta Vranov nad
Topľou.
Ing Marcel Kopčo,
vedúci oddelenia ŽP a dopravy

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Katinová, Jozef Slivka a Miroslava
Novobilská, 14. 5. Ivan Slivka a Agáta
3. 4. Annamária Davidová, 7.4. Janka Brenkáčová, 16. 5. Mgr. Radoslav
Jakubová, 10. 4. Terézia Cenknerová, Boguský a Anna Jenčová
Ema Kačuráková, 13. 4. Milan Punak,
19. 4. Mária Sabolová, 20. 4. Samuel JUBILANTI V MESIACI MÁJ
Tkáč, 22. 4. Adela Filičková, 23. 4. Jakub
70-roční: Jolana Filová, Anna ČupiloJakubčák, 25. 4. Olívia Mazurová, 27. 4. vá, Andrej Nadzam, Milan Karafa,
Slavomír David, 29. 4. Marek Bambuch, Helena Kozáková, Mária Rovňáková,
Mariana Koldušová, 30. 4. Adam Jakubo, Alžbeta Melníková, Ján Džujka, Ing. Ján
3. 5. Tomáš Host, 4. 5. Radovan Klubert, Pavol Širák, Anna Slapčinská,
Karchňák, Peter Bendík, Zoja Bohušová, Marta Fiľová, 75-roční: Anna Labonová,
5. 5. Kristián Baľo, Justin Kotuľák,
Mária Miltáková, Helena Odruhovská,
Mária Telepunová, Anna Kolesárová,
MANŽELSTVO UZAVRELI Mária Tomčíková, Alžbeta Madarová,
18. 4. Michal Buksár a Erika Horbačyk, Margita Kuliničová, Michal Fusatý,
Jozef Fišman a Miroslava Gešperová, Margita Mydlová, Anna Varšová,
Jozef Hrabčák a Martina Širá, Jozef PaedDr. Anton Závadský, Magdaléna
Šuľák a Mária Vargová, Mgr. Ján Kandur Lakatová, Helena Záhorodníková, Mária
a Mgr. Jana Ajbenová, Maroš Chromik a Paľušová, 80-roční: Anna Moskaľová,
Martina Hrunená, 25. 4. Peter Semko a Anna Hrinková, Mikuláš Staško, Mária
Lucia Gajdošová, Marek Mantič a Ing. Sekerová, Ing. Juraj Tužák, Fedor
Enikö Brusňaiová, Radoslav Mantič a Moščic, Anna Gajdošová, 85-roční: Ján
Bc. Michaela Iľková, Ing. Michal Šalata a Kertis, Anna Demetrová, Matilda
Ing. Oľga Kubišová, Matúš Kudla a Vicenová. Srdečne blahoželáme!
Mariana Jakubeková, Juraj Lukáč a
Michaela Godová, 30. 4. Jozef Kukučka
OPUSTILI NÁS
a Martina Daňová, 2. 5. Bc. Tomáš
16. 4. Pavol Chvaščák 44-ročný , 17. 4.
Fetkovič a Katarína Sotáková, Jozef Eva Karásková 57-ročná, Terézia
Breznický a Dana Homindová, Pavol Hrabková 73-ročná, 20. 4. Mária Diľová
Zakarovský a Lucia Hrabčáková, 7. 5. 79-ročná, 21. 4. Ján Mihalenko 62-ročný,
Ján Kollárik a Mária Rudová, František 25. 4. Mária Vašková 51-ročná, Mária
Fabián a Daniela Zabadalová, 9. 5. Milan Tomková 54-ročná, 27. 4. Štefan Gavaľa
Jakub a Martina Daňová, Ján Maľár a 59-ročný, 29. 4. Vlasta Žmiková 45Eva Vidličková, Ján Kolesár a Dagmar ročná, 3. 5. Eva Blašková 45-ročná, 7. 5.
Straková, Miloš Kraus a Valéria František Bažo 56-ročný, 11. 5. Mária
Uhlíková, Pavol Urbančok a Jana Semková 71-ročná.
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SEPAROVANÝ ZBER
V mesiaci jún sa zber
triedených odpadov:
sklo, papier a plasty
uskutoční: 10. júna
pre rodinné a bytové
domy v meste Vranov nad Topľou a
mestských častiach Čemerné a
Lomnica. Taktiež sa v tomto mesiaci
uskutočni
zber
elektronického
odpadu dňa 25. júna pre rodinné a
bytové domy na celom území mesta
vrátane mestských častí (Lomnica,
Čemerné). Za zber sa neplatí. Stačí,
aby v deň vývozu boli elektrospotrebiče vyložené pred bránou rodinného
domu alebo pri stanovišti kontajnerov
na komunálny odpad.
Do elektronického odpadu patria:
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. 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 pondelokpiatok 7:00-16:00 h a v sobotu 7:0012:00 h.
Ing Marcel Kopčo,
vedúci oddelenia ŽP a dopravy

Pozývame vás na

DEŇ
ČEMERNÉHO
v nedeľu 14. júna 2009.
V kultúrnom programe
sa predstaví:
FS ORGONINA Vranov n. T.
a spievajúca rodina Táňa,
Janka a Jano
PAVELČÁKOVCI.
Miesto: pri ZŠ Kukučínova
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