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V naštartovanom rozvoji mesta
chceme pokračovať aj v roku 2017
Máme za sebou rok 2016, ktorý z hľadiska rozvoja mesta môžeme hodnotiť
ako úspešný. Smelo ho môžeme nazvať aj
rokom tvorivým, pretože sa nám podarilo
zrealizovať množstvo investičných akcií,
opráv, zapojiť sa do výziev o nenávratný
finančný príspevok a pripraviť projekty
a projektové dokumentácie tak, aby sme

v rozvoji nášho mesta mohli aj naďalej
pokračovať.
Snahou mesta ako zriaďovateľa je postupne rekonštruovať a zároveň aj zvýšiť
kapacitu materských škôl nielen z vlastných
prostriedkov mesta, ale aj prostredníctvom vyhlásených výziev. Práve pomocou
nich sme v roku 2015 uspeli v 2 projektoch

Primátor slávnostne prijal
Andreja Baču
V piatok 27. 1. 2017 primátor mesta Ján
Ragan prijal jubilujúceho občana mesta, bývalého primátora Andreja Baču, ktorý oslávil
krásne životné jubileum – osemdesiatiny. Pri
tejto príležitosti mu primátor poďakoval za
jeho prácu, ktorú vykonal pre občanov nášho
mesta a udelil mu ďakovný list za kreovanie
prvých orgánov samosprávy a rozvoj mesta
Vranov nad Topľou. Oslávencovi poprial veľa
pevného zdravia, šťastia, Božieho požehnania a entuziazmu.

Ing. Andrej Bača sa narodil vo Vyšnej
Sitnici. V rokoch 1952 – 1955 absolvoval
stredoškolské štúdium na Gymnáziu vo
Vranove nad Topľou. Po ukončení pedagogického štúdia v Prešove pôsobil na
Gymnáziu v Stropkove. V roku 1964 sa oženil s manželkou Helenou a začal pôsobiť ako
stredoškolský učiteľ fyziky na Gymnáziu vo
Vranove nad Topľou. Občanom nášho mesta

je od roku 1965. V roku 1970 sa stal zástupcom Spojenej strednej ekonomickej školy
a učňovskej školy. Popri svojej pedagogickej
činnosti študoval na VŠT v Košiciach, ktorú
ukončil v roku 1972. Po pôsobení na SSEŠ –
UŠ (1970–1978) bol prijatý na Vysokú vojenskú školu v Martine, kde pôsobil ako odborný
asistent na katedre technických predmetov.
Keďže zotrvanie v školských službách mu
nedovoľovalo plne a slobodne vyznávať
svoje vnútorné náboženské presvedčenie,
začal pracovať vo
výrobnom podniku
Autobrzdy Prešov,
kde bol úspešným
vývojovým pracovníkom a vyriešil viacero
úloh so značným ekonomickým efektom.
Z rodinných dôvodov
sa z Prešova vrátil
do nášho mesta a od
roku 1980 pracoval
v
poľnohospodár
skych
podnikoch:
ACHP, JRD Sačurov
a Agrostav Vranov
nad Topľou. V marci
1990 bol zvolený za
podpredsedu ONV a v nastávajúcich komunálnych voľbách sa stal primátorom mesta
Vranov nad Topľou na funkčné obdobie rokov 1990–1994. V rokoch 1998–99 sa vrátil
k učiteľskému povolaniu, v súčasnosti si užíva zaslúžený dôchodok.
Mgr. Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou

a v uplynulom roku sme zrekonštruovali priestory dvoch materských škol - MŠ
Juh a MŠ Kukučínova, a tým rozšírili kapacitu týchto materských škôl. Zároveň
na augustovom mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva bolo schválené
financovanie odstránenia havarijného stavu v MŠ Kukučínova a to vo výške 60 000
eur. Tieto finančné prostriedky boli využité na opravu strechy, fasády a výmenu
okien. Celkovo sme v rokoch 2015 – 2016
do údržby, opráv, materiálneho vybavenia
a rekonštrukcií materských škôl na území preinvestovali približne 340 000 eur,
z toho 230 000 eur boli vlastné finančné
prostriedky mesta.
V tomto roku je naplánovaná kompletná rekonštrukcia Materskej školy na
Sídlisku 1. mája, ktorá bude financovaná
z finančných prostriedkov EÚ a oprava
strechy Materskej školy Okulka. V uplynulom období sme opätovne do výzvy o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP,
prioritná os „Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám“ zapojili
aj Materskú školu na Kukučínovej ulici.
Najväčšou stavebnou investíciou mesta v minulom roku bola rekonštrukcia multifunkčného ihriska s povrchom umelej
trávy pri Základnej škole Jána Pavla II. (ZŠ
Lúčna) o rozlohe 3200 m2, ktorého súčasťou je tartanová bežecká dráha s doskočiskom. Celkovo do výstavby tohto ihriska
bolo investovaných 220 000 eur. V závere
roka rozhodnutím predsedu vlády SR bola
odsúhlasená dotácia na rozšírenie ihriska
vo výške 40 000 eur. Tieto peniaze sú určené na dostavbu malého trávnatého ihriska
s mantinelmi.
Darilo sa nám aj v získavaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu mestských základných škôl. V roku 2016 sme
z Ministerstva školstva vedy a výskumu SR
získali 100 000 eur na opravu časti strechy
na budove Základnej školy Jána Pavla II.
(ZŠ Lúčna) a na výmenu okenných výplní
na budove Základnej školy Bernolákova.
Od roku 2014 v rozpočte mesta je na
cestnú dopravu vyčlenených 500 000 eur.
(Pokračovanie na strane 2)
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V naštartovanom rozvoji mesta
chceme pokračovať aj v roku 2017
(Dokončenie zo strany 1)
Zakúpením gumenej dopa 1. mája a na Dubníku.
Tieto peniaze slúžia nielen na dovej plochy, štrku a terénnymi
Do majetku mesta nám
opravu ciest, chodníkov a par- úpravami sme podporili výstav- pribudli 2 nové bytové domy
kovísk, ale aj na obnovu zvislé- bu nového detského ihriska, (BD na Lúčnej a Domašskej
ho a vodorovného dopravného ktoré vyrástlo vďaka zbierke ulici) v celkovej hodnote priznačenia, na opravu ciest trys- organizovanej
Občianskym bližne 2 500 000 eur a budokovou metódou a živičné opravy, na obnovu
technických prvkov, zastávok, na čistenie rigolov a na riešenie havarijných stavov.
Priamo do opravy
ciest, chodníkov a parkovísk bolo v roku 2016 vyčlenených 315 000 eur.
Zrealizovaná bola oprava
chodníkov pri dome kultúry, pri základnej umeleckej škole, pri bytovom
dome č. 1220 na Sídlisku
Nové futbalové ihrisko v areáli Základnej školy Jána Pavla II.
II, na Ulici duklianskych
hrdinov, na Mlynskej ulici, na združením Vranovské vydry va od Železničnej spoločnosti
Rázusovej ulici. Zrealizovaná a zároveň boli osadené aj Cargo, ktorej priestory bude
bola oprava cesty a chodníka nové detské ihriská, a to: pri využívať nový mestský podnik.
na Sídlisku I, oprava cesty na Základnej škole Sídlisko II a pri Rovnako v minulom roku sa
Kalinčiakovej ulici, Viničnej uli- bytovom dome T na Okulke. nám podarilo odkúpiť pozemky
ci, Ulici generála Svobodu a na Nové hracie prvky boli osade- pod ZŠ Bernolákova, pomocou
Dubníku. Zároveň boli zrealizo- né aj v existujúcich detských fondov bolo zmodernizované
vané aj úpravy plôch na sídlis- ihriskách, a to: na Juhu, Sídlisku a do majetku zaradené LED
kách, vzniklo približne 40 nových parkovacích miest a to na
Sídlisku 1. mája a na Lúčnej.
Jednou z priorít rozvoja
mesta Vranov nad Topľou je aj
riešenie voľnočasového športového vyžitia občanov mesta,
najmä detí a mládeže. Preto
sme aj počas minulého roka
investovali finančné prostriedky nielen na opravu a údržbu
detských ihrísk a športovísk,
ale aj na výstavbu nových ihrísk
a športovísk, ako aj na osadenie
nových prvkov v už existujúcich
Detské ihrisko pri AOC.
ihriskách.

Aj tento rok mesto Vranov nad Topľou
podporí svojpomocné aktivity občanov
Radi by ste skrášlili verejné
priestranstvo pri vašom obydlí? Chcete opraviť alebo osadiť
novú lavičku, potrebujete natrieť
zábradlie, vysadiť nový strom,
prípadne upraviť alebo vysadiť
do vašej predzáhradky nové rastliny? Aj tento rok Mesto Vranov

nad Topľou vo svojom rozpočte
vyčlenilo 20 000 eur na svojpomocné aktivity občanov mesta,
čiže na nákup materiálu, pomocou ktorého si budete môcť
skrášliť prostredie, v ktorom žijete. O tom, ako budú tieto peniaze využité môžete rozhodnúť

práve vy. Viac informácií ako čerpať tieto peniaze sa dozviete na
stránke mesta www.vranov.sk, či
na mestskom facebooku.
Mgr. Eva Fedorňáková
tlačový referát MsÚ
Vranov nad Topľou

verejné osvetlenie v hodnote
200 000 eur.
Darilo sa nám aj v rokovaní s novými investormi do
priemyselného parku. V závere roka 2016 bola podpísaná
nájomná zmluva so spoločnosťou EUROPROM
s.r.o., ktorá chce vystavať výrobný podnik
s následným vytvorením
210 nových pracovných
miest. Výroba bude zameraná na spracovanie
repky, mlieka a výrobu
špiritusu.
Snáď najvýraznejším
úspechom bolo podpísanie koncesnej zmluvy so
súkromným investorom
o dostavbe a prevádzkovaní zimného štadióna.
V závere roka bol tento štadión
dostavaný a otvorený pre širokú verejnosť.
Za nami sú už dva mesiace nového roka. Aj tento, tak
ako ten minulý, bude náročný,
a verím, že aj rovnako úspešný. Postupne začneme plniť
Akčný plán okresu Vranov nad
Topľou, ktorý schválila vláda na
svojom zasadnutí ešte v minulom roku a pomocou ktorého
chceme vytvárať nové pracovné miesta. Pokračovať budeme
aj rekonštrukcii materských
škôl, v oprave ciest, chodníkov
a spevnených plôch, plánovaná
je aj oprava oplotenia, či schodíšť na cintorínoch a mnoho
iných investícií. Pevne verím, že
sa nám to spoločne podarí.
Ing. Ján Ragan
primátor mesta
Video z tlačovej konferencie nájdete tu:
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Zrealizované opravy komunikácií v roku 2016

Cesta na Dubníku

Chodník na Ulici duklianskych hrdinov

Chodník pri ZUŠ

Cesta na Kalinčiakovej ulici

Plocha na Lúčnej za BD 2717

Chodník a cesta na Sídlisku I.

Spracovala:
Mgr. Eva Fedorňáková
tlačový referát MsÚ
Vranov nad Topľou

Plocha na Sídlisku 1. mája za BD G

Cesta na Ulici generála Svobodu
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Materská škola Juh vo Vranove nad Topľou
oslávila svoje 40. narodeniny
Prešlo 40 rokov odkedy Materská škola Juh (na začiatku spoločné zariadenie materskej školy a jaslí), po prvýkrát otvorila svoje brány. Pri tejto príležitosti primátor Ján Ragan v Obradnej sieni mesta
Vranov nad Topľou prijal súčasných i bývalých pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej školy, priateľov školy a pozvaných hostí.
Z príhovoru primátora vyberáme: „Čo znamená 40 rokov
v živote jednej materskej školy?
Tisíce očí malých človiečikov,
tisíce malých životov, tisíce nových ľudských osudov. Tisíce detských rúk, ktoré hľadali oporu
v učiteľoch, keď rodičia odchádzali za svojimi povinnosťami,
tisíce drobných slzičiek kotúľajúcich sa po detských líčkach.
Ale aj mnoho učiteliek s veľkým
srdcom, ktoré vedeli byť deťom
oporou vo chvíľach, keď ťažko
znášali rozlúčku s rodičmi, keď
si nevedeli zaviazať šnúrku od

topánok, keď sa učili svoju prvú
básničku, keď mamke pripravovali prvé srdiečko k sviatku...
My, dospeláci, veľmi dobre
vieme, že nie vždy sa detičky
správali podľa vašich predstáv,
ale vy ste neustále usmerňovali
ich konanie tým správnym smerom, a často, s prižmúrenými
očami, odpúšťali drobné detské
prehrešky. Otvárali ste im svoju
náruč, obohatili ste ich detský
svet a nové vedomosti a deti
zas obohatili vás svojou milotou, prítulnosťou, celým svojim
bytím.

Súčasní a bývalí zamestnanci Materskej školy Juh.

Ale roky sa zastaviť nedajú.
Ani ich nedokážeme vrátiť späť
– iba ak v pekných spomienkach.
Aj preto dnes prijmite nielen od
všetkých vašich žiakov a rodičov,
ale i od nás všetkých z úprimného srdca veľké ĎAKUJEM. S plnou vážnosťou sa chcem dnes
poďakovať pani riaditeľkám,
učiteľkám, ako i ostatným zamestnancom školy za starostlivosť, s ktorou si plnili svoje
povinnosti, aby deti plavbu na
druhý breh zvládli čo najlepšie,
aby spokojne opustili materskú
školu.“ Počas tejto slávnostnej
chvíle Ján Ragan odovzdal bývalým riaditeľkám tejto materskej
školy - Magdaléne Švantnerovej,
Viere Leničovej a súčasnej riaditeľke Danke Hrubyovej, ďakovný list za rozvoj predškolskej

výchovy v meste Vranov nad
Topľou. Zároveň škole odovzdal
darovací šek vo výške 1 000 eur.
Materská škola Juh má v školskom roku 2016/2017 sedem
tried s celodennou prevádzkou.
Výchovno-vzdelávacia činnosť
vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách a Školského vzdelávacieho programu „Štvorlístok“,
ktorý je symbolom tejto materskej školy. Snúbi sa v ňom snaha
o rozvíjanie environmentálneho
cítenia a správania v súčinnosti,
s kultúrnym a etickým správaním
a zároveň snahou všetkých o vytvorenie príjemného a prajného
prostredia.
PaedDr. Mariana Lapčáková
oddelenie školstva
MsÚ Vranov nad Topľou
Video z prijatia nájdete tu:

Reprezentanti MŠK Vranov nad Topľou oddiel box opäť úspešní

Reprezentanti oddielu box
MŠK Vranov nad Topľou sa 18.
a 19. 2. 2017 v Nitre zúčastnili
prvého kola 1. Slovenskej ligy
boxu. Vranovskí reprezentanti
získali 4 prvé miesta - Bartolomej
Fajčak, Oliver Zajac, Marek
Demeter, Alex Tancoš, 5 druhých miest - Patrik Balog, Martin
Horvát, Erik Karchňak, Mario
Karchňak, Marek Daňo a 3 tretie
miesta - Silvester Fajčak, Jozef
Makuňa, Jozef Lysí. Hoci box je
individuálny šport, veľmi dôležitá je podpora celého tímu a samozrejme dôležitý je aj ucelený
kolektív, ktorý je motorom úspechu. Moje poďakovanie patrí manažérovi nášho tímu Ing. Jánovi
Fedorňákovi, ktorý nám pomáha
nie len pri organizačných prácach, ale aktívne sa zapája aj pri
práci okolo ringu.

Tohtoročným cieľom nášho Majstrovstvá Európy mladšieho cestuje na Ukrajinu, kde ho čaká
oddielu je obhájiť majstrov dorastu. Slovenská jednotka Boris dobre obsadený turnaj, pomoslovenska v žiackych kategó- Chačlarian sa v tomto období na cou ktorého sa môže nominovať
riách prvej a aj v druhej lige. spomínané majstrovstvá pripra- na spomínané majstrovstvá.
Je škoda, že niektorým našim vuje na sústredení v Arménsku Martin Gajdoš a Bc. Peter Čečko
zverencom sa do ringu z dôvodu a druhý nádejný reprezentant tréneri MŠK Vranov nad Topľou
neobsadenej váhovej kategórie Alex Tancoš budúci týždeň
oddiel box
nepostavili súperi.
Program MFK Vranov v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017
Aby sa tento prob17.
kolo – 18.03.2017 o 15:00 hod.:
FK Svit – MFK Vranov
lém
neopakoval
25. kolo – 13.05.2017 o 16:30 hod.:
MFK
Vranov
–
MFK
Snina
začali sme jednať
18. kolo – 26.03.2017 o 10:30 hod.:
Slavoj Trebišov – MFK Vranov
s klubmi z Poľska
26. kolo – 20.05.2017 o 17:00 hod.:
1. FC Tatran Prešov B – MFK Vranov
a
z
Ukrajiny.
19. kolo – 01.04.2017 o 15:30 hod.:
MFK Vranov – MFK Slovan Sabinov
Pomocou nich ch- MFK Vranov – TJ Rozvoj Pušovce
27. kolo – 28.05.2017 o 17:00 hod.:
ceme nabrať nové 20. kolo – 09.04.2017 o 15.30 hod.:
ŠK Milénium Bard. N. Ves – MFK Vranov
zápasové skúse- MFK Vranov má voľno.
28. kolo – 03.06.2017 o 17:00 hod.:
nosti, ktoré nedo- 21. kolo – 15.04.2017 o 15:30 hod.:
MFK Vranov – TJ Veľké Revištia
kážeme získať tu MFK Vranov – FK Družstevník Plavnica
29. kolo – 11.06.2017 o 17:00 hod.:
na Slovensku.
22. kolo – 22.04.2017 o 16:00 hod.
MFK Slovan Giraltovce – MFK Vranov
V tomto ob- TJ FK Vyšné Opátske – MFK Vranov
30. kolo – 18.06.2017 o 17:00 hod.:
dobí
prebieha 23. kolo – 29.04.2017 o 16:00 hod.:
MFK Vranov – Družstevník V. Horeš.
Zdroj:
príprava
našich MFK Vranov – MŠK Tesla Stropkov
MFK a.s., Vranov nad Topľou
reprezentantov na 24. kolo – 06.05.2017 o 16:30 hod.:
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Fašiangová veselica a karneval pre deti

V sobotu 11. 2. 2017 sa na
námestí pred AOC konala tradičná Fašiangová veselica. Slnečné
predpoludnie patrilo hlavne
deťom, pre ktoré bol
pripravený
karneval
s diskotékou. Svojim
spevom a tancom
všetky deti rozospieval a roztancoval Ujo
Ľubo, Detský folklórny
súbor Ďatelinka, Detský
folklórny súbor Cifroško
a žiaci vranovských základných škôl. Novinkou
tohtoročnej
veselice
bolo opekanie špekačiek, ktoré si mohli deti
spolu s rodičmi opiecť

nad dvoma pripravenými roštami. O pravé karnevalové masky,
a to maľovaním na tvár, sa postarali učiteľky zo Základnej školy

Juh Vranov nad Topľou a študentky Strednej odbornej školy
Alexandra Dubčeka vo Vranove
nad Topľou. Fašiangová zábava

Fašiangový karneval na námestí roztancoval všetky deti.

bola spojená aj s ochutnávkou
zabíjačkových špecialít, či s ukážkami prác z domácej zabíjačky.
Video z veselice nájdete tu:

Mgr. Eva Fedorňáková
tlačový referát
MsÚ Vranov nad Topľou

Tradícia vianočných veľtrhov cvičných firiem

Milí čitatelia, máte tendenciu byť skeptickí a nedôverčiví
voči mladej generácii? Myslíte si,
že mladí ľudia sa len vezú na výsledkoch starších, že im o nič nejde a len by leňošili, vysedávali na
sociálnych sieťach, prípadne sa
bavili? Radi vás z tohto prípadného omylu vyvedieme. Poznáme
takých mladých budúcich podnikateľov, pre ktorých je typická
nie spŕška, ale vodopád nápadov, inovatívnosti, kreatívnosti, obrovské množstvo
energie a elánu, schopnosti
s nadšením z bežného pracovného postupu urobiť
priam sviatočný nezabudnuteľný zážitok pre obchodného partnera, respektíve
zákazníka.
Ak stále máte pocit, že
toto je v dnešnej dobe sci-fi
a takých mladých študentov
niet, stačí sa 16. decembra
2016 zúčastniť X. vianočného veľtrhu cvičných firiem
na Obchodnej akadémii vo
Vranove nad Topľou, kde
medzi sebou súťažia študentské cvičné firmy, pokiaľ ide
o celkový vzhľad stánku, komunikáciu a obchodné zručnosti
cvičných firiem, katalóg cvičnej
firmy, logo, slogan, najlepších reprezentantov, ale aj elektronické
prezentácie v slovenskom i cudzom jazyku. Nebudete vedieť,
ktorý stánok si vybrať najskôr,
ktorý uprednostniť.
A to sme s touto aktivitou,
ktorá má dnes už svoje meno

a vysokú oceňovanú úroveň,
začínali pred 10 rokmi v chudobných podmienkach, keď sa
veľtrh organizoval v školskom
roku 2007/2008 len skromne
na chodbe a len pre študentov
našej školy. Od 3. ročníka sme
začali postupne pozývať hostí
z iných škôl a neskôr aj z iných
miest, a tak nám pribúdali hostia
i súperi v súťažiach z iných vra-

v našej obchodnej akadémii je
skutočne vynikajúcim prepojením teórie a praxe, možnosťou
reálne si otestovať svoje sily
a schopnosti, pracovať kreatívne, kriticky a samostatne.
Nič z dosiahnutých úspechov, malých i obrovských, by sa
neudialo bez odborného vedenia
a nadšenia našich pedagógov, ich
času a energie, ktorú vložili a vkla-

novských škôl, ale aj z Prešova,
Svidníka, Košíc či Popradu.
Naši študenti boli tiež stále
lepší a úspešnejší a získali skúsenosti na mnohých regionálnych podujatiach vo Svidníku
a v Poprade, ale aj medzinárodných veľtrhoch v Košiciach či
Bratislave.
Tak nám pribúdali cvičné firmy, a ich úspechy. Ukázalo sa, že
vyučovací predmet cvičná firma

dajú do činností cvičných firiem,
ktoré odborne ako vedúci a poradcovia vedú, bez ich poznatkov, ktoré odovzdávajú svojim,
teda našim študentom. Musíme
spomenúť predovšetkým Ing.
M. Sirníkovú, Ing. Ľ. Smolejovú,
Ing. A. Ocilkovú, Ing. V. Lakatovú,
Ing. D. Sabolovú, Ing. E. Buckovú
či Ing. M. Kostelníkovú a také
úspechy, ako 6. miesto vo veľkej
konkurencii 110 firiem z celého

Slovenska a zo zahraničia na
11. medzinárodnom veľtrhu CF
v Bratislave a udelené zvláštne ocenenie Združenia podnikateľov Slovenska, či rovnako
1. miesto na medzinárodnom
veľtrhu V4 v Košiciach, ale aj ďalšie štyri ocenenia na tomto veľtrhu, či počas 10 rokov päť ocenení na medzinárodných veľtrhoch
v Bratislave.
Najúspešnejšími firmami boli Osa, s. r. o., Elysium,
s. r. o., Larne De Vin, s. r. o.,
Drevko, s. r. o., Smile, s. r.
o., Birra s. r. o. alebo cvičná
firma TraAl, s. r. o., ktorá dosiahla aktuálny úspech na 19.
ročníku MVCF v Bratislave,
kde získala 1. miesto za najlepší imidž stánku cvičnej
firmy spomedzi 67 zúčastnených cvičných firiem nielen zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia.
Veríme, že rovnako aj
naši budúci študenti budú
získavať takýto vklad do svojej profesionálnej budúcnosti a že tí súčasní budú tak ako
v škole rovnako úspešní aj v reálnom profesionálnom živote.
Na záver zostáva len vysloviť
želanie, aby ďalšie ročníky úspešne nadviazali na doterajšiu desaťročnú tradíciu a vytvorili základ
aj pre ďalšie úspechy študentov
a pedagógov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.
Ing. Mária Chrapeková
riaditeľka Obchodnej akadémie
vo Vranove nad Topľou
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Informatívna správa o nakladaní
s komunálnym odpadom na území mesta Vranov nad Topľou v roku 2016

Od 01.01.2016 vstúpil do
platnosti nový zákon č. 79/2015
Z.z. o odpadoch, na základe ktorého bolo prijali nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad
Topľou. Tento zákon priniesol
viacero zmien. K najhlavnejšej patrí to, že od 01.07.2016
mení systém financovania separovaného zberu v meste.
Náklady na zabezpečenie zberu
separovaného odpadu preberá
Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) – v našom meste
spoločnosť ENVI-PAK, a.s.
To znamená, že my občania platíme iba za komunálny
odpad a za separovaný odpad
bude platiť spoločnosť ENVIPAK, a.s.

Z tohto dôvodu by sme
chceli vyzvať Vás občanov, aby
ste pristúpili k zodpovednejšiemu separovaniu komunálneho
odpadu, aby sme zvýšili množstvo vyseparovaného odpadu
a znížili sa množstvo komunálneho odpadu.
Zároveň chceme poďakovať
občanom, ktorý svoj odpad separujú a tak prispievajú k lepšiemu životnému prostrediu.
Mesto Vranov nad Topľou
bude naďalej zabezpečovať a financovať zber zmesového komunálneho odpadu.
Chceme Vám tiež dať na
vedomie koľko komunálneho
a separovaného odpadu bolo
vyprodukovaného za obdobie
od 01.01.2016 do 31.12.2016
v porovnaní z rokom rovnakým
obdobím roku 2015.

Porovnanie rokov 2015 a 2016
komunálny odpad:
Rok
2015 /t/ 2016 /t/

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

493,67
550,83
540,97
550,79
601,74
567,67
689,28

467,68
509,42
554,66
616,74
614,04
637,143
685,89

August
612,03
September 708,88
Október
590,44
November 596,46
December 566,09
Spolu:
7088,85

676,26
703,71
611,14
584,69
462,81
7124,18

Rok

Separovaný odpad:
papier, sklo, plasty
2015 /t/ 2016 /t/

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

27
26,18
12,85
38,48
13,83
31,06
25,77
20,31

20,52
14,7
14,88
47,33
29,22
29,87
27,33
23,68

September
Október
November
December
Spolu:

16,66
34,89
30,32
27,41
304,96

34,85
23,68
31,75
39,05
336,86

Mesto v roku 2015 zaplatilo za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu 657 627,798 eur. Za rovnaké obdobie roka 2016,
zavedením OZV, to bolo 616 348,07 eur, čo je úspora 41 253,728 eur.
Ing. Marcel Kopčo, oddelenie výstavby, dopravy a ÚZ
MsÚ Vranov nad Topľou

Mesto dostalo príspevok Zber objemového odpadu
Mesto Vranov nad Topľou Kukučínova, Železničná, Kpt.
od Recyklačného fondu zabezpečí
zber objemového od- Nálepku, Puškinova, Toplianska
padu v termíne od 25.04.2017
26.04.2017
ulice
za triedenie odpadu
do 27.04.2017. Občania v ro- Mierová, M.Benku, Mlynská,
Za prvý polrok 2016
Vranovčania vytriedili 63,20
ton plastov, 42,13 ton skla,
58,89 ton papiera a 38,32 ton
pneumatík.
Na základe tohto vytriedeného množstva podalo
mesto žiadosť o príspevok na
Recyklačný fond. Správna rada
Recyklačného fondu rozhodla
a mestu Vranov nad Topľou
pridelila finančné prostriedky vo výške 17 763 eur. Tieto

finančné prostriedky sú účelovo viazané a môžu byť použité
výlučne na úhradu nákladov
spojených so zabezpečením
triedeného zberu, manipulácie, dopravy vytriedeného
odpad na zhodnotenie, propagáciu triedenia odpadu a rozširovanie triedeného odpadu
– nákup kontajnerov.
Ing. Marcel Kopčo, oddelenie výstavby, dopravy a ÚZ
MsÚ Vranov nad Topľou

Staré pneumatiky nepatria
do stojísk ani na zberný dvor
Na základe nového zákona
č. 79/2015 o dopadoch od januára 2016 pneumatiky nespadajú pod komunálny odpad. V
poslednom čase sa však rozšírilo, že občania odkladajú resp.
sa zbavujú týchto pneumatík
tak, že ich ukladajú do, alebo
k stojiskám na komunálny odpad. Taktiež ani zberné dvory
nesmú odoberať resp. prevziať

staré pneumatiky. Zákon hovorí, že konečný užívateľ je povinný pneumatiku, ktorú chce
vyhodiť odovzdať distribútorovi pneumatík (autoservisy,
pneuservisy a predajné miesta
pneumatík) a ten je povinný ju
odoberať bezplatne.
Ing. Marcel Kopčo, oddelenie výstavby, dopravy a ÚZ
MsÚ Vranov nad Topľou

dinných domoch daný deň vyložia k svojim zberným nádobám
objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú.
Občania z bytových domov vyložia tento odpad k stojiskám.
Objemový odpad je odpad
z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným
nádobám, napríklad nábytok,
dvere, okno, podlahoviny. Do
objemného odpadu nepatrí
biologicky rozložiteľný odpad
(tráva, konáre) a elektronický
odpad (práčky, chladničky atď.)
Zber bude prebiehať podľa
nasledovného harmonogramu:
25.04.2017 - Mestská časť
- Lomnica: ulice Lomnická,
Paláriková,
Porubská,
Vajanského,
Záborského,
Mestská časť - Čemerné: ulice
Sadová, Kvetná, Svätopluková,
Tolstého, Gorkého, Tehelná,
Cintorínska, Zimná, Lesnícka,
Trepčianska,
Herlianska,
Prešovská, Veterná, Slanská,
Opálová, Jarková, Makovická,
Čemernianska,
Ružová,

Budovateľská,
Staničná,
Hronského, M. Lacka, 1. mája,
Nám. Slobody, Duklianskych
hrdinov, B. Nemcovej, Na
hrunku,
Dobrianskeho,
Bernolákova,
Ondavská,
Janka Kráľa, Kalinčiakova,
IBV Dubník, Dr. C. Daxnera,
Pribinova, Rázusova, Štúrova,
Hviezdoslavova,
Hlovíkova,
Lesná, M.R. Štefánika, Sídlisko
I., Sídlisko II. Sídlisko 1. mája,
Sídlisko okulka.
27.04.2017 - ulice Dlhá,
Lúčna, Záhradná, Obchodná,
Krátka, Pod dolami, Podhrunská,
Na vršku, Nemocničná, Mestská
časť - Vinice: ulice Viničná,
Slnečná, Urxova, Gen. Svobodu,
Jarná, Sídlisko lúčna, Sídlisko
juh. Mestská časť - Rodinná
oblasť: ulice Sládkovičova,
Domašská,
Komenského,
Školská, J. Matušku, Nerudova,
P. J. Šafárika, Sládkovičova.
Žiadame občanov o dodržanie
termínov vývozov.
Ing. Marcel Kopčo, oddelenie výstavby, dopravy a ÚZ
MsÚ Vranov nad Topľou
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Za drobný stavebný odpad dovezený na zberný dvor zaplatíme
Jednou zo zmien nového zákona o odpadoch je aj platenie poplatku
za drobný stavebný odpad. Za kilogram drobného stavebného odpadu
dovezeného na zberný dvor Vranovčania zaplatia 0,050 eura.
Nový zákon o odpadoch, ktorý je účinný od 1. januára 2016, určil povinnosť obciam zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Mesto Vranov nad Topľou sa rozhodlo inak aj preto, že zákonná povinnosť sa netýka všetkých občanov, ale len tých, ktorí prerábajú byt alebo
dom. Sadzba poplatku v našom meste je ovplyvnená aj faktom, že mesto
nemá skládku odpadu. Ten sa musí odviezť na najbližšie skládky niekoľko desiatok kilometrov. Výška poplatku teda zohľadňuje reálne náklady
mesta na likvidáciu drobného stavebného odpadu.
ČO JE DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD?
Ide o odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobu alebo pre fyzickú osobu. Sú
to práce, na ktoré sa nevyžaduje
ohlásenie, napr. maliarske, natieračské práce, opravy fasád, výmena obkladu, dlažby a podobne.

Zvyčajne ide o množstvo od 400 kg
do 1 tony odpadu.
Pri vyššej váhe už nejde
o drobný stavebný odpad, ale
o stavebný odpad a postarať sa oň
musí stavebník.
Pôvodný systém bol nespravodlivý voči tým, ktorí za celý život
nič neprerábali a museli svojimi

poplatkami a daňami prispievať za
ľudí, ktorí drobný stavebný odpad
vyprodukovali.
KOĽKO A KDE TREBA ZAPLATIŤ

Vranovčania doteraz mohli
bezplatne odovzdať v zbernom
dvore na Toplianskej ulici jeden
meter kubický drobného stavebného odpadu za rok.
Mesto zakúpilo a nainštalovali
na zbernom dvore mostovú váhu,
ktorá slúži aj na vázenie drobného
stavebného odpadu. Drobný stavebný odpad privezený na zberný
dvor odvážia a občan zaň zaplatí
priamo na mieste. Platiť je možné
len v hotovosti, pričom občan dostane doklad o úhrade poplatku.
Drobný stavebný odpad je

v zberných dvoroch odoberaný
v čase od 6.30 do 14.30 hod.
Ostatné komodity komunálneho odpadu je možné odovzdať
v čase od 6.30 do 14.30 hod. bezplatne, tak ako doteraz.
ZA VYTVÁRANIE ČIERNYCH
SKLÁDOK HROZÍ POKUTA
V meste Vranov nad Topľou je
zakázané ukladať drobný stavebný
odpad do nádob na komunálny
Odpad alebo na iné miesto, než je
určené na jeho uloženie. Pôvodca
nelegálnej skládky berie na seba
povinnosť ju odstrániť a musí počítať s pokutou do výšky 1500 eur.
Ing. Marcel Kopčo
oddelenie výstavby, dopravy a ÚZ
MsÚ Vranov nad Topľou

Ako správne kompostovať
Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 45 % z celkového odpadu. Konečný produkt kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín
ako humusové hnojivo, vracajúce do pôdy výživné látky, ktoré sme z nej
predtým pri pestovaní odobrali.
Čo sa dá kompostovať?

Ako si založiť kompost

V podstate je možné kompostovať všetky organické látky,
okrem tých, ktoré sú chemicky
ošetrené a napadnuté chorobami.
Zvyšky varených jedál a potraviny
by nemali byť dávané do kompostu
vo veľkých množstvách pretože lákajú rôzne zvieratá a skoro podliehajú skazeniu a potom nepríjemne
zapáchajú. To je možné odstrániť
zmiešaním s väčším množstvom
suchého, savého materiálu. Ideálna
je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov, ktorú je potrebné
vhodne upraviť (podrviť, posekať,
zvlhčiť, atď.) a dobre premiešať.

Kompost si môžete založiť na
hociktorom mieste záhrady. Je
však potrebné dodržať niektoré
zásady a odporúčania.
Je potrebné zabezpečiť kontakt
so zemou, aby bol možný prístup
pôdnych organizmov (dážďovky,
roztoče, mikroorganizmy), ktoré
pomáhajú pri rozklade organických
materiálov, donášková vzdialenosť
by nemala byť veľmi veľká. Okolo
kompostoviska by mal byť dostatočný priestor na manipuláciu
s náradím (napr. s fúrikom),
Odporúča sa spevnený podklad pracovného miesta (nie kompostoviska), ktorý zabezpečí pohodlný prístup aj pri dlhodobejšom
daždi,
Kompostovisko by nemalo byť

Materiál vhodný na
kompostovanie:

odpad z kuchyne

odpad zo záhrad

zvyšky z čistenia
zeleniny a ovocia zvyšky
varených jedál (malé
množstvá) potraviny ®
čaj, kávový výluh

kvety
pokosená tráva
konáre, lístie,
zhnité ovocie

iný organický odpad
popol z dreva a hobliny,
drevené piliny, hnoj
vlasy, nechty, perie

Materiál nevhodný na
kompostovanie:

druhotné suroviny
kovy
plasty
sklo
textil
papier

problémové látky
farby
staré lieky
staré oleje
batérie
chem. prostriedky

iné
prach zo smetí
a vysávania
časti rastlín napadnuté
chorobami
kosti a mäso

vystavené priamemu slnku, silnému vetru (aby sa kompost nevysušoval) ani dažďu (prílišné zamokrenie). Preto je vhodné ho umiestniť
do polotieňa (skupina stromov,
živý plot, atď.) a prikryť ho proti
dažďu (geotextíliou, strieškou, celtou, atď.).
Aby z rôznych dôvodov neprekážal susedom (pri správnom kompostovaní je táto obava
zbytočná).
Medzi najpoužívanejšie spôsoby patrí kompostovanie v kope
(hrobli). Stačí materiál vhodne
upraviť a navrstviť do požadovaného tvaru. Je používaný hlavne tam,
kde je dostatok priestoru.
Druhým spôsobom je kompostovanie v zásobníkoch. Tie
môžu byť z rôznych materiálov
(drevo, plasty, pletivo, kov, betón,
kameň).
Kompostovanie v kompostéroch
Kompostér je ideálny pomocník pri kompostovaní. Je vyrobený
z recyklovateľného plastu, nádoba
kompostéru nemá dno z dôvodu
voľného styku s pôdou a prístupu
mikroorganizmom, červom a dážďovkám. Je osadený vekom s otočným ventilom pre reguláciu prístupu vzduchu, bočnými dvierkami
pre vyberanie kompostu a otvormi
na prevzdušňovanie.
Kompostovanie v kompostéroch má množstvo výhod.
Urýchlenie procesu kompostovania až o polovicu doby nutnej
pre kompostovanie v hromadách.
Regulácia teploty, vlhkosti, prístupu vzduchu a svetla. Úspora miesta

na záhrade (kompostér nahradí nevzhľadnú hromadu). Zužitkovanie
odpadov zo záhrady a získanie
kompostu – vynikajúceho zdroja
živín a organických látok. Domáce
kompostovanie nie je náročné na
organizáciu práce, energie, čistenie bioodpadu.
Ako využiť hotový kompost?
Vyzretý kompost je hnedej
až tmavohnedej farby, drobnej
Štruktúry, nezapácha, ale vonia ako
humus. Jeho prednosti sú v tom,
že má schopnosť zadržiavať vodu,
prevzdušňovať pôdu a obsahuje
veľké množstvo (podľa zloženia
vstupných materiálov) výživných
látok. Hotový kompost je možné
použiť do zeleninových, ovocných
i okrasných záhrad. Aplikovať na
pôdu by sa mal v zime, alebo skoro na jar. Je potrebné zdôrazniť,
že aj kompostom sa dá prehnojiť.
Na dostatočné zásobenie pôdy živinami stačí 1 cm vrstva kompostu
ročne. Vzhľadom k vysokej zásobe
živín nie je potrebné vo väčšine
záhrad používať viac ako 2-3 litre
kompostu na 1 m2. Toto množstvo
platí hlavne pre zeleninovú záhradu, živé ploty, okrasné kríky.
Čo získate kompostovaním?
kvalitné hnojivo pre svoju záhradku
ušetríte peniaze za odvoz odpadov
a kúpu drahých hnojív
znížite množstvo a škodlivosť
odpadov
pomôžete životnému prostrediu
Zdroj:
Spoločnosť priateľov Zeme
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
DECEMBER 2016, JANUÁR 2017

JUBILUJÚCI OBČANIA
60 roční
December:
Mária
Boguská,
Emília
Hutňanová, Ing. Mária Palenčíková, Marian
Paľko, Mária Miltáková, Irena Pauková, Anna
Macková, Miroslav Matta, Štefan Gič, Ing.
Vladimír Palenčík, Emila Bažo, Jozef Sirník, Mária
Tkáčová, Helena Faktorová, Miroslav Mika,
Ing. Ján Šust, Ladoslav Matta, Eva Bérešová,
Ing. Michal Oravec, Eva Pechyová, Magda
Kokošková, Milan Forgáč, Ing. Ján Kravec, Eva
Bartková, Štefan Šugár, Kvetoslava Kentošová,
Terézia Haritunová
Január: JUDr. Miloš Kaščák, Valéria
Sirníková, RNDr. Jozef Šandor, Margita Žecová,
PhDr. Milena Janovicová, Marta Lapčáková,
Stanislav Gazda, Ján Baran, Marta Hajníková,
Dušan Ferenc, Anton Kožej, Mgr. Monika
Vardžiková, Agnesa Kalafová, Miroslav Repka,
Libuša Pavlečková, František Radomský, Anna
Mičková, Ing. Miroslav Janok, Pavol Košuda,
Ľubomír Baštár, Štefan Begeni, Jozef Hajník,
Ľudmila Kuchařová
65 roční
December: Ing. František Ivančo, Jozef
Drabik, Pavol Velkov, Darina Bocková, Mária
Frenová, Emília Radiková, Jarmila Dvorská,
František Kovalčík, Mária Horvátová, Eva
Juríková, Ľudmila Kmecová, Miloš Kováč, Božena
Baranská, Katarína Slováková, Terézia Barnová,
Ing. Kristián Knoblich, Milada Šustová
Január: Anna Dudášová, Ing. Ľubomír Orság,
Sylva Petríková, Melánia Feníková, PaedDr.
Anna Cicková, Ľudovít Demeter, Mgr. Štefan
Kajla, Irena Horníková, Imrich Kotľár, Vladimír
Vancák, Jiří Machek, Ján Cehlár, Ladislav Bach,
Anton Grega, Ján Lazúr, Anna Olachová, Mária
Lazúrová, Emil Karchňak, Veronika Švábyová,
Vladimír Zubko, Božena Ondejková, Viera
Saksunová, Emil Urbanek, Magdaléna Čeklovská,
Ján Laco, Margita Kotľárová
70 roční
December: Mária Bartková, Želmíra
Krausová, Bernardína Vysoká, František
Brehovský, Milan Hurta, JUDr. František Kalanin,
Mária Kovalíková, Margita Mihalčinová, Helena
Čarná, Helena Bučková, Štefan Nutár, Ing. Karol
Radvanský, Ján Suja
Január: Mária Palovčáková, Gabriela
Saksunová, Helena Slosiarová, Ján Mihalčin,
Zdenko Dragula, Jozef Stričko, Jaroslav Vejražka,
Ján Našta, Oľga Matulová, Božena Šumberová,
Valéria Hladová, Irena Švarcová, Agnesa
Kolláriková
75 roční
December: Marta Melníková, Mária
Kľučárová, Ing. Mikuláš Kurhajec, Mgr. Mikuláš

Škovran, Mária Lešková, Jozef Vagner, Alžbeta
Valčová, Viera Valenová, Marta Paľková, Mikuláš
Szabo
Január: Ernestína Bartüňková, Anna
Vitkovičová, Alžbeta Lojová, Ján Gosť, Jozef
Dolhý, Marta Trčková
80 roční
December:
Štefan
Vysoký,
Valéria
Kundrátová, Anna Tomašovská, Viktória
Gundzíková, Juraj Onufer, Ján Piskorik, Mária
Višňovská, Irena Fedorová, Anna Nemčíková
Január: Terézia Papuľáková, Marta Dilíková,
Július Dilík, Štefan Švarný, Margita Vysoká,
Margita Kolesárová, Ing. Andrej Bača, Mária
Zagatová, Anna Rusinková
85 roční
December: Alžbeta Širáková, Michal Demčo,
Mária Javiľaková, Michal Širák
Január: Mária Madurová, Mária Olexová,
Marta Michalovová, Milina Škovranová, Jozef
Kuruc, Anna Tarčinská, Mária Bajnovičová
90 roční
December: Mária Pipeková, Mária Cervová,
Anna Nemcová
Január: Juraj Šimko, Jozef Lajčák
VEK DOSPELOSTI DOVŔŠILI
December: Roland Pohlodko, Jana
Ivaničová, Barbora Škrabalová, Richard Čorba,
Marianna Klapáková, Branislav Dzurovčin,
Dominika Pánčiová, Adam Šimko, Richard
Serafín, Bibiána Baziľak, Monika Mitašová,
John Kirnág, Michaela Maselková, Patrik Reby,
Martin Hirko, Ivan Sokolovský, Miriam Bačová,
Miroslav Kaliaš
Január: Simona Zengevaldová, Kristína
Stanková, Juraj Mudrák, Patrik Kožejak, Katarána
Košalková, Bibiána Rakociová, Diana Jacková,
Diana Alžová, Kristína Guregová, Matúš Vojtek,
Martin Lisakovský, Barbora Miltáková, Viktor
Brekovský, Damián Demčák, Bianka Orendášová,
Slávka Džupinová
MANŽELSTVO UZAVRELI
1.12. Michaela Kotľárová a Maroš Dávid
15.12. Adriána Feriová a Slavomír Gaži,
Kvetoslava Gažiová a Jozef Pirog 26.12. Anna
Tomášoová a Viktor Jarka 29.12. Sandra Jarková
a Ján Červeňák, Simona Rezanková a Ladislav
Giňo, 31.12. Anna Čumová a Jaroslav Jalcs,
Lýdia Vargová a Ľudovít Cima, Marta Matejová
a Róbert Dragula, 7.1. Zuzana Grebáčová
a Marián Zolovčík 12.1. Agnesa Tomášová
a Dávid Vidlička, Miroslava Ďuďová a Ján Fako
21.1. Eva Sabovíková a Štefan Lacko 26.1.
Eva Daňová a Jaroslav Maľár, Dana Tokárová

a Michal Bartko, Anna Kroková a Dušan
Karchňák, Viktória Goroľová a Michal Rezanka,
Adriána Tatárová a Marek Kroka, Adriána
Muchová a Jozef Kroka, Veronika Gaďová
a Patrik Kováč, Miroslava Šmatárová a Lukáš
Tancoš, Renáta Kováčová a Miroslav Ďuďa 28.1.
Zuzana Čandíková a Tomáš Pospíšil, Martina
Rusinková Olearníková a Ján Nemčík, Mária
Miklošová a Stephen Gregory Jennings, Bc.
Mária Štefaňáková a Miroslav Dlhý
NOVONARODENÉ DETI
23.11. Dávid Fejko 30.11. Katarína
Miškovičová, Simona Husáková 2.12. Oliver
Machek, Aneta Leporisová 3.12. Sabína Ferková
5.12. Mia Gazdová 7.12. Michael Bidleň 9.12.
Nina Fedorová, Laura Badžová, Sofia Jakubová
13.12. Sofia Lehetová, Amy Janka Marcinová,
Branislav Tiňo 14.12. Maximilián Švantner 15.12.
Zara Kolesárová 16.12. Martin Noel David, Filip
Olexa, Štefánia Rudýová 17.12. Peter Žec 19.12.
Viliam Mycio 22.12. Ema Hricová, Alexander
Mikulaško 27.12. Gabriel Velčko 28.12. Elena
Zdrchaná, 1.1. Šimon Matanin 2.1. Lukáš Hajník
4.1. Adam Ďuriško 5.1. Matúš Jackovič 6.1.
Stela Nina Kalejová 9.1. Michal Demčák 11.1.
Peter Vaľko 12.1. Ema Mária Šestáková 13.1.
Nataša Dargajová 19.1. Hana Musáková 23.1.
Jonáš Zeman 24.1. Branislav Sidor, Maximilián
Červeňák 27.1. Veronika Kováčová 28.1. Ema
Karkošiaková
OPUSTILI NÁS
28.11. Juraj Kaščák (77) 1.12. Pavol Hric
(52) 2.12. Ján Grofik (64) 3.12. MUDr. Peter
Šarišský (48) 10.12. Júlia Sipská (81) 11.12.
PaedDr. Helena Muchaničová (64) 13.12. Jozef
Lopatka (84), Ružena Marcinová (76) 14.12.
Magda Hlačová (79) 15.12. Monika Šmatárová
(50) 17.12. Pavol Sepeši (51) 22.12. Vladimír
Klapák (65) 24.12. Zuzana Leničová (91) 25.12.
Pavel Marenčin (78) 27.12. Helena Papinčáková
(77) 28.12. Magdaléna Tkáčová (76) 30.12.
Elena Bérešová (77), Štefan Uhlík (32) 31.12.
Helena Širochmanová (86) 4.1. Ján Bango (67)
6.1. Ladislav Ján Šváby (71), Mária Sotáková (89)
7.1. Zuzana Danková (93) 9.1. Ondrej Pavelko
(84) 10.1. Juliana Hrubovská (85) 11.1. Pavol
Šveda (79), Ferdinand Eštok (74) 12.1. Margita
Buňatická (77) 20.1. Rudolf Taščic (89) 25.1.
Mária Svoreňová (90), Marko Jaškanič (64) 26.1.
Irena Horváthová (86) 29.1. Anna Bundová (67),
Alfonz Labon (64) 30.1. Michal Kolesár (80),
Marta Durkáčová (85) 31.1. Anna Hurtová (98)
spracovala: Viera Machková
referát kultúry a športu, MsÚ Vranov nad Topľou
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