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OZNAM

Vážení spoluobčania!
Neúprosne no spravodlivo plynúci čas nás znova posunul pred prah najkrajšieho
obdobia roka. Áno, opäť sú tu VIANOCE - čas radosti, veselosti, vzájomného porozumenia. Obdobie krásne rozsietenej vianočnej jedličky či borovice, vône vianočného pečiva a spomienok na detstvo. Tento čarovný čas milujú nielen naši najmenší, ktorí už isto napísali Ježiškovi dlhý zoznam želaní, ale aj my, dospelí.
Vychutnávame si pokojnú atmosféru domova, v ktorom vládne pocit bezpečia v prostredí plnom lásky, domácej pohody, v prítomnosti najbližšej rodiny alebo dobrých
známych. Spoločne sa tešíme na moment, keď si opäť sadneme za štedrovečerný
stôl, kde si navzájom prejavujeme úctu a lásku. Viem, že mnohé miesta pri štedrovečernom stole, kde ešte pred nedávnom sedávali dedko, babka, otec, matka,
manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra alebo dieťa ostanú prázdne, ostane
prázdna stolička, neporušený príbor, ale v našich mysliach by mali byť s nami.
Vianoce majú v sebe magickú silu, ktorá nás neraz prinútila rozmýšľať nielen o sebe,
o vlastných radostiach a vlastnom šťastí, ale aj o tom, čo tu po sebe človek zanechá. Preto aj pri tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za
vašu prácu v tomto roku. Za množstvo uskutočnených povinností pre fungovanie
domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v prospech nášho mesta.
Želám vám šťastné a pokojné sviatky vianočné, bohatého Ježiška a do
Nového roku Vám prajem:
veľa lásky, ktorá hory prenáša,
veľa šťastia, ktoré dušu povznáša,
veľa zdravia, ktoré sa kúpiť nedá,
veľa Božieho požehnania,
a tiež istý úspech v práci, ktorá chlieb prináša.
Rozvaha nech nedopustí urobiť vám chybný krok, s rodinou a láskou v srdci
prívítajte nový rok.
Ing. Ján Ragan, primátor mesta Vranov nad Topľou

V Ý Z VA O B Č A N O M
Blížia sa všetkými radostne očakávané
Vianoce a posledný deň roka. Aj touto
cestou chcem upozorniť všetkých občanov na dodržiavanie VZN číslo 64/2005 o
používa ní zábavnej pyr o techniky na
území mesta Vranov nad Topľou, ktoré
dovoľuje po splnení zákonných podmienok, použiť zábavnú pyr o techniku na
verejných priestranstvách iba v termíne
od 31. decembra do 1. januára a to v čase
od 18.00 hodiny do 03.00 hodiny.
Ohňostroj možno uskutočniť len so súhla-

* bezplatne

som mesta Vranov nad Topľou po predošlo m oznámení obvodnému ba nskému
úradu, najneskôr 10 dní pred termínom
vykonania. Nezabudnite, že účinky pyrotechniky v podobe detonácií nie všetkým
spôsobujú radosť. Starším a chorým spoluobča no m môžu vyvolať strach a pocit
úzkosti. Každoročne počas silvestrovských
osláv pyrotechnika z dôvodu neodbornej
manipulácie spôsobuje desiatky požiarov a
zranení.
Jozef Uhlík,
náčelník MsP Vranov nad Topľou

Vysielanie mestských
príspevkov zo spoločenských,
kultúrnych a športových
udalostí môžete sledovať
už aj na internete

www.vtn-vranov.sk
SILVESTER
2012
Primátor mesta Ing. Ján Ragan,
vás srdečne pozýva
na spoločné prežitie
posledných hodín roka 2012
a privítanie nového roka 2013
dňa 31. decembra 2012
o 22.30 hodine
pred Dom kultúry
vo Vranove nad Topľou.
Ani tento rok nebude
chýbať veselá diskotéka,
tradičný polnočný
pestrofarebný ohňostroj
a drobné občerstvenie.
Poďme sa teda spoločne
rozlúčiť so starým rokom
a vítať NOVÝ ROK 2013.
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VRANOVSKÉ KNIHODNI 2012 V HORNOZEMPLÍNSKEJKNIŽNICI
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad
Topľou pripravila v rámci projektu Vranovské
knihodni, ktorý finančne podporilo Ministerstvo
kultúry SR, sériu podujatí pre deti, študentov a
dospelých.
Cieľom projektu bolo podporiť čítanie, vytvoriť vzťah obyvateľov mesta a regiónu k čítaniu,
ale aj zmysluplné využitie voľného času všetkých vekových kategórií. Vďaka projektu sa
uskutočnili vo vranovskej knižnici počas celého
roka stretnutia so spisovateľmi a osobnosťami
regiónu, či inšpirujúce tvorivé dielne. Projekt
začal vo februári putovnou výstavou Biblia
včera, dnes a zajtra. Počas roka knižnicu navštívili známe osobnosti ako napríklad historik
Pavel Dvořák, spisovateľ Roman Brat, ilustrátor
Miroslav Regitko, spisovateľ Ján Zambor,
české autorky Petra Braunová s Jitkou Vítovou
a mnohí ďalší.
Literárnym piatkovým večerom dňa 30.
novembra 2012 Vranovské knihodni vrcholili.
Patril literátom, oceňovaniu a prezentácii bibliografie Jána Kopinu. V rámci projektu boli vyhodnotení najlepší literáti. Ocenenia v autorskej
literárnej súťaži Vranovský literát 2012 získali:
V kategórii próza: Miriama Sabolová, Mgr.
Tomáš Gerbery, PhD.

Čestné uznanie: Mária
Bilá.
V kategórii poézia si ocenenia prevzali: Jana Fikarová, Jana Svepešová.
Čestné uznanie: Mgr.
Tomáš Sabovík.
Predseda poroty Peter
Karpinský konštatoval, že v
literatúre obvykle nejde o
kvantitu, ale o kvalitu, nuž a
tá bola samozrejme prítomná aj v prácach tohto ročníka.
Prezentovali sme bibliografiu jubilanta a regionálneho autora Jána Kopinu a priateľom knižnice sme odovzdali Anjela s knihou, ako symbol lásky k čítaniu aj ku knižnici. Túto cenu udeľuje knižnica za spoluprácu od roku
2009. Osobnosť knižnice získal primátor mesta
a podpredseda PSK Ing. Ján Ragan - za podporu knižnice v roku 2012. V roku 2012 získala
knižnica od Prešovského samosprávneho kraja
finančné prostriedky na nákup knižničného
fondu.

V kategórii inštitúcia získala ocenenie
Základná škola Sečovská Polianka, prevzal ju
riaditeľ školy PaedDr. Ján Karol. Cenu za propagáciu knižnice dostal týždenník Vranovské
Spektrum.
Hornozemplínska knižnica

PESNIČKOVÝ MIKULÁŠ
Mestský dom kultúry vo
Vranove nad Topľou pripravuje
pre veľkých aj malých pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša a
Vianoc hudobno-zábavný program s názvom Pesničkový
Mikuláš. Autorské podujatie
Mestského domu kultúry
vo
Vranove nad Topľou sa radí
medzi obľúbené a tradičné podujatia nášho mesta vďaka zaujímavému príbehu, veselým pesničkám, spevu, tancu i humorným scénam, v ktorých sa predstaví vranovská talentovaná
mládež. Postavy čerta a Mikuláša
sa už 15 rokov zhosťujú naši
kolegovia Mgr. Peter Novák a
Peter Tóth. Za ten čas účinkovalo v programe Pesničkového
Mikuláša množstvo šikovných a

talentovaných detí.
Tento rok si úlohy hercov
vyskúšali: Betka Ropoviková,
Soňa Metyľová, Jakub Kónya,
Michaela
Maselková,
Beáta
Lapčáková, Petra Nováková a
Oliver Červinka. Počas prvého
decembrového týždňa vystúpili
pred svojich rovesníkov šesťkrát
na školských a dvakrát na verejných predstaveniach. Návštevníci si tak domov odniesli nielen
ponaučenie, ale aj sladkú nádielku. Za prípravou scény, výrobou
hudobných podkladov, nácvikmi
detí a celkovej prípravy jednotlivých predstavení stojí kolektív
Mestského domu kultúry vo
Vranove na čele s riaditeľom tejto
príspevkovej organizácie mesta,
Ing. Alfonzom Kobielskym.

NEZABÚDAJME ROBIŤ RADOSŤ INÝM
My ľudia sme závislí jeden od
druhého a je dôležité vzájomne si
pomáhať, pretože sami dosiahneme veľmi málo. Všetci potrebujeme
blízku osobu alebo spoločenstvo, či
inštitúciu, aby sme našli správnu
cestu, aby sme boli šťastní. Sme
odkázaní aj na blížnych, ktorí nám
želajú veľa šťastia a požehnania.
Pracovníci mestského úradu,
referátu sociálnych služieb sa
počas roka stretávajú s neľahkými
osudmi jednotlivcov i rodín, ktorí si
sami nevedia pomôcť a potrebujú
pomocnú ruku pri riešení ich problémov. Pomoc sa im poskytuje rôznou formou, či už finančným príspevkom na zmiernenie ich neľahkej situácie, poradenstvom, zbierkou šatstva, hračiek, ale často krát
potrebujú len radu alebo vypočutie
a to nestojí nič iba ochotu, porozumenie a milý úsmev, ktorý sa rodí

v srdci, ktoré je naplnené láskou a
ochotou pomôcť. V predvianočnom
čase myslíme na najbližších, isto aj
na kamarátov, s ktorými sme dlho
neboli v kontakte a radi by sme sa
im pripomenuli, ale aj na tých, ktorí
sú sami alebo im chýba niekto blízky. Možno práve tým, že im pošleme úprimný pozdrav, SMS alebo
malý darček, ktorý vyčarí na ich
tvári úsmev a radosť z toho, že na
nich pamätajú nielen ich blízki. Tak
ako už niekoľko rokov aj v tomto
roku primátor mesta malým darčekom obdarí siroty, obyvateľov útulku a charitného domu, pretože sú
zraniteľní, sami nemajú dostatok
síl, a možno najviac potrebujú anjela, ktorý im do cesty stále pošle ľudí
skúsených, ochotných pomôcť
podať ruku, aby nespadli do svojej
opustenosti. Mgr. Mária Žolnová,
sociálny pracovník MsÚ
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VIANOČNÉ SVIATKY A SYMBOLY VIANOC
Vianoce sú kresťanskými sviatkami šťastia, kľudu a pokoja. Sviatkami rodiny, lásky a
doposiaľ si uchovali svoje neopísateľné
tajomné čaro, umocnené pradávnymi zvykmi, prekrásnymi koledami či hrami. Tento
sviatok bol zavedený v 4. storočí po
Kristovi, namiesto pohanskej slávnosti zimného slnovratu. V rímskokatolíckej cirkvi je
druhým najhlavnejším sviatkom Sviatok
narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý sa podľa gregoriánskeho kalendára slávi 25. decembra. Od reformácie, čiže od
16. storočia sa Vianoce začínajú sláviť už
deň vopred, na Štedrý večer. Tieto sviatky
slávia na celom svete približne dve miliardy
kresťanov. Pripomínajú si narodenie Ježiša
Krista v Betleheme.
1. symbol - Advent
Advent v sebe
nesie
posolstvo
tichého nádejného
očakávania príchodu malého Ježiša.
Toto obdobie ľudstvo oslavuje už od
7. storočia nášho
letopočtu. Začína
štyri nedele pred
Štedrým dňom a
práve na Štedrý deň končí. Každá nedeľa v
období adventu má svoj špecifický význam.
Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení
pokánia, tretia sa nesie v znamení radosti. Pre
toto obdobie je typická fialová farba, no na tretiu adventnú nedeľu ju nahrádza ružová. Tá
zvestovala a nabádala k oslavám a radosti.
Štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach
tesne pred narodením Ježiša. V tomto období
naše domácnosti zdobí adventný veniec.
Svojim kruhovým tvarom má pripomínať ľudskú
súdržnosť a vzájomnú lásku. Táto tradícia začala v Nemecku v roku 1838. Vtedy Johann
Wichern priniesol koleso z voza opusteným
sirotám v domove. Pôvodne im malo slúžiť ako
svietnik pri spoločnom stole. Deti ho ozdobili
vetvičkami jedličky aj farebnými stuhami a
Johann na ňom zápálil prvú sviečku. V tom
čase sa na ňom denne zapaľovala vždy nová
sviečka. Dnes sa na adventnom venci zapaľujú
štyri sviečky, vždy každý týždeň, pred
Vianocami jedna.
2. symbol - celodenný pôst
Ľudia dodržiavali celý Štedrý deň pôst až po
Štedrú večeru, ktorá začínala, keď sa zotmelo.
Cez deň sa jedlo málo, jedli sa iba bezmäsité
jedlá. Tento pôst sa držali až do chvíle, keď sa
na nebi ukázala prvá hviezda. Kto tak urobil,
mal veľkú nádej, že uvidí zlaté prasa. Počas
Štedrého dňa mohol prísť do domu ako prvý len
chlap, nikdy nie žena. Verilo sa, že chlap nosí
do domu dobré správy.
3. symbol - vianočný stromček
Jedna legenda hovorí, že s nápadom ozdobiť vianočný stromček
prišiel v roku 573 írsky
mních Kolumbán, ktorý
chcel prilákať ľudí na
svoje kázne. Keďže si
všimol, že ľudia majú v
úcte jedľu, ozdobil ju
horiacimi fakľami v tvare
kríža. Vianočné stromče-

ky sa objavili asi len pred 400 rokmi v
Nemecku. Pre bohatú vrstvu nemeckých
mešťanov predstavovali blahobyt. Chudobní
ľudia ich nahradili vetvičkami, ktoré po domoch
rozdávali vinšovníci. Prvé vianočné stromčeky
si ľudia ozdobovali tým, čo napestovali doma.
Najčastejšie jablkami, hruškami alebo orechami. Neskôr začali používať perníky, papierové
ozdoby, rôzne figúrky zo slamy či kukuričného
šúpolia.
4. symbol - oplátky
Oplátky
symbolizujú,
že kresťania
pristupujú k
svätému prijímaniu. Keďže
ide o kresťanský sviatok,
telo
Ježiša
predstavuje práve oplátka, ktorá sa je na
Štedrý deň s medom a cesnakom. Dievčatám
robili rodičía krížiky na čelo aby boli krásne a
deťom, aby poslúchali. Cesnak bol považovaný
za všeliek proti chorobám, no dokonca ho ľudia
používali ako ochranu proti upírom či zlým
duchom. V 19. storočí mali výsadu priecť vianočné oplátky len učitelia alebo organisti.
Formovali ich horúcimi kliešťami a piecť ich
začínali hneď po Lucii. Dva dni pred Vianocami
ich školopovinné deti roznášali do rodín. Ich
odovzdávanie bolo sprevádzané vinšom.
5. symbol - Vianočný Betlehem
K vianočnej
atmosfére patrí
stavanie betlehemov s jasličkami, postavami Svätej rodiny, troch mudrcov, pastierov,
anjelov
a
zvieratiek v maštali. Jedná sa o vyobrazenie
scény narodenia Ježiška v jasličkách na slame.
Za zvyk pripraviť si betlehem, vďačíme
Františkovi z Assisi, ktorý v roku 1223 spolu s
priateľmi premenil jaskyňu v talianskom meste
Greccia na kaplnku a zinscenoval živý betlehem aj s oslíkmi. O polnoci František slúžil
svätú omšu a odtiaľto sa zvyk pripraviť betlehem dostal do kostolov a kláštorov. Až koncom
18. storočia sa betlehemy dostali do širšej
verejnosti či už v živej, drevenej a papierovej
podobe. Ked sa však zaužíval zvyk pripraviť si
doma vianočný stromček, upadal zvyk postaviť
si živý domáci betlehem.
6. symbel - Betlehemské svetlo
Legenda hovorí, že na výzvu pápeža Urbana
II. sa na križiacku výpravu do Jeruzalema vydala skupina mladých rytierov z Florencie. Tí za
zaviazali, že domov prinesú plamienok svetla z
Betlehema ako symbol nádeje pre obyvateľov
Florencie. Tesne pred Vianocami v roku 1099,
čiže po troch rokoch bojov sa rytieri vrátili
domov. Plameň, ktorí priniesli umiestnili v
miestnej katedrále, odkiaľ si ho veriaci odpaľovali do svojich domov.
Betlehemské svetlo slovenskí skauti preberajú začiatkom decembra v Katedrále sv. Štefana vo Viedni. V ten istý deň sa koná vo
Františkánskom kostole v Bratislave ekumenická bohoslužba a symbolicky skauti odovzdá-

vajú svetlo do rúk Slovákom.
7. symbol - štedrá večera
Podľa ľudových zvykov sa začínala väčšinou
pri východe prvej hviezdy a jej zjavenie sa
oznamovalo streľbou či zvonením zvonov. Až
vtedy sa na stole zapaľovala sviečka. Okolo
stola sa omotala reťaz, aby bola rodina počas
roka súdržná. Súčasťou slávnostnej večere,
ktorá sa začínala modlitbou, boli okrem jedál
určených na tento večer aj úkony na zabezpečenie zdravia, prosperity, veštenie stavu
zdravia i priebehu života na nasledujúci rok.
Samotnú večeru otvoril gazda prípitkom, po
ktorom sa jedli oplátky s medom a cesnakom,
orechy, jablká, hríby, šošovicová alebo kapustová polievka s hubami a sušenými slivkami. Na
stole nesmeli chýbať placky z chlebového
cesta, osúchy, makové lokše, uvarený hrach,
peceň chleba, tvaroh, mak pohár s medom a
hrnček mlieka. Pod každý tanier gazdiná položila kapriu šupinu a mincu, aby sa v dome držali
peniaze. Takto pripravený stôl symbolizoval
vďaku gazdu za dary zeme. Na Štedrú večeru
sa malo jesť mäso beznohé, na Kristovo narodenie dvojnohé a na deň svätého Štefana
štvornohé. Po večeri nasledovala ďakovná
modlitba a spievali sa vianočné piesne - koledy.
8. symbol - Darčeky
Tento symbol nie je
veľmi starý,
hoci vychádza z pohanských tradícií.
R i m a n ia
počas sviatkov zimného
slnovratu sa navzájom navštevovali a obdarúvali. Postava Ježiška, ktorá deťom nosí darčeky,
je vlastná len pre strednú Európu. Na
Slovensku sa darčeky ukladajú vždy pod
vyzdobený stromček. Tie sa po Štedrej večeri
rozbaľujú v prítomnosti celej rodiny. V susednom Maďarsku si darčeky rozdelia ešte pred
večerou. V západných krajinách deti obdarúva
Santa Klaus, ktorý sa každoročne vydáva na
saniach ťahaných sobmi na cestu okolo sveta.
9. symbol - pieseň Tichá noc
Písal
sa
rok
1818.
Miestny učiteľ
a organista
kostola
sv.
Mikuláša
Franz Gruber
sa tesne pred
Via n o c a m i
rozhodol
skontrolovať organ a zistil,že si z neho urobili
myši slávnostnú večeru. Poprostil kaplána
Josepha Mohra, aby mu k jeho básni skomponoval hudbu. Keďže organ nefungoval, vzal so
sebou gitaru a po svätej omši vianočnú pieseň
nacvičil s veriacimi. Táto koleda sa stala svetoznámou a obľubenou tak, že v roku 1840 prekročila hranice Drážďan, a o ďalších 30 rokov
dobyla Ameriku. Preložená bola už do viac ako
200 jazykov sveta. Dodnes je symbolom pokoja i lásky medzi ľuďmi a dotvára ozajstnú vianočnú náladu.
Spracovala: Eva Mitaľová,
tlačový referát MsÚ
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
SRDEČNE
BLAHOŽELÁME
JUBILANTOM
90 rokov október: Mária
Haňová, Bohumil Pomyje,
85 rokov október: Mária Svoreňová, Helena
Parimuchová, Karol Dučák, Ján Čorba, Anna
Gešperová,
85 rokov november: Zuzana Lučková,
80 rokov október: Pavlína Sotáková, Verona
Vavreková, Juliana Tatrayová,
80 rokov november: Štefan Džama, Mária
Korekáčová, Alžbeta Kitková, Eva Mataninová,
Anna Burejčáková, Helena Demčová, Júlia
Kulmanová,
75 rokov október: Oľga Čaklošová, Mária Fecenková, Monika Fiľakovská, Anna Fialkovičová, Anna Marhulíková, Helena Fedačková,
75 rokov november: Helena Mádliková, Ján
Hamza, MUDr. Oľga Janočková, Milan Krajčovič, Agnesa Paľková, Helena Grumelová,
70 rokov október: Anna Luštíková, Jozef
Boháč, Mgr. Milan Paľo, Pavol Medviď, MVDr.
Igor Huska, Agnesa Vrábeľová, Michal Belejkanič, Pavol Tkáč, Anna Ferčáková, Božena
Bodorová, Ida Soóšová, Alexius Saxun,
70 rokov november: Pavol Krivák, Mgr. Tomáš
Sabovík, Michal Tomko, Jozef Demeter, Mária
Bindasová, Anna Hrehová, Michal Havrilko,
Eva Ferková, Milan Baník, Michal Lele, Mária
Hančuľáková, Mária Kurucová, Mária Kandrová, Ing. Andrej Chromčo, Mária Sinčáková,
65 rokov október: Mária Urigová, Mária Gazdová, Mária Zálepová, Ing. Milan Krivjančin,
Anna Mikčová, Anna Radvanská, Eva Šamková, Anna Guľáková, Valéria Paľková, Štefánia
Súcka, Anna Kentošová, Ján Jenčo, Andrej
Smalec, Mikuláš Mihališin, Kvetoslava Ivanišinová,
65 rokov november: Ing. Štefan Čech, Bartolomej Feník, Michal Sojka, Ladislav Doktor,
Anna Palenčíková, Margita Šuličová, Ľudmila
Tkáčová, Veronika Švedová, Irena Jančíková,
František Sidor, MVDr. Milan Šulič, Ing. Andrej
Demčák, Helena Demčáková, Jozef Slanina,
Marta Timkovičová,
60 rokov október: Mária Vargová, Dušan
Suchanič, Anna Bažová, Helena Slivková, Ján
Sabol, Ivan Michalič, Mária Tkáčová, Andrej

Goffa, Ing. Ladislav Petrák, Mária Tichá, Mária
Fincická, MUDr. Štefan Zahorjan, Adela
Hrabčáková,
Anna
Bangová,
Terézia
Begeniová, Helena Lipovská, Mária Daňová,
Eva Mitaľová, Viera Ferencová, Mária Hru-bovská, Pavol Josipčuk,
60 rokov november: Mgr. Karol Holý, Helena
Hrešková, Helena Šmajdová, Magdaléna Čorbová, Jozef Labanc, Anna Kopčová, Ladislav
Humenik, Ing. Vincent Pihulič, Ružena Borčová,
Milica Ondičová, Anna Bačíková, Valéria
Mydlárová, Anna Bonkalová, Jaroslav Kohút,
Valéria Petrášová, Mikuláš Roškovič, Eva
Kotvasová, Agnesa Tačárová, Oľga Karchňaková, Blažena Demeterová, Andrej Čorba,
Mgr. Emília Krúdyová.
VÍTAME NOVONARODENÝCH OBČIANKOV
4. 9. Jozef Gerard Varga, 13. 9. František Mocó,
26. 9. Adam Lazor, 3. 10. Tímea Baštátová, 4.
10. Tibor Šandor, 5. 10. Katarína Josipčuková,
Peter Jačo, 7. 10. Natália Ivanová, 9. 10. Gabriel Vagaský, Lucia Vargová, 10. 10. Elena
Laktičová, 11. 10. Lenka Postiháčová, Oliver
Mičko, Gregor Dzurjanin, 12. 10. Zoja
Dobošová, 15. 10. Michal Antoško, 16. 10.
Dávid Dunaj, 18. 10. Samuela Brussová,
Viktória Komárová, Samuela Frenová, 30. 10.
Kamil Činčera, Samuel Gavalier, Mário Daňo,
12. 9. Amélia Blaščáková, 29. 10. Natália Labonová, 1. 11. Slavomír Fedorko, 2. 11. Šimon
Pavelko, 5. 11. Šimon Karpáč, 7. 11. Nela
Hanudeľová, 9. 11. Adrián Harvan, 13. 11.
Lukáš Macuga, 14. 11. Ema Žgradová, 16. 11.
Jakub Truchan, 17. 11. Kristína Ferková, 20.
11. Alexandra Siváková, 22. 11. Noemi Hrešková, Natália Anna Hrunená, 26. 11. Tomáš
Varchol, 27. 11. Miroslav Grošík, 30. 11. Tobias
Čerkes.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME
MANŽELSTVO UZAVRELI
4. 10. - Martina Dunová a Miroslav Maľar, 6. 10.
- MUDr. Lucia Baníková a MUDr. Marek Godava, Lucia Juhásová a Miroslav Koper, Beáta
Chrobačinská a Juraj Jakubko, Pharm. Dr.
Anna Liberková a Ing. Mikuláš Béreš, Ing. Eva
Tatarková a Ing. Marek Kováč, Bc. Lenka
Belejová a Martin Špaller, 13. 10. - Júlia Drábová a Martin Kandráč, Mgr. Ľudmila Šurkov-

ská a Mgr. Tomáš Saladiak, Eva Micková a
Ľubomír Husák, 20. 10. - Linda Blažíčková a
Rastislav Ondik, Andrea Jevčáková a Daniel
Krazalkovič, Mgr. Petronela Fedorová a Mgr.
Ján Grech, 27. 10. - Martina Raková a Ján Babinský, Martina Goroľová a Ján Ďuraško, Mgr.
Monika Viňarská a Ing. František Darák, Bc.
Mgr. Alena Grittersová a Mgr. Marián Pituch,
Štefánia Bižová a Patrik Goga, Lenka Bižová a
Jaroslav Novosiadly, 3. 11. - Lenka Švarbalová
a Viktor Tomáš, Ivana Baranová a Bc. Ján
Goda, 8. 11. - Silvia Tulejová a Miroslav Vidlička,
Monika Ďurašková a Zdenek Vidlička, 10. 11 -.
Juliána Kolečavová a Ondrej Zubko, 11. 11. Anna Kopeščanská a Patrik Jurko, 17. 11. - Jarmila Hajníková a Miroslav Ruščák, Miriam Jenčková a Mikuláš Bundzák, 24. 11. - Kvetoslava
Piskorová a Stanislav Karchňák, 29. 11. - Magdaléna Kotľárová a Jozef Gaďo, Mária Malejová a Marek Bartko. SRDEČNE BLAHOŽELÁME
VYSLOVUJEME ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ
RODINÁM ZOSNULÝCH OBČANOV
2. 10. Milan Dzurik (75), Pavol Karpáč (64), 4.
10. Mária Masičová (85), 5. 10. Mária
Hubcejová (81), 9. 10. RSDr. Rastislav Fajčík
(75), 10. 10. Pavol Hirčák (75), 11. 10. Mária
Vargová (88), 13. 10. František Veliký (72), 14.
10. Jozef Višňovský (78), Jozef Hruška (55),
15. 10. Jaroslav Vnouček (35), 17. 10. Mária
Chudinová (75), Alžbeta Baranová (82), 22. 10.
Mária Štočková (82), 23. 10. Andrej Milý (96),
24. 10. Ján Burák (48), 26. 10. Magdaléna
Goroľová (56), 27. 10. Ivan Gális (72), 28. 10.
Helena Lacušová (81), 29. 10. Pavel Papinčák
(72), 31. 10. Mária Ščerbová (50), 29. 10.
Jaroslav Lukačin (52), 3. 11. Ján Frena (55),
Jaroslav Keller (61), 5. 11. Juraj Hricko (71), 6.
11. Jozef Višňovský (66), 9. 11. Ján Hrivnák
(42), 13. 11. Lýdia Ondrušová (76), 15. 11.
Jozef Polomčák (51), 17. 11. Anna Kamenská
(88), 18. 11. Pavol Hrunený (78), Paulína
Gidušková (86), Mária Kasardová (90), 22. 11.
Mária Mockovčiaková (86), 24. 11. Pavol
Katriňák (32), Alžbeta Labašková (81), 25. 11.
Helena Tutková (87), Marcel Berenda (43), 30.
11. Mária Čepeňová (91).
spracovala: Viera Machková,
referát kultúry MsÚ Vranov nad Topľou

NOVÉ STOJISKÁ PRISPEJÚ K ESTETIZÁCII MESTA
V najbližších dňoch budú jednotlivým bytovým
domom prostredníctvom predsedov SVB a správcov distribuované visiace zámky a kľúče k prideleným stojiskám, ktoré boli postavené v rámci projektu "Intenzifikácia separovaného zberu vo
Vranove nad Topľou" na zber separovaného
odpadu.V stojiskách sa budú nachádzať kontajnery na papier, plasty, sklo, biologicky rozložiteľný
odpad a komunálny odpad. Vývoz týchto separovaných zložiek bude zabezpečený podľa harmonogramu, ktorý je aj súčasťou tohto hlásnika, prípadne si ho môžete pozrieť na webovom sídle
mesta (www.vranov.sk). Na viditeľnom mieste stojísk sú osadené štítky s uvedením čísla stojiska a
súpisných čísel bytových domov, ktoré predmetné
stojisko budú využívať. Zároveň, keďže v začiatkoch používania stojísk môžu vzniknúť problémy,

na osobitnom štítku bude uvedený aj kontakt na
servisnú službu, ktorá bude nepretržite, 24 hodín,
k dispozícii po celý rok. Ide o servisnú službu:
Vladimír Porvazník - PRAMONT, telefónne
číslo: 0918 606 061, e-mail: servisnasluzbahe@gmail.com, preto občania nemusia mať
žiadne obavy a je potrebné túto službu, v prípade núdze, kontaktovať.
Čo sa týka ostatného odpadu - elektroodpad,
nebezpečný odpad, lístie, konáre, veľkoobjemový
odpad (nábytok...), ten sa bude vyvážať v termínoch podľa harmonogramu, prípadne takýto
odpad môže občan mesta bezplatne odovzdať
na Zberný dvor na Toplianskej ulici č. 1040/A v
pracovnom čase pondelok - piatok od 6:00 14:30 hodiny a v sobotu od 7:00 - 12:00 hodiny.
Mimo určených dní vývozu spomínaného

odpadu je zakázané dávať ho pred stojisko, prípadne na iné miesto (napr. čierne skládky).
V prípade, že občan uvidí konkrétny priestupok
voči čistote mesta na úseku ochrany ŽP (VZN č.
69/2005), možnosťou je ihneď kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle 159. Na stavebný
odpad (napr. pri rekonštrukcii bytu) je potrebné
zaplatiť si kontajner, ktorý bude občanovi k dispozícii v čase objednania.
Výstavbou stojísk mesto "zakrylo" neporiadok,
ktorý vznikal pri kontajneroch, často aj možnosťou
prístupu iným osobám, než ktorými kontajner mal
byť využívaný, preto veríme, že bytové domy, ktoré
uvedené stojiská nadobudli, budú držať v čistote a
poriadku stojisko i jeho okolie.
Oddelenie výstavby, dopravy, územného
rozvoja a životného prostredia
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