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MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

Referát Menších obecných služieb, ako zložka
Mestského úradu vo Vranove nad Topľou aj v
tomto kalendárnom roku zabezpečuje služby pre
občanov mesta. Na Rodinnej oblasti sa o poriadok a čistotu so svojimi pracovníkmi stará Peter
Palenčík. Centrum mesta a priľahlé ulice má na
starosti koordinátor Miroslav Hlavatý. Prevádzku
fontány na Námestí zabezpečuje František
Fedák a starostlivosť o trávnik a čistotu na
námestí koordinuje Jozef Bledý. Na sídliskách
Lúčna a Juh sa denne stretnete s Gabikou
Onduškovou a jej pracovníkmi. Najväčšie stredisko menších obecných skužieb je v Čemernom,
kde sa so svojimi starosťami a pripomienkami
môžete obrátiť na Jána Kaliaša, Radovana Tatára
a Štefana Daňa.V tomto jarnom období vykonávame hlavne kosenie trávnatých porastov, venujeme sa úprave verejných priestranstiev, zametaniu nečistôt po zimnej údržbe, zberu odpadkov
ale aj klčovaniu a úprave nových plôch pre rozšírenie cintorínov. Likvidujeme ,,čierne skládky“,
ktorých sa nám po zime objavilo neúrekom.
Okrem týchto činností vykonávame aj orez
konárov a krovísk podľa potreby a požiadaviek
občanov. V rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou kompletizujeme a rozvážame nové kompostéry, ktoré
majú slúžiť občanom na zefektívnenie separácie.
Samozrejmosťou je akýkoľvek druh pomoci v
Zariadení pre seniorov, v základných a materských školách. Momentálne okrem vyššie menovaných činností sa venujeme v spolupráci s
Oddelením výstavby, dopravy a územného rozvoja rekonštrukcii a skrášleniu detských ihrísk a
športovísk tak, aby boli bezpečné. V spolupráci
s Povodím Bodrogu a Hornádu odstraňujeme
neporiadok a nánosy vo všetkých odtokových
potokoch a kanáloch na území mesta Vranov
nad Topľou. Je to práca ťažká a časovo i fyzicky
náročná. Mnohí z aktivačných pracovníkov neboli nikdy nikde zamestnaní. Formou aktivačných
prác a MOS sa snažíme u týchto občanov vybudovať pracovné návyky. V našich radoch sú aj
občania, ktorí si formou povinnej práce odpykávajú trest uložený Okresným súdom vo Vranove
nad Topľou. Ohľadom všetkých činností aktivačných pracovníkov a zamestnancov MOS vám
radi poradia p. Saukulič a p. Duleba, ktorých nájdete v kancelárii vo dvore Meststkého úradu.
Aj keď harmonogram prác na najbližšie obdobie máme poriadne nabitý a práce je dennodenne veľa, zvládame ju. Veď všetci chceme aby
naše mesto bolo vždy čisté a upravené. Chceme
poďakovať všetkým Vranovčanom, ktorí sa zapojili do jarného upratovania. Pre potreby obyvateľov mesta sme k dispozícii nielen v pracovných
dňoch, ale aj počas víkendov.
Ing. Ján Duleba, referent MOS

* vydáva Mestský úrad Vranov nad Topľou

* bezplatne

Vážení spoluobčania,
je tu mesiac máj, ktorý je právom označovaný za najkrajší
mesiac roka. Prebúdza sa nám okolitá príroda, ktorá nám ukazuje svoju krásu. Vďaka slnečným lúčom zabúdame na zimu a
tešíme sa na teplé slnečné
dni, ktoré prežijeme v
kruhu rodiny a priateľov.
No tento mesiac sa zároveň spája s prívlastkom –
mesiac lásky. A to nie
nadarmo. V druhú májovú
nedeľu si pripomíname
lásku k matke. Matka je
najdôležitejšia osoba v
živote každého z nás.
Práve ona drží nad nami
ochrannú ruku, pofúka
boľavé kolienko, vypočuje,
poradí. Je trpezlivá, láskavá, všetko znáša, trpí aj za
nás, preto si zaslúži od
nás, detí či dospelých
veľké ĎAKUJEM.
Milé maše MAMIČKY, BABIČKY
pri príležitosti blížiaceho sa sviatku dňa matiek vám prajem
veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a samozrejme lásky a to
nielen v tento slávnostný deň ale i počas celého života. Zároveň
vás pozývam na kultúrny program pripravený mestom Vranov
nad Topľou, ktorý sa uskutoční 13. 5. 2012 o 16. hodine v
Kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou.
Ing. Ján Ragan, primátor

Na fotografii pracovníci malých obecných služieb pri upratovaní
mesta Vranov nad Topľou.
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INTENZIFIKÁCIA SEPAROVANÉHO ZBERU VO VRANOVE NAD TOPĽOU

OSVETA MUSÍ ZMENIŤ MYSLENIE OBČANOV
* Najslabším článkom v procese
recyklácie je práve separácia, na intenzifikáciu ktorej je projekt primárne
zameraný. V tejto oblasti je však
potrebné vynaložiť vysoké úsilie, a to v
prvom rade vytvorením podmienok pre
separovaný zber nastavením optimalizáciou rozmiestnenia stojísk, ale i cestou osvety v miestnych podmienkach
miest a obcí a napokon v oblasti myslenia a postojov obyvateľstva.
Environmentálna výchova, vzdelávanie a medializácia environmentálnej
problematiky sa stáva jednou z priorít v
súčasnej modernej spoločnosti.
Preto pre dosiahnutie deklarovaných
cieľov v projekte je ako jedna z hlavných
aktivít propagácia a osveta v oblasti
intenzifikácie separovaného zberu v
meste Vranov nad Topľou. Koncepcia
propagácie spočíva v realizácii základnej osvety medzi občanmi s cieľom
dostatočne informovať o význame zapojenia sa do
separovaného zberu z
pohľadu ochrany ŽP a budovania ekologického povedomia a prirodzeného
návyku k separácii odpadov.
Tento cieľ bude dosiahnutý predovšetkým kampaňou, ktorej nástrojom budú

hlavne informačné letáky, plagáty, tematické letáky, špeciálna web stránka, reklamné
predmety a directmailing. Celú kampaň
bude sprevádzať logo ako identifikátor
kampane. Podporí znalosť kampane, porozumenie cieľov, ktoré kampaň prezentuje
nakoľko bude na všetkých propagačných
materiáloch ako spoločný menovateľ kampane. Letáky budú s grafickým návrhom
modelované podľa cieľovej skupiny, ktorá
sa osloví. Súčasťou kampane bude široká
agitácia propagujúca separovaný zber,
články, rozhovory s odborníkmi a predstaviteľmi mesta o separácii odpadu.
Uvedená kampaň bude prebiehať v
časovom horizonte máj – august 2012 a
jej funkciou bude predovšetkým informovať
občanov o problematike separovaného
zberu a propagácie zapojenia sa do separovaného zberu. Pôjde o intenzívnu infokampaň, ktorej hlavným cieľom bude predovšetkým zvýšenie intenzity zapojenosti
obyvateľstva do separovaného zberu za
predpokladu dostatočnej informovanosti
občanov, ktorá sa docieli v prvej vlne propagácie. Táto druhá vlna infokampane
bude tematicky úplne odlišná a bude plniť
aj iné ciele. Účelom bude vybudovať pozitívny vzťah občanov k separácii odpadu,

docieliť prirodzené návyky obyvateľstva v
oblasti triedenia odpadu a vychovávať
novú „ekologickú“ generáciu detí osvetou v
zariadeniach školskej infraštruktúry a
ostatných inštitúciách v meste.
Úlohou environmentálnej výchovy bude,
aby si študent v oblasti postojov a hodnôt
uvedomoval:
* výlučné postavenie človeka v prírodnom systéme a jeho zodpovednosť za
ďalší vývoj na planéte,
* pochopil, že človek z hľadiska svojej
existencie musí využívať prírodné zdroje vo
svoj prospech vždy tak, aby nedošlo k
nenávratnému poškodeniu životného prostredia,
* uvedomil, že k ochrane prírody môže
napomôcť každý jedinec svojim ekologicky
zodpovedným prístupom k bežným denným činnostiam,
* vnímal miesto, kde žije a zmeny, ktoré
v ňom prebiehajú a cítil zodpovednosť za
jeho ďalší vývoj, a to nielen z hľadiska
životného prostredia.
Uvedená environmentálna výchova
bude súčasťou študijných plánov na školách, pričom silnou podporou je najmä rozmiestnenie nádob na separovaný zber
priamo v triedach.

PRIPRAVUJEME ŠIROKÚ ŠKÁLU ENVIRONMENTÁLNYCH PODUJATÍ
Projekt Intenzifikácia separovaného
zberu vo Vranove nad Topľou je zameraný
aj na pozdvihnutie environmentálneho
povedomia v oblasti separovania komunálneho odpadu u vranovských občanov.
Cieľom projektu je poukázať na možnosti
efektívnejšej separácie komunálneho odpadu
v meste Vranov nad Topľou, definovať minimalizáciu dopadov komunálneho odpadu na
životné prostredie a systematicky prehlbovať
environmentálne povedomie obyvateľov
Vranova v oblasti separácie komunálneho
odpadu.
Projekt v časti workshopy a semináre
je zameraný na environmentálnu kampaň už
v detskom veku – určený je teda žiakom
materských, základných i stredných škôl vo
Vranove nad Topľou, ale sporadicky aj
dospelej populácii. Cieľom je vysvetľovať
dôležitosť separovania (triedenia) komunálneho odpadu, možnosť ako lepšie využívať
prijateľnejšie spôsoby separovania, medzi
ktoré patrí znovu používanie a recyklácia
odpadov. V snahe zamedziť vzniku komunálneho odpadu je nutné vysvetľovať cieľovej skupine aké dôležité je vstúpiť si do
svedomia a zmeniť svoj postoj k danej problematike už od detského veku. Aké dôležité
je šetrenie výrobkami, či rozumné nakupovanie a teda aj minimalizácia odpadkov, ich
separácia a znovu využitie. Projekt má za

cieľ naučiť hlavne deti správne rozoznávať a
triediť odpad ako je papier, sklo a plasty.
Každá základná škola alebo materská
škôlka má možnosť zapojenia detí do separácie komunálneho odpadu. Deti sa rýchlo učia a
tým pomôžu pri usmernení aj svojich starších
súrodencov a rodičov.
Starší žiaci a študenti stredných škôl skôr
zareagujú na vyššie intelektuálnejšie prezentovanie a filozofiu separácie s ohľadom na
globalizáciu, perspektívnosť triedenia, využiteľnosť druhotných surovín, ochranu a saturáciu
primárnych zdrojov energií a prírodných
zdrojov. Tu sa skôr budeme orientovať na ich
zmysel pre zachovanie budúcnosti planéty a
inšpirovať ich k ochrane životného prostredia
aj k inovatívnej využiteľnosti odpadu.
Pre obyvateľov stredného veku a
verejnosť využijeme hlavne informovanie
cez letáky - roznášanie letákov priamo do
domácností a ich umiestňovaním na najviac frekventované miesta .Pri tejto skupine
obyvateľstva asi najviac účinnou formou je
metóda finančného stimulovania - finančné
zníženie poplatkov za komunálny odpad pri
zodpovednom separovaní, ale aj finančným
postihom pri neseparovaní.
Separovanie jednotlivých komodít síce už
prebieha, ale stále v nízkej miere, preto je
dôležité neustále prehlbovanie povedomia u
občanov aj formou takejto širokej kampane.

Označovanie zberných nádob informačnými tabuľkami je veľmi dôležité,
Zberné nádoby musia byť ľahko zrozumiteľným spôsobom odlíšené .
Info k separovaniu odpadu poskytneme aj prostredníctvom miestnej tlače.
Pripravíme dva open air eventy – na
začiatok a na záver kampane. Týmito
podujatiami pod holým nebom chceme osloviť najširšiu verejnosť a odštartovať separovanie odpadov v meste a na záver vyhodnotiť
celomestské
úlohy
a súťaže.
Záverečným open air eventom chceme
zároveň započať dlhodobú a hlavne stálu
úlohu občanov Vranova – separovať zber a
odpad v meste.
Pojem trvalo udržateľný rozvoj sa čoraz
viac dostáva do povedomia obyvateľstva na
celej zemeguli. Úlohou každého štátu je
preto vytvárať pre občanov priaznivé životné
prostredie, ktoré má vplyv na zdravie obyvateľstva nielen pre súčasné, ale aj pre budúce generácie.
Pre budúcnosť, pre zelenú budúcnosť
Vranovčanov, je okrem iného nevyhnutné
dodržiavať pravidlá separovania odpadu,
ktoré nastoľujeme aj týmto projektom a
jeho aktivitami práve tu a teraz... tak, aby
mesto Vranov nad Topľou sa mohlo zaradiť
medzi mestá aktívne, invenčné, aby bolo
mestom, ktoré sa správa múdro, vizionársky, ekologicky.
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RECYKLÁCIOU PAPIERA UŠETRÍME ŽIVÉ STROMY
Predstaviť si, koľko papiera sa na
Slovensku ročne spotrebuje a smeruje
do kontajnera, nie je ľahké. Ide totiž približne o 500 tisíc ton, čo je na jedného
obyvateľa takmer 90 kg. S rastom životnej úrovne jeho spotreba – podobne ako
v iných štátoch sveta – rastie. Veď papier
potrebujeme všade – v škole, v kanceláriách, v obchodoch, pri preprave tovaru,
v domácnostiach a pod. Na skládku by
však smerovať nemal, lebo sa dá zhodnotiť a vyrobiť z neho iný
výrobok. Napríklad hygienické vreckovky, toaletný papier, obálky
a pod.
Ako sa papier zhodnocuje?
Ručnú výrobu papiera si možno vyskúšať napríklad v rámci
výtvarných krúžkov alebo na hodinách pracovného vyučovania.
Papier sa najskôr rozvlákni a pridajú sa určité prísady.
Zmiešaním s vodou vznikne kašovitá zmes, ktorá sa nanesie na
sito. Nechá sa preschnúť a potom sa už vyklopí hotový papier.
Podobný, i keď oveľa zložitejší, je princíp výroby papiera vo veľkých podnikoch. No najskôr ho treba vyzbierať. V kontajneroch
vyseparovaný papier smeruje do zberných dvorov. Odtiaľ jeho
cesta vedie do triediacich a lisovacích závodov, alebo sa rovno
zlisuje do veľkých balíkov a odvezie k spracovateľovi.
Medzi najvýznamnejších spracovateľov zberného papiera
patrí SHP Harmanec a Metsä Tissue Žilina. Tam sa vysype na
triediacu linku, zbaví hrubých nečistôt a potom sa rozvlákňuje vo
vode, čistí od rôznych prímesí a vznikne tzv. vodolátka, ktorá sa
ešte dočisťuje až nakoniec táto zmes ide do papierového stroja.
Výsledkom zložitého technologického procesu je veľký kotúč
papiera, z ktorého sa po rozrezaní na menšie kotúče na spracovateľských strojoch vyrobia napríklad kuchynské utierky alebo
toaletný papier.
Aj keď má zber starého papiera a skla na Slovensku najstaršie
korene, viditeľne sa separácia rozvinula až v ostatných rokoch. A
to najmä vďaka existencií Recyklačného fondu. Ten podporil nielen modernizáciu a rozšírenie kapacít zariadení na spracovanie
starého papiera, ale aj vybudovanie spomenutých triediacich
závodov a rozvoj separácie zberového papiera v mestách a

HARMONOGRAM ZBERU
ODPADOV NA ROK 2012
Dátum zberu triedených odpadov:
SKLO, PLASTY, PAPIER, KOVY Z VRIEC
16. 3, 13. 4., 25. 5., 22. 6., 10. 6., 31. 6., 14. 8., 31. 8.,
14. 9., 12. 10., 23. 11., 11. 12.,
Dátum zberu biologicky rozložiteľných odpadov
(konáre, tráva, lístie). Nutné nahlásiť na t. č. 057/44 63 363
vždy v pondelok okrem – 9. 4., 16. 04., 15. 10., 29. 10.,
24. 12., 31. 12.,
Týždne, v ktorých sa bude realizovať zber objemového
odpadu z IBV a HBV
16. 4. - 20. 4, 15. 10. - 19. 10.
Dátum zberu triedených odpadov
ELEKTROODPAD a NEBEZPEČNĚ ODPADY
(akumulátory, baterky, žiarivky),
TEXTILNÝCH DOPADOV (neznečistené šatstvo,
textil balený vo vreciach)
6. 3., 11. 5., 3. 7., 4. 9., 9. 11.,
Týždeň pristavenia VOK na miestne cintoríny počas
sviatku Všetkých svätých
23. 10. - 4. 11. 2012.

obciach. Výsledkom je výrazný pokles privezeného zberového
papiera. Kým ešte v rokoch 2001, 2002 sa viac ako 50 % potrieb
zberového papiera na Slovensko dovážalo zo zahraničia, v
súčastnosti už vyše 80 % z potrieb spracovateľov tvorí domáci
zber papiera.
Vedeli ste, že - Použitím zberového papiera pri výrobe 1
tony papiera sa ušetrí cca 17 stromov. Z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle.
Čo patrí do zbernej nádoby na papier, ktorá býva obyčajne
modrá? Patria tam noviny, časopisy, katalógy, kartóny a krabice, knihy, zošity. Nepatrí tam tetrapakové obaly, použité
hygienické vreckovky, znečistený papier olejovými ropnými a
živočíšnymi látkami (obväzy, hygienické vložky, použité plienky), fólie a celofán.
Ing. Marcel Kopčo, referent oddelenia majetku MsÚ

Mesto Vranov nad Topľou v týchto dňoch zabezpečuje
rozvoz kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad.
Kompostér o objeme 720 l bude distribuovaný do každého rodinného domu v meste. V prípade, že v čase rozvozu kompostérov občan nebude doma a nebude si môcť
uvedený tovar od pracovníkov mestského úradu prevziať,
može si ho vyzdvihnuť osobne na Zbernom dvore na
Toplianskej ulici. Prevádzkový čas zberného dvora je:
pondelok - piatok od 6.00 do 14.00 hodiny, sobota od 7.00
do 12.00 hodiny.
Telefónny kontakt: 057/44 22 551, klapka 293 - 235
alebo 0907 997 224
Rozvoz bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:
Štvrtok 26. 4. 2012 ulice Nemocničná, Obchodná,
Záhradná,
Piatok 27. 4. 2012 Dlhá ulica
Pondelok 30. 4. 2012 ulice Dlhá, Lúčna
Streda 2. 5. 2012 Ulica M. R. Štefánika
O ďalšom postupe a uliciach vás budeme včas informovať.
Na fotografii primátor mesta Ing. Ján Ragan symbolicky
odovzdáva prvý kompostér Štefanovi Dilikovi na Viniciach.

Primátor mesta Vranov nad Topľou
Ing. Ján Ragan vás srdečne pozýva na

I. OPEN AIR EVENT

spojený s informačnou kampaňou k projektu
Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad
Topľou, ktorý sa uskutoční dňa 4. 5. 2012 o 10. hodine na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou.
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NA LOMNICI ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY
Na území mesta Vranov nad Topľou máme 6 základných škôl,
ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou. Všetky školy
sú plnoorganizované a majú právnu subjektivitu okrem školy v
mestskej časti Lomnica, ktorá má charakter malotriednej školy.
Základná škola Lomnica 620 mala nevyhovujúce vykurovanie a
preto sa hľadali formy úspor tepelnej pohody v priestoroch školy.
Práve preto, začiatkom roka 2011, mesto Vranov nad Topľou a
Občianske združenie MVO Ľudia a voda Košice spoločne naštartovali projekt, ktorého cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov, zavedenie technologických inovácií a úspor do
energetického hospodárstva budovy školy a samozrejme aj
vzdelávanie širokej verejnosti. Keďže tento projekt je už za svojou polovicou, poďme takto symbolicky nahliadnuť, čo všetko sa
už zmenilo. Na otázky Evy Mitaľovej odpovedá manažér projektu RNDr. Pavol Kaňuch.
Od začiatku realizácie projektu Škola zdravej klímy ubehlo už 12 mesiacov. Čo všetko ste stihli zrealizovať?
Hneď na začiatku v období od apríla do júna 2011 sa zrealizovali nevyhnutné prípravné práce, a to termografické merania,
projektová dokumentácia, stavebné povolenie na stavbu
"Modernizácia vykurovania a zlepšenie tepelno-izolačných
vlastností budovy základnej školy". Samotná realizácia stavebných prác bola koncom júna odštartovaná úvodnou kampaňou,
ktorej cieľom bolo poskytnúť obyvateľom mestskej časti Lomnica
objektívne informácie o pripravovanom projekte, kde zástupcova
partnerských organizácií, konzultanti a autorizovaní projektanti

objasnili cieľ, aktivity, časový a finančný rámec projektu. V rámci
plnenia prvého špecifického cieľa Termo-izolačné opatrenia sa v
mesiacoch júl a august zrealizovala predovšetkým najviac nevyhnutná výmena okien a vchodových dverí do budovy základnej
školy, taktiež úplné odstránenie a zamurovanie piatich okien na
chodbe. V jednej triede sme zrealizovali
zníženie stropu a jeho zateplenie ekologickou izoláciou z ovčej vlny. Počas septembra až októbra prebehlo zatepľovanie vonkajších stien budovy. Izolácia je z
polystyrénu resp. z technického konope
na fasáde.
Počas letných prázdnin sme z druhého špecifického cieľa, ktorý má názov
Technologické opatrenia, odstránili
pôvodné nevyhovujúce svietidlá a nahradili sme ich ôsmimi úspornými žiarivkovými svetidlami. Rozmiestnenie a výkon
svietidiel bolo riešené pritom tak, aby sa
dosiahlo účinné osvetlenie triedy požadované
hygienickou
normou.
Samozrejme, prioritou celého projektu
bola rekonštrukcia a modernizácia vykurovania budovy základnej školy. V júli
sme odstránili päť akumulačných pecí a

k nim pripojené rozvody elektrických káblov. Následne sme inštalovali nové oceľové rozvody kúrenia, 23 kusov radiátorov s termostatickými hlavicami. Hneď v auguste sme doinštalovali tepelné čerpadlo a samozrejme sme ho uviedli do prevádzky. S tým
súviseli aj nevyhnutné stavebné úpravy kotolne, inštalácia regulačných prvkov kotolne, príprava pre pripojenie zemného kolektora k tepelnému čerpadlu a inštalácia elektrického vedenia s
napätím 380 V.
V rámci plnenia tretieho špecifického ciela Vzdelávanie a
budovanie kapacít sa vám taktiež podarilo urobiť kus dobrej
práce. S čím všetkým ste oboznámili občanov, žiakov obyvateľov MČ Lomica?
Okrem už spomínanej úvodnej kampane sme pre deti navštevujúce ZŠ pripravili prvú ekovýchovnú aktivitu, a to na tému
"Zdroje energií a hospodárenie s energiami". Na jej prípravu boli
využité propagačné materiály vydávané inými mimovládnymi a
vzdelávacími organizáciami. Ekovýchovný program viedli učiteľky ZŠ formou interaktívneho vzdelávania.
Čo všetko vás ešte čaká v najbližšom období?
Samozrejme, je toho veľa. Napríklad, z pôvodne plánovaného
rozsahu stavebných prác nebola zatiaľ realizovaná rekonštrukcia a zateplenie podlahy v triede ZŠ.Plánujeme zhotovenie povrchovej úpravy fasády a sokla budovy ZŠ z farebnej silikónovej
resp. marmolitovej omietky, ale predovšetkým inštaláciu zemného kolektora v areáli ZŠ a jeho pripojenie k tepelnému čerpadlu v kotolni.
A čo vzdelávanie? Aké aktivity pripravujete?
V rámci vzdelávacích aktivít sa plánuje uskutočnenie prieskumu hospodárenia s energiami v domácnostiach v MČ Lomnica. Prieskum bude zameraný na
zisťovanie technického stavu rodinných domov v MČ
so zameraním na energetické parametre. V máji sa
uskutoční druhá ekovýchovná aktivita na tému "Voda
v krajine, využitie vody a hospodárenie s vodou". V
júni sa uskutoční informačný deň pre obyvateľov MČ
Lomnica za účelom prezentácie realizovaných aktivít
projeku. V závere projektu (september 2012) pripravujeme odborný seminár pre zástupcov samosprávy
obcí a štátnej správy, škôl, výchovných a kultúrnych
zariadení, mimovládnych organizácií a médií k problematike energetického hospodárstva budov, inovácií
a opatrení zameraných na úspory energií resp. nové
prístupy v ich využivaní.
Viem, že hodnotiť ešte neukončený projekt je ťažké,
ale predsa, skúste niekoľkými slovami zhodnotiť už
viditeľné pozitíva tohto projektu ? Doterajšie výsledky projektu
preukázali nesporný význam realizovaných tepelno-izolačných a
technologických opatrení v podobe zlepšenia tepelnej pohody a
zdravotných parametrov v budove ZŠ, čo najviac oceňujú deti a
pedagogickí pracovníci, ktorí pracujú v tejto škole.
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V MESTE VRANOV NAD TOPĽOU
Projekt "Terénna
sociálna práca v
meste Vranov nad
Topľou" kód ITMS
27120130406
v
rámci Operačného
p r o g r a m u
Zamestnanosť
a
sociálna
inklúzia
mesto realizuje od 1.
novembra 2010 jeho
trvanie je 21 mesiacov do 31. júla 2012,
tento projekt je spolufinancovaný Európskym
sociálnym fondom.
Prioritná os: Podpora sociálnej inklúzie.
Opatrenie: Podpora SI osôb ohrozených
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života marginalizovaných rómskych komunít a prispieť k
ich integrácii do spoločnosti.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu
aktivít projektu predstavujú sumu 93.854,77
eur z toho 95% t. j. 89.162,03 eur mesto
obdržalo vo forme nenávratného finančného
príspevku v rámci, ktorého financuje sedem
terénnych sociálnych pracovníkov, celkove na
realizáciu uvedeného projektu mesto vytvorilo
9 pracovných miest. Terénni zamestnanci v
troch trojčlenných skupinách majú rozložené
pôsobenie v meste tak, že jedna skupina sa
venuje problematike v Čemernom, druhá na
Rodinnej oblasti a tretia v meste a na
Budovateľskej ulici, kde je cieľová skupina v
prevažnej miere sústredená. Práca terénnych
sociálnych zamestnancov sa zameriava na
rôzne aktivity, ako spolupráca s nájomcami
mestských bytov, ktorí sa stali neplatičmi, rodiny ktorých deti sa dopúšťajú záškoláctva. V
obidvoch prípadoch spolupracujú pri zabezpečovaní inštitútu osobitného príjemcu, taktiež
sa zameriavajú na pôsobenie a spoluprácu so
skupinou osamelých neprispôsobivých občanov a zdravotne postihnutých občanov.
V rámci tejto činnosti terénni sociálni pracovníci zorganizovali viacero besied na tému
domáce násilie a predchádzanie domácemu
násiliu, hospodárenie v rodine, v rámci IKT
zručností sa zorganizovalo stretnutie s chlap-

cami charitného domu a umožnila sa im práca
s PC.V prvom polroku 2011 sa všetkých deväť
terénnych pracovníkov aktívne podieľalo poradenstvom pri sčítaní obyvateľov, domov a
bytov, spolupracovali aj pri realizácii projektu "
Škola rodinných financií".
Od júna 2011 terénni pracovníci poskytujú
aktívnu súčinnosť pri zabezpečovaní a realizácii potravinovej pomoci a to zostavovaním
zoznamov oprávnených osôb, ktorým môže byť
potravinová pomoc poskytnutá. Taktiež sa
zúčastňujú pri vydávaní potravín týmto občanom. Európsky program potravinovej pomoci,
do ktorého sa zapojila aj SR je realizovaný prostredníctvom charitatívnych organizácií, konkrétne pre naše mesto distribúciu potravín

zabezpečuje Filantropia Michalovsko-košickej
eparchie v Michalovciach. Potravinová pomoc
bola poskytnutá 1800 občanom nášho mesta v
štyroch etapách. Každý občan, ktorý splnil podmienky pre poskytnutie potravinovej pomoci t.j.
občan bol v roku 2011 poberateľom dávky v
hmotnej núdzi alebo dôchodca, ktorý poberal
dôchodok a jeho výška nepresahovala 305,- €,
obdržal 20 kg cestovín a 20 kg hladkej múky.
Mgr. Eva Mitaľová, tlačový referát

SME TU PRE OBČANOV
V živote sú chvíle, ktoré si zasluhujú našu
pozornosť, či sú rodinného charakteru, alebo sa
jedná o iné udalosti zasluhujúce si pozornosť zo
strany samosprávy. Činnosť Zboru pre občianske
záležitosti Človek človeku pri Mestskom zastupiteľstve vo Vranove nad Topľou sa sústreďuje na
podujatia určené občanom na základe ich požiadaviek a prispôsobuje sa tomu, čo si ľudia žiadajú, čo potrebujú, čo im je blízke, čo ich poteší
a spríjemní chvíle života. Nezabúda sa na deti od
narodenia, uzavretie manželstva, životné jubileá,
podujatia pre seniorov, stužkové.... ale sme aj pri
rozlúčkach so zosnulými. Niet pochýb, že to je a
zostane navždy najťažší obrad zo všetkých spomedzi desiatok ostatných obradov a slávností,
ktoré počas roka členovia zboru vykonávajú.
Široké spektrum činnosti realizujeme osobami,
ktoré chcú a vedia, ktorým záleží na neustálom
zdokonaľovaní a dobrom výkone. Predmet, charakter a ciele našej práce sú reflexiou nás, ktorí ju
vykonávame.
Novodobá história potvrdila opodstatnenosť
zborov pre občianske záležitosti nielen v našom
meste. Ukázala cestu, ako si uctiť človeka pri rôznych príležitostiach jeho života, od narodenia až
po jeho poslednú rozlúčku so životom. Pretože
každý z nás občas
potrebuje a váži si to,
čo mu v živote niekto
iný pripraví, pohovorí si
s ním, spríjemní mu
určité chvíle života,
alebo pomôže zmierniť
žiaľ jeho príbuzným a
okoliu. Aj rok 2011 bol
pre nás – členov zboru
bohatý na príjemné
ľudské stretnutia. Veď
uvítať do života nových
občanov mesta je
veľká slávnosť. Rodičia
v náručí s dieťatkom k
nám prinášajú toľko
optimizmu a radosti,
koľko sa len do obradnej siene pomestí.
Ďalšia pekná a vzácna

spoločnosť sa schádza pri prijatí jubilujúcich
občanov. Hovorí sa, že mať jubileum je akoby sa
znovu narodiť, ľudsky krajší, skúsenejší. O tom
by vedeli veľa rozprávať naši spoluobčania dožívajúci sa 70 rokov. Sú prijímaní primátorom
mesta. Ako sa ukázalo, nápad spred deviatich
rokov bol dobrý. Jubilantom sme v októbri m.r.
venovali skromnú pozornosť, ale o to viac
štedrých blahoprajných slov a piesní. Nás veľmi
teší, že pozvanie prijali. Alebo mladosť oslavujúce jedinečné vranovské stužkové slávnosti, o
ktorých sa hovorí aj za hranicami nášho mesta.
To je len malý výpočet radosti, ktorú prežívame
spoločne s našimi občanmi. Buďme teda radi, že
ZPOZ si našiel svoje miesto aj u nás, za čo patrí
veľká vďaka mestu Vranov nad Topľou, ktoré sa
takto približuje k svojim občanom.
Poďakovanie patrí aj členom zboru pre
občianske záležitosti, ktorí sa podieľajú na
akciách pre občanov. Tešíme sa z úspechu,
pozornosti a láskavej, úprimnej odozvy občanov
– novomanželov, rodičov, jubilantov, rodákov... A
to nás zaväzuje i motivuje k ďalšej činnosti. Náš
zbor teda má budúcnosť. Občan ho chce, lebo je
pre neho. Jeho ďalšia perspektíva ukazuje, že
bude aj naďalej rozvíjať svoju činnosť a slúžiť
občanovi. Ide o vzájomné prepojenie trojlístka
mesto, zbor a občan a pokiaľ sa v symbióze bude
tento vzťah rozvíjať je predpoklad, že zbor tu
bude ešte ďalšie roky v prospech kultúrneho
povedomia Vás, občanov.
Žijeme akosi rýchlo a možno aj v napätí. Naše
neistoty prichádzajú spontánne a neraz nám
znepríjemňujú život. Tí citlivejší si povedia, že
dobre nám už bolo. Tí silnejší, všetko berú optimistickejšie a tí nezaradení ani do jednej skupiny
žijú v obave o budúcnosť, znechutení a nevyrovnaní. Oživujme teda hodnoty života, lásku a úctu,
vdychujme radosť, úsmev do sŕdc matkám,
otcov, starých rodičov. Láska, keď je silná,
dokáže zázraky. Premôže mnohé úskalia a urobí
život krajším. Otvorme srdcia láske... Pred nami
je ešte takmer osem kalendárnych mesiacov
roka 2012 a veľa krásnych obradov podujatí. A
veľa plánov. Verím, že sa nám všetky podarí
naplniť s úsmevom na tvári.
Viera Machková, referát kultúry a športu
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
NOVONARODENÉ DETI

20. 10 . Alex Brus, 26.
10. Michael Ochotinský,
30. 10. Róbert Kotľár, 4.
11. Rebeka Onderková,
Juraj Kučinský 5. 11. Marek Ferko, 7. 11.
Alexandra Kotľárová, 9. 11. Sofia Gajdošová,
Sofia Gažiová 10. 11. Dominika Povchanová,
18. 11. Martin Marcin, 19. 11. Jakub Haňo, 23.
11. Miroslav Jacko, 24. 11. Tamara Zelená, 26.
11. Ján Gojda, 27. 11. Jakub Bezek, 28. 11.
Markus Baľo, 1. 12. Adam Vardžik, 2. 12. Matej
Michalčo, 6. 12. Veronika Smolejová, 11. 12.
Viktor Ján Korekáč, 7. 12. Šimon Kňaz, 9. 12.
Nella Semanová, 14. 12. Tobias Hric, Michael
Miškovič 15. 12. Alžbeta Dargajová, 16. 12.
Dávid Kotľár, 17. 12. Dušan Maľar, 19. 12. Marek
Ján Bednár, Natália Novická, Vladimír Mašek,
Peter Mašek 20. 12. Michal Hruška, 21. 12.
Denis Miškovič, 23. 12. Marek Šesták, 24. 12.
Tomáš Kuruc, 26. 12. Jozef Sepeši, 27. 12.
Samuel Štefanovský, 28. 12. Matúš Fil,2. 1.
Noemi Šimková, Juraj Loja 3. 1. Erik Kušnír 5. 1.
Lenka Daňová 8. 1. Magdaléna Štefanová 10.
1. Nina Podoľská 13. 1. Dominika Hudáková,
Viktória Draxlerová 17. 1. Marek Hric, Dávid
Kotuľák 19. 1. Filip Klimkovský, 20. 1. Zoe Marie
Katarína Gautier, 21. 1. Tadeáš Dušan Senko,
23. 1. Branislav Belluš, 2. 2. Kevin Tokár, 3. 2.
Patrícia Paľková, 5. 2. Vanesa Gáborová, 8. 2.
Miroslava Oravcová, Viktor Goroľ, 9. 2. Adam
Prostredný, 11. 2. Alexandra Hrehová, 13. 2.
Simona Melníková, 15. 2. Sára Ferková, 17. 2.
Tobias Daňo, Jakub Zeman, Tobias Kaliaš 20. 2.
Adriána Kozáková, Stanislav Dávid, Daniela
Trellová, 24. 2. Ester Ficková, 25. 2. Dominik
Dzurko 27. 2. Peter Lojan, Miroslav Piskor 2. 3.
Ján Fečo 7.3. Erik Miľo 8. 3. Šimon Paluba 9. 3.
Adam Matejovský 10. 3. Natália Ivanová 12.3.
Martin Dzurko 14. 3. Tomáš Karas, Kevin Goroľ
15. 3. Leonard Radik, Alexandra Glazunová,
Ronald Pauko 18. 3. Marek Daňo 21. 3. Martin
Hrabovčin SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
MANŽELSTVO UZAVRELI
27. 8. Ing. Róbert Uhrík a Mgr. Lucia
Gombitová, Ing. Peter Brázda PhD. a Mgr.
Katarína Hruščová, Bartolomej Urban a Mgr.
Jana Madurová, Mgr. Roman Kuzemka a Mgr.
Zuzana Čepeňová, Ing. Jaroslav Lechman a
Ing. Eliška Mudráková, Ing. Pavol Rusnák a Ing.
Martina Polivčáková, 29. 10. Beáta Bižová a
Peter Mašek, Mariana Ovšianiková a Peter
Naď, 5. 11. Marta Piskorová a Milan Gábor, Zita
Gancarčíková a Bc. Martin Kováč, Michaela
Hrubyová a Marek Hartoš, 12. 11. Romana
Šürüová a Marek Daňo, 24. 11. Patrícia
Németová Mikulová a Ján Čonka, Ingrid
Bogárová a Igor Hoľan, 26. 11. PhDr. Mariana
Babjaková a PhDr. Ján Török, 8. 12 Eva Ďuďová a Emil Tancoš, 29. 12. Valéria Kolečavová a
Jozef Sopko, 7. 1. Anna Šimčáková a Jozef
Jakubko, 14. 1. Lýdia Fišmanová a Štefan
Stariat, Slavomíra Urbancová a Marcel Kertis,
JUDr. Stanislava Kaščáková a Štefan Mitrišin,
21. 1. Jana Kotľárová a Jaroslav Goroľ, 28. 1.

Lucia Pavlíková a Martin Begala, Mgr. Mária
Krišová a Peter Kolesár, 11. 2. Marta Švarbaliková a Jozef Staško, Mgr. Zuzana Grešáková a
Mgr. Peter Lacký, 18. 2. Ivana Urbancová a
Radoslav Sivák, Veronika Mazurová a Jozef
Rakoci, Ľubica Jenčuráková a Jozef Marcinčin,
Jana Prokopová a Marek Konečný, 23. 2.
Zuzana Jarková a Ján Mačo, 1.3. Denisa
Kaliašová a Ivan Janó, 17. 3. Daniela Červeňáková a Ján Rezanka, Patrícia Piskorová a Štefan Karchňák, Michaela Daňová a Pavel Kura,
Mária Kiferová a Ivan Faktor. SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!
Jubilanti November 70-roční: Helena
Vargová, Ing. Jozef Jacko, Anna Petričková,
Anna Megelová, Alžbeta Juhanová, Mária
Demčáková, Irena Holicová, Anna Jenčková,
Mária Gonosová, 75-roční: Helena Škottová,
Helena Goffová, Margita Slivková, Mária
Terifajová, Agnesa Sotáková, Irena Tirpáková,
Vilma Vlhová, 80-roční: Jozef Fedačko, Marta
Maselková, Mária Hruščová, Anna Ivanová,
Júlia Pavlečková, Martin Kalnáši, Margita
Inštitorisová, Michal Mazur, Helena Cibulová,
Justína Zeleňáková, Mária Hudáková, Ján
Mydla, Anna Ilčíková, 85-ročné: Irena
Nováková, Helena Kušnírová, Helena Hladová,
90-roční: Andrej Bak, Elena Očenášová,
Juliana Veseková.
December 70-roční: Marta Melníková,
Mária Kľučárová, Ing. Mikuláš Kurhajec, Mgr.
Mikuláš Škovran, Mária Lešková, Jozef Vagner,
Alžbeta Valčová, Viera Valenová, Marta Paľková, Mikuláš Szabo, 80-roční: Alžbeta Širáková, Mária Grošíková, Mikuláš Soták, Michal
Demčo, Mária Javiľaková, Anna Maščuková,
Michal Širák, Božena Kozejová, 85 roční: Jozef
Žipaj, Mária Pipeková, Mária Cervová, Anna
Nemcová, Mária Štefanovská, 90-ročné:
Helena Baschierová, Anna Krištanová, Barbora
Hoholková, 95-ročná: Verona Sotáková.
Január 2012 70-roční: Anna Vitkovičová,
Alžbeta Lojová, Ján Gosť, Jozef Dolhý, Mária
Trčková, 75-roční: Michal Rusinko, Terézia
Papuľáková, Marta Dilíková, Július Dilík, Štefan Švarný, Margita Vysoká, Mária Chudinová, Ján Tomko, Margita Kolesárová, Ing.
Andrej Bača, Mária Zagatová, Anna Rusinková, 80-roční: Mária Olexová, Mária Madurová, Marta Michalovová, Milina Škovranová, Jozef Kuruc, Anna Tarčinská, Mária Čalfová, Mária Bajnovičová, 85-roční: Pavlína Škárová, Ing. Ján Paško, Jozef Lajčák, 90-ročná:
Júlia Šustová.
Február 2012 70-roční: Mária Ferenčíková, Mária Olšavová, Júlia Buzeková,
Pavol Miľko, Ing. Karol Illéš, Melánia
Lakatošová, Mária Ivanová, Jozef Bodnár,
Ján Sedlák, Ing. Bartolomej Jakubov, Štefan Jančík, Michal Mikčo, Ing. Ondřej Fober,
Lýdia Zimná, Tibor Hudec, 75-roční: Anna
Uljanová, Eduard Bosák, Ing. Vladimír
Krajči, Pavol Lenko, Bartolomej Saxun,
Anna Kertészová, 80-roční: Mikuláš
Pavliško, Mária Sabová, Anna Veseková,
Helena Dudová, Ján Hubaľ, 85-roční:

Veronika Poláková, Mária Hurná, Karol
Suchoža, Mária Kaščáková,
Marec 2012 70-roční: Anna Marenčinová,
Margita Kozenková, Mária Tomková, Jozefína
Alexovičová, Jolana Kurtyová, Terézia Vaculíková, Ján Kozlovský, Marta Chrapeková,
Bartolomej Závadský, Jozef Senčák, Mária
Kusyová, Eva Gregušová, Monika Jevínová,
75-roční: Ján Balog, Helena Gajdošová, Ing.
Anton Smetana, Regína Krajníková, Klára
Janočková, Andrej Jaňovka, Anna Krajníková, Anna Smolková, Jozef Prok, Ján Lenko,
Anna Tomková, Mária Merleská, Jozef Olšav,
Michal Kolesár, 80-roční: Mária Lukáčová,
Mária Jakubová, Jozef Hlavatý, Margita
Virbová, Ján Demčík, Mária Schudichová,
Júlia Hrubovská, Jozef Peržeľ, 85-roční:
Anna Bačiková, Václav Husák, Bartolomej
Hrubovský, 90-ročný: Michal Ondek.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
OPUSTILI NÁS:
1. 11. Mária Hanudeľová (82), 2. 11. Jozef
Kučera (54), Helena Tóthová (86), Helena
Macugová (76), 6. 11. Anton Kovalský (63),
Vojtech Olbricht (65), 7. 11. Jozef Vrana (88)
15. 11. František Senderák (39), 16. 11.
Margita Horváthová (81), 23. 11. František
Kraus (72), 25. 11. Martin Sivič (47), Patrik
Šimko (35), Anna Melničeková (50), 27. 11.
Emil Karchňák (77), 1. 12. Michal Zubaľ (86),
1. 12. Ján Bača (85), 4. 12. Helena Muchová
(83), 12. 12. Mária Vargová (79), 13. 12. PhDr.
Jozef Mudroň (72), 14. 12. Mária Vašková
(85), 17. 12. Helena Bazyľáková (87), Anna
Mihalčinová (64), Michal Zubaľ (86), 19. 12.
Jaroslav Tkáč (30), 20. 12. Ján Lačný (60),
Margita Voľanská (64), 21. 12. Alžbeta
Melníková (72), 24. 12. Ľubomír Roško (29),
25. 12. Michal Ondek (89), 27. 12. Michal
Matanin (70), 29. 12. Mária Polorecká (78), 31.
12. Mária Nimčuková (92), 3. 1. Alena
Mazurová (89), 7. 1. Mária Agnesa Kolbasová
(79), 11. 1. Martin Balog (64), 14. 1. Helena
Hubcejová (80), Pavlína Mikulová (82), Milan
Gaži (71), 17. 1. Margita Inštitorisová (81), 19.
1. Margita Kuliničová (78), 24. 1. Michal
Nadzam (69), 25. 1. Agnesa Šandorová (82),
30. 1. Irena Ihnatová (76), 12. 2. Ján Bohuš
(63), Ján Gajdoš (61), Jozef Alexovič (74), 13.
2. Mária Beľanová (61), 21. 2. Emília Žipajová
(80), 22. 2. Eva Vaľková (40), Stanislav
Foriška (93), 24. 2. Ladislav Varga (61), 27. 2.
Helena Sepešiová (84), 2. 3. Michal Rusinko
(75), Mária Tomčíková (78), Michal Mayer
(93), 5. 3. Daniela Hricová (51), 10. 3. Ľudmila
Mondoková (82), 11. 3. Ján Kozák (81), 12. 3.
Helena Barnová (79), 17. 3. Janka
Horváthová (68), 18. 3. Pavlina Fialkovičová
(77), 19. 3. Barbora Veliká (76), 21. 3. Mária
Garančovská (87), 22. 3. Štefan Sapara (60),
Mária Kontirová (78), 24. 3. Ján Džujka (73),
27. 3. Helena Hladová (86).
VYSLOVUJEME ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ
RODINÁM ZOSNULÝCH OBČANOV
Spracovala: Viera Machková,
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