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ilustračné foto M. Kopková
blížiace jubileum 740.
výročie
prvej písomnej
zmienky pripomenúť a osláviť spoločne s občanmi čo najdôstojnejšie, preto ich
pripravuje v dňoch 17. - 19. 9. 2010 pod názvom DNI VRANOVA. Hlavným cieľom osláv
je pripomenúť širokej verejnosti tento dejinný
fakt z histórie nášho mesta a poukázať na
dosiahnuté výsledky a rozvoj mesta v
novom miléniu (2000 – 2010).

DNI VRANOVA
Domovom každého človeka je jeho vlasť,
ale jeho kolískou je rodný kraj. Miesto, kde
prežil svoje detstvo v kruhu najbližších, kde
sa rodili jeho plány a sny do budúcnosti.
Miesto, kde sa neustále s láskou a s dávkou
rešpektu vracia a s pohnutým dojatím
vníma, skúma a hodnotí premeny prameniace z tvorivej práce predchádzajúcich
generácií i jeho súčasníkov.
Z histórie vieme, že najstaršia písomne
doložená správa o Vranove, resp. o
jeho miestnej časti Vranov – Dlhá ulica
(do 1. februára 1944 samostatná obec
Vranovské Dlhé) pochádza z roku 1270.
Ide o donačnú listinu uhorského kráľa
Štefana V., ktorou sa šľachticovi Rainoldovi,
správcovi kráľovských koniarov, za verné
služby a zásluhy preukázané na výpravách
kráľovského vojska do Rakúska, Čiech a
Bulharska prideľujú viaceré majetky v
Abovskej, Zemplínskej a Sabolčskej stolici.
Okrem Rozhanoviec (názov, ktorej dediny
sa stal ich prídomkom – páni z
Rozhanoviec – Rozgoňovci) a ďalších
majetkov dostal Rainold aj prvé majetky
budúceho hradného panstva Čičva, a to
okrem zeme Čičva aj dve dediny – Dlhé pole
(vranovské Dlhé) a Višňov. Z textu listiny
vyplýva, že tieto majetky, ležiace v pohraničí
s Poľskom, patrili do roku 1270 haličskému
kniežaťu Rastislavovi.
Mesto Vranov nad Topľou si chce svoje

Z pripravovaného programu:
17. 9. 2010 piatok
Mesto deťom zábavno-športové aktivity,
ukážky (požiarnici, polícia)
14.00 Najdlhšia papierová reťaz (deti tvoria k výročiu - nádvorie pred DK)
15.00 Slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdávaním verejných uznaní
mesta Vranov n.T.
Slávnostný program Tak vraciame sa v
miesta naše staré...
16.30 Priateľské stretnutie Vranovčanov,
hostí a priateľov mesta
- Vernisáž poplenérovej medzinárodnej
výstavy Umenie spája
- Predstavenie nových knižných publikácií
17.00 Program pre verejnosť
18. 9. 2010 sobota
13.00 Slávnostné zhromaždenie občanov
Dlhého a RO spojené s predstavením novej
knižnej publikácie Vranovské Dlhé a jeho
zlom času + kultúrny program s Petrom
Stašákom
15.00 XXXXI. Hornozemplínske folklórne slávnosti (15.00), pravdepodobná účasť

prezidenta SR,
Trh ľudových remesiel
19. 9. 2010 nedeľa, miesto: Bazilika
Narodenia Panny Márie
11.00 Ďakovné ekumenické služby božie
miesto: Bazilika Narodenia Panny Márie
15.00 XXXXI. Hornozemplínske folklórne
slávnosti, pokračovanie + Trh ľudových
remesiel
Zo sprievodných podujatí osláv:
Medzinárodný výtvarný a sochársky
plenér UMENIE SPÁJA v termíne 10. 9. 17. 9. 2010, ktorého organizátormi sú Mesto
Vranov nad Topľou a Hornozemplínske
osvetové stredisko.
Jeho cieľom je prispieť k spájaniu myšlienok, ľudí, regiónov v novej Európe prostredníctvom stretávania sa umelcov a ich tvorivých postupov. Miestom stretnutia bude
práve naše mesto Vranov nad Topľou a jeho
okolie. Vzniknuté diela na plenéri obohatia
naše mesto a stanú sa súčasťou mestskej
galérie. Z plenéra vznikne výstava, ktorá
bude dokumentovať toto podujatie, vzniknuté diela, ale bude tiež prínosom k propagácii
mesta a regiónu. Vedúcim plenéra bude náš
rodák akad. maliar Dušan Sekela, účastníkmi umelci výtvarníci a sochári nielen z
domova ale aj zo zahraničia. Jeho tématikou
budú krásy Vranova.
Vernisáž výstavy a ukončenie plenéra so
zapísaním sa umelcov do pamätnej knihy
mesta sa uskutoční v prvý deň osláv,
17.9.2010 v Dome kultúry vo Vranove.
Sprievodnou akciou bude spoločná výstava
žiakov ZUŠ, SZUŠ odbor výtvarný.
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presvedčení, že spoločne
s vami pripravíme program, ktorý bude široká
verejnosť akceptovať a
ktorým vydáme svedectvo, že vážiac si svoje
dejiny a osobnosti k nim viažuce sa, tvoríme
i v súčasnosti jeden pevný celok.

DNI VRANOVA
Literárna súťaž KEBY SOM BOL
PRIMÁTOROM,
ktorej organizátorom je Mesto Vranov nad
Topľou a Hornozemplínska knižnica. Jej cieľom je
zapojiť študentov stredných škôl do verejného
života. Študenti z vranovských stredných škôl
môžu svojimi myšlienkami prispieť k rozvoju
mesta. Chceme tým poukázať, že názor našich
mladých ľudí nám nie je ľahostajný. Naopak,
každý z nich si ceníme a veríme, že každý z nich
bude pre naše mesto prínosom. Chceme dať
našim študentom možnosť vyjadriť sa, aby si
sami zadefinovali, čo by v meste chceli možno
robiť inak alebo zmeniť. O jej podmienkach bola
verejnosť už informovaná prostredníctvom
našich regionálnych novín, bližšie informácie záujemcom z radov stredoškolskej mládeže poskytne p. Eva Kottulová v knižnici.
O všetkých podujatiach vám včas prinesieme bližšie informácie prostredníctvom médií regionálnej televízie TV B 52, redakcií
Vranovských novín, Vranovských noviniek,
informácie vám budú k dispozícii aj na našej
internetovej stránke www.vranov.sk, či priamo
na oddelení kultúry.
Čo dodať na záver? Symbióza pripravovaných podujatí mesta a občanov vyzdvihne
spolupatričnosť a hrdosť na príslušnosť k
nášmu mestu. Uvedomujúc si mieru zodpovednosti za čo najlepšiu prípravu osláv sme

Súsošie sv. Jána Nepomuckého
a Panny Márie s Ježiškom
V našom meste sa nezachovala bohatšia
umelecko-historická minulosť. K cenným pamiatkam patrí Súsošie sv. Jána Nepomuckého a
Panny Márie s Ježiškom, ktoré predstavuje typickú barokovú exteriérovú plastiku vysokej umeleckej úrovne. Pochádza z r. 1770 a časovo i slohovo korešponduje s barokovými úpravami kláštora Paulínov. Pravdepodobne je prácou talianskych majstrov, pričom samotné súsošie v kompozícii s Pannom Máriou sa javí ako unikát v
rade sôch – sólofigúr, realizovaných na pamiatku
tohto svätca. Pre svoju hodnotu je zapísané v
ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR.
Súsošie bolo pôvodne situované na hlavnej ulici
mesta v blízkosti Baziliky Narodenia Panny Márie
s kláštorom Paulínov. Súsošie je vysoké 220 cm,
skupina plastík je z pieskovca a stojí na podstavci z toho istého materiálu.
Keďže bolo vplyvom času vážne poškodené,
bolo potrebné pristúpiť k jeho reštaurovaniu.
Zámer a zásady pre reštaurovanie súsošia
vypracoval P. Vološčuk v roku 1990 s tým, že
okrem opravy originálu sa vyhotoví aj jeho rovnocenná kamenosochárska kópia. Autorom reštaurovania súsošia bol akad. sochár Ondrej

Kondičný okruh pri lesníckom náučnom chodníku Bila hura

KYSLÍKOVÁ DRÁHA
Niet človeka, aby v jari nezašiel do prírody a
objavoval v nej dávno objavené. Nuž aj my mesto
Vranov nad Topľou, Lesy slovenskej republiky a
Základná škola Lúčna vo Vranove Vás pozývame
na novinky na náš Náučný chodník Bila Hura, ktorý
sa nachádza v južnej časti mesta pri okružnej
križovatke na Námestí Jána Pavla II. Na trase 2,5
km so 70 m prevýšením je 11 informačných tabúľ,
ktoré oboznamujú s funkciou lesov, lesnou pedagogikou, drevinami, rastlinstvom, žijúcimi vtákmi v
tomto regióne, živočíchmi. Každá informačná tabuľa
oboznamuje aj v anglickom jazyku na bohatstvo,
ktoré les poskytuje na výrobu kyslíka a v čom je
les nenahraditeľný. Chodník dáva všetkým, ktorí ho
užívajú oddych a spoločenské posedenie. Túto jar
sme sa rozhodli vybudovať Kyslíkovú dráhu,
ktorá je dlhá 660 m s prevýšením 40 m.
Nachádza sa v lokalite lesníckeho náučného
chodníka. Ide vlastne o protipól telocvične v
prírode. Kyslíková dráha je vekovo neobmedzená. Radi si na nej zacvičia mladí aj starší. Má
osem stanovíšť.
Stanovištia:
1. stanovište - Prechod po kladine, kde je
potrebné prejsť bez zoskočenia 6 kladiniek.
2. stanovište - Radi si zaskáčete, lebo za úlohu
dostanete zo stoja spojného odrazom znožmo preskočiť 5 prekážok-obrat-preskok a späť.
3. stanovište - Preverí vašu kondíciu vo
visoch a zhyboch, ženy z visu zhyb s dopomocou výdrž 10 sekúnd. Technická náročnosť je určená tak, aby jednotlivé zariadenia na stanovištiach a
cvičenia na nich boli v súlade so zdravým pohybom. Nikomu neublížili, ale upevňovali telesné a
duševné zdravie.
4. stanovište - V sede na hrubšom kmeni
zachytíte nohy pod žrď, ruky skrížite na
hrudníku.
5. stanovište - Preskok znožmo.

6. stanovište - Posilňovanie brušného
svalstva.
7. stanovište - Dvíhanie klady.
8. stanovište - Prechod po klátikoch. Bez
zoskočenia musíte preskákať 15 klátikov tam a
späť.
Všetky prekážky sú vyrobené z prírodného
materiálu sú súčasťou cesty na chodníku a sú riadne označené s popisom cvikov, ktoré vás obohatia.
Nikto vás nebude nútiť do skákania, aj keď vieme,
že vám to nedá nezacvičiť si za zvukov prírodnej
hudby a čerstvého vzduchu. K tomu všetkému
vám želáme chuť a odhodlanie. Všetkých vás
pozývame preveriť si svoju kondíciu trebárs aj
každý deň. A na záver ešte prosba. Prosím, neničme si to, čo nám spríjemňuje život a skrášľuje životné prostredie.
PaedDr. Blažena Matisová,
riaditeľka ZŠ Lúčna

Dzúrik, autorom kópie plastík akad. sochár
Michal Czupil, vranovský rodák.
Zreštaurovaný originál mesto prevzalo v roku
2001 a v súčasnosti je umiestnený v rímskokatolíckom kostole sv. Františka z Assisi aj s pôvodnou balustrádou, aby nedochádzalo k jeho
ďalšiemu poškodzovaniu. Kópia je vyhotovená z
hořického pieskovca a mesto ju do Vranova priviezlo a uložilo v depozite v r. 2003. Srdečne
pozývame širokú verejnosť na milú slávnosť,
ktorá sa pri príležitosti ukončenia 1. etapy
rekonštrukcie Námestia slobody a odhalenia
súsošia uskutoční za prítomnosti predstaviteľov mesta, cirkví, hostí a cirkevných speváckych zborov v nedeľu, 27. 6. 2010 o 12.00
h v novo zrekonštruovanom parku pri bazilike. Našimi duchovnými bude požehnané
vytvorené dielo a súčasne bude aj posvätené
súsošie.
Táto posledná júnová nedeľa vyvrcholí III.
Vranovským juniálesom, ktorým chceme občanom ponúknuť predovšetkým to, čo patrí k začínajúcemu letnému obdobiu – oddych, dobrú
náladu, stretnutia s priateľmi, známymi, spoluobčanmi či prípadnými hosťami mesta, ktorí budú
na juniálese vždy srdečne vítaní.
Program juniálesa v Lesíku 1. mája od 15.00
h spestria vystúpenia obľúbených hudobných
skupín, pre deti budú pripravené zaujímavé
atrakcie a súťaže, počas celého podujatia budú k
dispozícii bufet a stánky s občerstvením.
Veríme, že slnečná nedeľa, farebné stuhy
na stromoch, temperamentná hudba v pozadí
a dobrá priateľská atmosféra, budú príjemnou
živou kulisou spoločného stretnutia
Vranovčanov a tých, ktorí sa tešia na leto.
PRÍĎTE SA ZABAVIŤ!
Viera Machková,
vedúca oddelenia kultúry

máj 2010

Vranovský hlásnik

strana 3

NA ZŠ JUH SI ÚSPECHY OBLIEKLI NOVÝ ŠAT
Takmer pred 35 rokmi
sa začala písať história
jednej školy. Dňa 24. novembra 1975 sa
základná škola v meste presťahovala do
nových, na danú dobu moderných priestorov. Za celé roky si škola udržiavala kredit kvalitnej a úspešnej vzdelávacej inštitúcie. Postupom
času sa na škole začal prejavovať čas a tak ako
človek starne a pribúdajú mu vrásky, škola získavala vrásky starej fasády, okien a celá pôsobila ako starnúci človek, nedbajúci na svoj
výzor. Aj keď srdce školy bolo vitálne a tvorivé,
postupne bolo poznať, že potrebuje poriadnu
zmenu. Škola sa dočkala a získala šancu
vďaka fondom Európskej únie. Doposiaľ sa v
rámci rekonštrukcie prestavalo 1 300 000 € a
tým sa škola postupne menila na prekrásny stánok vzdelania pre žiakov nášho mesta. V úpravách školy budeme aj naďalej pokračovať
Každý, kto sa dostane na sídlisko JUH si
nemôže nevšimnúť krásnu budovu, ktorej
dominuje zelená a žltá farba, čo pôsobí veľmi
pozitívne a podnecujúco. Nemohli sme zastať a
uspokojiť sa len s krásnym vonkajškom. Celý
život prebieha v priestoroch školy, v triedach,
učebniach a školskej jedálni. Za posledné tri
roky sa nám darí postupne rekonštruovať
sociálne zariadenia, sprchy ako aj jednotlivé
triedy. Na škole máme k dispozícii tri kvalitne
vybavené učebne výpočtovej techniky s
interaktívnou tabuľou, vizualizérom a najmä
novými výkonnými počítačmi. Podarilo sa
nám vybaviť miestnosť pre 80 žiakov, ktorá slúži
ako multifunkčná učebňa s interaktívnou
tabuľou , dataprojektorom. Najnovším prírastkom zabezpečujúcim skvalitnenie výučby je
nová knižnica, kde rovnako ako v ostatných
učebniach nesmie chýbať interaktívna tabuľa
zaujímavé šesťuholníkové stoly vhodné na skupinovú tvorivú prácu. Konečne sa vonkajšia
tvár priblížila srdcu tejto školy, ktoré tvoria
žiaci a kvalitný pedagogický zbor. Dokazujú
to kvalitnou a poctivou prácou každý deň pracovného týždňa. Výsledkom sú výborné výsledky žiakov na súťažiach v rámci mesta, okresu i
Slovenskej republiky. Kristína Nálešníková získala na prvej olympiáde zo slovenského jazyka
a literatúry 3. miesto v rámci Slovenskej republiky.V rámci Hviezdoslavovho Kubína získala
naša žiačka Patrícia Demeterová špeciálnu
cenu za tvorivosť a prekrásny prednes.
Krásny hlas Danielky Holomančinovej
nás reprezentuje nielen doma, ale aj v
zahraničí. Je čerstvou víťazkou medzinárodnej súťaže v Poľsku a ako jediná

Slovenka postúpila do Bruselu.
Niekto by mohol namietať, že sa venujeme len
vybraným jednotlivcom, ale nie je to tak. Už tretí
rok je škola najúspešnejšia v Testovaní -9,
poznáme to pod názvom Monitor žiakov
deviateho ročníka. V tomto školskom roku sa
nám dokonca podarilo dostať sa do prvej
dvadsiatky najlepších škôl na Slovensku, čo
je pre nás veľký úspech. Potvrdzuje to fakt,
že škola sa venuje všetkým žiakom a odovzdáva im kvalitné vedomosti.
Zaujímavosťou zo života školy je asi fakt, že
škola sa vyberá dvoma rôznymi smermi.
Podmienky, ktoré máme, nás predurčujú byť
školou so športovým zameraním. Darí sa
nám v športoch ako sú volejbal, stolný tenis a
džudo. Po svete máme odchovancov, ktorí to
dotiahli a určite dotiahnu veľmi ďaleko. V
džude sme vychovali reprezentantky SR,
ktoré sa postupne pripravujú na reprezentáciu Slovenska. Sú to Andrea Krišandová a
Zuzana Krišandová, ktoré trénovali Bc. Mária
Krišandová a Mgr. Ján Krišanda. Aj v súčasnosti máme a vychovávame veľké talenty tohto
športu, a to Petru Serafínovú, Silviu Svoreňovú,
Adama Katicu, Jakuba Ševčíka, ktorí získavajú
popredné umiestnenia v rámci Slovenska ako
aj v medzinárodných súťažiach. Prvé krôčiky a
základy získali na našej škole.
Vo volejbale máme reprezentanta SR Jána
Halaja, ktorý začal trénovať volejbal na škole
v rámci krúžku pod vedením pána učiteľa telesnej výchovy Mgr. Ľuboslaav Sotáka. Je príjemné vidieť ho hrať v extraligových zápasoch alebo
na kvalifikácii na ME. V súčasnosti sa naši žiaci
zo športovej triedy so zameraním na volejbal
dostali do celoslovenského finále súťaže
Mininimax a my veríme, že budú úspešní.
Stolný tenis je u nás najmladším športom,
ale momentálne patríme medzi 7 najlepších
škôl na Slovensku. Naša žiačka Ivana
Palenčíková obsadila na M SR opakovane 2.
miesto v súťaži jednotlivcov. Talentovaní žiaci
na šport majú možnosť rozvíjať svoj talent v
Školských strediskách záujmovej činnosti, ako aj
v športových triedach od piateho ročníka. Aby
ich príprava bola naozaj na kvalitnej úrovni,
majú k dispozícii dve telocvične, pretlakovú
športovú halu i veľmi kvalitnú posilňovňu. V
súčasnosti sa v areáli školy realizuje
výstavba džudistickej haly- sokolovne, ktorá
bude slúžiť na tréningy džuda. Myslím si, že
pri takýchto výsledkoch si naši športovci takéto
kvalitné podmienky na zdokonaľovanie svojho
talentu zaslúžia.

Fotografiami približujeme atmosféru slávnostného
otvorenia po rekonštrukcii v novom átriu školy.

Okrem športu sa zameriavame
aj na tvorivosť našich žiakov. Tí
ktorí majú viac tvorivého ducha
ako vyšportované telo, majú možnosť uplatniť
sa v rámci literárnej a divadelnej tvorby.
Náš žiak Dávid Čintala získal na celoslovenskej
literárnej súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
prvé miesto. Vďaka tvorivým učiteľom sa žiaci
školy už tretí rok zúčastňujú na hudobnodramatickej súťaži Supertrieda. Po tri roky
účasti na tomto podujatí vždy získali najvyššie ocenenie v rámci Slovenska. Tento rok
sme postúpili na celoslovenské kolo a dúfame,
že opäť prinesieme víťaznú trofej. Možno práve
teraz vychovávame dobrého divadelného alebo
filmového herca.
Najvýznamnejším projektom na škole je projet Comenius- partnerstvá, ktorý je založený
na medzinárodnej spolupráci škôl. V rámci
mesta je to nový projekt a naša škola sa stala v
tomto smere priekopníkom. Spolupracujeme
so Základnou školou v Bystřici nad
Pernštejnem a výsledkom dvojročnej spolupráce je trojjazyčný slovník, poster o zvykoch našich národov, kniha slovenskočesko-anglická a divadelné predstavenie
vytvorené na základe spracovanej knihy.
Všetky tieto úspechy sú pre nás hnacím
motorom na stále skvalitňovanie našej práce. V
budúcnosti chceme na škole zriadiť ľudový
tanečný súbor, pretože pociťujeme túto
potrebu zo strany našej ako aj zo strany
našich žiakov. Chceme aj naďalej zabezpečovať kvalitnú výučbu a ponúkať kvalitné vzdelanie žiakov v triedach s individuálnym prístupom. Sme a chceme byť školou rodinného
typu. Určite sa budeme snažiť držať krok s
novými metódami a formami práce, čo podporíme moderným vybavením učební a jednotlivých tried. Šport a športové triedy budú a
naďalej zostanú pre nás dôležité, pretože v
nich vidíme nástroj na formovanie jedinca a
jeho kvalitnú výchovu a skvalitňovanie jeho
morálnych vlastností.
Základná škola JUH sa stala školou, ktorá sa
snaží kvalitne vychovávať a vzdelávať žiakov ,
ktorí nám boli zverení do opatery. Ako riaditeľka školy si môžem len želať, aby tento výborný a kvalitný kolektív, ktorý je na škole, bol
stále aktívnejší, tvorivejší a mal dostatok síl
na realizáciu našich smelých plánov do
budúcnosti. My veríme, že v našej snahe
nás podporia rodičia a naši žiaci.
Mgr. Zlatica Halajová,
riaditeľka ZŠ Juh
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NOVONARODENÉ DETI

20. 3. Šimon Porvazník, 24. 3.
Nikolas Poľák, 31. 3. Viktória Daňová,
3. 4. Matias Griters, Marika Goroľová,
4. 4. Nela Lapčáková, 7. 4. Jakub
Šperka, 9. 4. Petra Spustová, 12. 4.
Richard Hugo Hrunený, Mária Tancošová, Liana Zajacová, 15. 4. Sofia
Fuňáková, 16. 4. Simona Petrová,
Adam Balberčák, 18. 4. Oliver Sidor,
20. 4. Anton Himič, 21. 4. Zlatica
Ferková, 22. 4. Tamara Michalová,
23. 4. Monika Gašparová, 27. 4. Karin
a Sára Hrabčákove, 30. 4. Filip Dulovec, Adam Grajcar, Radko Jakub, 2.
5. Kristián Krištan, 3. 5. Jakub Kuzma,
4. 5. Elizabeth Mišľavceva, 5. 5. Šarlota Šimková, Simona Capcarová, 6. 5.
Bianca Hájniková, 7. 5. Peter Mager,
9. 5. Damián Balint
NOVOMANŽELIA
24. 4. MUDr. Peter Hasara a MUDr.
Mária Hrehová, Jozef Grunza a Lenka
Čikalová, Ján Melega a Katarína
Puškárová, 29. 4. Štefan Poľák a Ingrid
Goroľová, Vladimír Červeňák a Lenka
Červeňáková, Adam Zajac a Martina
Ferková, 1. 5. Ivan Glazunov a Miroslava Krasuľová, Ján Bartko a Kristýna
Melicharová, Róbert Šust a Mgr. Marta
Baldaufová, 15. 5. Milan Piskor a Jana
Onodiová, Milan Červeňák a Simona
Kroková, Martin Hofierka a Mariana
Hariščáková, Oliver John Francis a
Jana Olachová, Lee Robert Wilson a
Lucia Straková, Marián Eštvaník a
Mária Kupčihová, Ladislav Hrabovčin a
MUDr. Tatiana Haňová, Jozef Ivanov a
Eva Hricová, Michal Hruška a Jana
Rusnáková, 20. 5. Marek Žipaj-Sabol a
Monika Gavaľová, 22. 5. Mgr. Miroslav
Demjanovič a Mgr. Martina Kopková,
29. 5. Miroslav Mucha a Andrea Turtáková, Jozef Gábor a Anna Turtáková

Sivičová, Mária Garančovská, Paula
Banciková, Michal Zubaľ
Máj: 70-roční Helena Majerčínová,
Magdaléna Ferčáková, Mária Melničáková, Helena Demčáková, Jozef
Fialkovič, Ružena Marcinová, Ján
Kolečava, Helena Chomjaková, Soňa
Sisolová, Pavol Zajac, Alžbeta Ocilková, Aurélia Maťašová, Mária Hrehová,
75-roční Ing. Michal Šalantay, Eva
Kerekešová, Júlia Kočanová, Pavol
Lehet, Valéria Ondračková, Pavol Bindas, Anna Ďurišková, Mária Pavlišková,
Anna Ivanková, Helena Macugová,
Oldřich Starý, 80-roční Terézia Belasová, Anna Kozenková, Jozef Paľko,
Anna Karnajová, Mária Vlčeková, Anna
Hricová, Paulina Mikulová, Jozef
Mydla, Ján Havran, Andrej Skliňár,
Mária Saksunová, Anna Pavelková, 85roční Irena Rapčová, Mária Kačureková, Mária Hudáková, Ján Kračunovský,
Zuzana Hostová, 90-ročná Anna
Illéšová. Srdečne blahoželáme!
OPUSTILI NÁS
8. 4. Stanislav Lukáč 42-ročný, 14. 4.
Monika Lukáčová 68-ročná, 19. 4. Anna
Mattová 80-ročná, 18. 4. Ľudovít
Kukučka 51-ročný, 20. 4. Mária Palenčíková 85-ročná, 24. 4. Mária Stanislavská 78-ročná, 28. 4. Michal Bačik-Dargaj
85-ročný, Andrej Korčinský 90-ročný, 29.
4. Mária Raganová 80-ročná, 2. 5. Ján
Horňák 57-ročný, Dušan Pisarčik 63ročný, 8. 5. Katarína Ivanová 55-ročná,
Irena Slivková 68-ročná, 9. 5. Alžbeta
Madarová 76-ročná, 10. 5. Róbert Karnaj
40-ročný, 11. 5. Emma Kmecová 73ročná, 12. 5. Michal Mitruška 78-ročný,
14. 5. Mária Brozová 90-ročná.
Bc. M. Kopková
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SEPAROVANÝ ZBER
V mesiaci jún sa zber triedených odpadov: sklo, papier a plasty uskutoční: 9. júna
pre rodinné domy a bytové domy v meste
Vranov nad Topľou a mestských častiach
Čemerné a Lomnica. Zber biologického odpadu 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. 1040/A. Zberný dvor je otvorený v pondelok-piatok 6:00-14:30 hod a v
sobotu 7:00-12:00 hod.
Prečo je užitočné separovať odpad?
Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné
zdroje. Vďaka separovaniu odpadu bolo v
západnej Európe od roku 1994 ušetrených
10 miliónov ton ropy. Ten, kto separuje, je
ohľaduplný k životnému prostrediu. Od roku
1994 bolo vďaka separovaniu odpadu v krajinách, kde tak robia, vypustených do ovzdušia
o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.
Pre informáciu:
zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel
z recyklovaného papiera sa vyrába napr.
puzzle
30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej fleecovej bundy
zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže
byť jeden koberec
z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
z dvoch 1 l nápojových kartónov sa stane
1m2 kuchynských utierok
z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče.
Daj odpadu druhú šancu! Ing. M. Kopčo,
odd. ŽP a krízového riadenia

JUBILANTI
Apríl: 70-roční Ing. Jozef Lazorčík, Helena Šalantayová, Terézia
Mlejová, Mária Šenkyová, Alžbeta
Záhorská, Jozef Humeník, Monika
Kobulnická, Jozef Sinčák, Ing. Jozef
Repovský, 75-roční Anna Kušnírová,
Anna Molitorisová, Helena Šimková,
Karolína Kolečavová, Juraj Kucirka,
Verona Daňová, Anna Hlačová,
Margita Ševcová, Zlata Zubaľová, 80roční Ján Novakovský, Ján Palenčík,
RsDr. Juraj Lazorčík, Helena Kováčová, Anna Šuťaková, 85-roční Zuzana
Leničová Anna Morosková, Helena
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