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Ten čas ale letí…
Je tu december
a s ním aj najkrajší sviatok v roku
– Vianoce.
Vianoce sú naozaj zvláštne tým, že
sa ľudia dokážu zblížiť, otvoriť, byť
bezprostrednejšími, vyjsť zo seba a stať
sa ľudskejšími. Vidno to všade. Deti
chodia vystupovať s vianočným programom, susedia prehodia pozdrav a pár
prianí, povedia si niečo milé. A my to

všetko s vďakou prijímame. Ozýva sa
v nás človek.
Ten človek, ktorý odrazu chce pomôcť slabším, nebojí sa usmiať, vie
prejaviť spolupatričnosť, je zdvorilejší,
ohľaduplnejší, úctivejší.
Ten človek, ktorý sa odrazu odpúta od svojich pracovných povinností
a dáva prednosť rodine. Ten človek, ktorému Vianoce akoby otvárajú oči, aby
videl to, čo vo všedné dni nechce vidieť:
že rodina je to najcennejšie, čo máme.
Áno, Vianoce sú hlavne sviatkom

rodiny. Vtedy by nikto
nemal byť sám. Spolu
sa pomodliť, spolu si
zaspomínať na tých,
čo s nami už nemôžu
byť, spolu zasadnúť
k štedrovečernému
stolu, spolu si zanôtiť Tichú noc, spolu
sa navzájom obdarovať.
To je zmyslom Vianoc. Tešiť sa
z blízkosti milovaných ľudí. Viac si uvedomiť, že v živote môžeme prísť o majetok, môžeme prísť o zdravie, ale ak
máme pri sebe rodinu, máme v nej zároveň silu, ktorá je pre nás prístreškom
za každých okolností. Tam môžeme hľadať pomoc a útočisko.
A preto vám, milí Vranovčania želám, aby ste na Vianoce prežili tie najkrajšie emócie.
Aby pre vás vianočné sviatky boli
časom spokojnosti, časom krásneho
pocitu, že nie ste sami.
Prajem vám ľudské teplo a čistú
myseľ, úprimnosť a porozumenie.
Prajem vám veľa zdravia, životnej
iskry a radosti, a nech vám to všetko
vydrží po celý ďalší rok.
Požehnané, šťastné a veselé…
Ján Ragan, primátor mesta

Vianoce sú nesporne pre väčšinu
ľudí najkrajšími sviatkami roka. Ich príchod sprevádza niekoľko týždňov predtým zhon v uliciach, v obchodoch, kde
sa ostošesť nakupujú darčeky, gazdinky
premýšľajú, či bude sviatočný stôl dosť
bohatý, v domácnostiach sa upratuje,
pečie, v médiách už od októbra na nás
útočia nespočetné reklamy, vianočné
piesne. Predvianočná trma-vrma.
Ale potom príde veľké utíchnutie
v uliciach i v nás. Koláče sú napečené,
hríbová kapustnica a ryba rozvoniavajú, všetko je na svojom mieste a aj naše
srdcia akoby začali biť o oktávu nižšie.
Možno preto, že sme si konečne stihli
naplno uvedomiť – začali ozajstné sviatky srdca. Večné náhlenie ustalo, a až
vtedy sa prebudí ticho Vianoc, zbavené

každodenného ruchu všednosti.
O čom vlastne Vianoce sú?
O ľudskej štedrosti, keď k nám prehovorí človečina.
Vianoce sú o nezničiteľnej viere v dobro, súcit, lásku. Je to spojitosť ľudského
a božského v betlehemskom dieťati.
Vianoce sú o tom, že sa v nás rozpúšťa ako vosk na sviečke to negatívne
– nahromadené za celý rok.
Vianoce sú o tom, že chceme v spoločenstve blízkych ľudí pri štedrovečernom stole odriekať modlitbu, dať si navzájom medový krížik na čelo, rozkrojiť
jabĺčko, aby sme poverčivo nahliadli do
budúcnosti.
Vianoce sú o spomínaní na tých, čo
už nie sú medzi nami, o spomínaní na
detstvo, na uplynulý život, a možno aj

o bilancovaní minulosti. Sú časom dávania a delenia. Je to sviatok, ktorý
môžeme ukázať tým, ktorí nám ležia na
srdci, čo pre nás znamenajú.
A hlavne, Vianoce by mali byť sviatkami pokoja. V dnešnom utekajúcom
svete potrebujeme takéto ostrovčeky
kľudu, ktoré nás donútia pozastaviť sa,
vydýchnuť si.
Preto vinšujeme vám, nech si
s vami k štedrovečernému stolu spolu
s Vianocami sadne láska k blížnemu, kde
JA znamená nech sa páči, TY znamená
ďakujem a MY znamená SPOLU.
Nech si k vám sadne tichá radosť,
ponúknuté priateľstvo, nežné gesto, nech sa ozve: POKOJ ĽUĎOM
DOBREJ VÔLE.
Zbor pre občianske záležitosti
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Rozžiarme Vianoce 2018, požehnanie VIANOC

V stredu 12. decembra 2018
v rámci predvianočného tradičného podujatia „Rozžiarme si
Vianoce“ už tradične obyvateľom
a návštevníkom mesta Vranov
nad Topľou požehnali prichádzajúce sviatky kňazi, ktorých na
námestí privítal primátor mesta
Ján Ragan. Duchovní otcovia

vo svojich príhovoroch, zaželali všetkým požehnané Vianoce,
naplnené Božou prítomnosťou,
pokojom a láskou.
Predvianočné
stredajšie
popoludnie na námestí svojim vystúpením spríjemnili
DFS Ďatelinka zo Základnej
školy Lúčna, DFS Cifroško

zo Základnej školy Sídlisko II
a VIOLINETEMPERAMENT
ORCHESTRA KOŠICE.
V závere tohto predvianočného podujatia členovia OZ SZ
Ozvena, v rámci 2. ročníka celoslovenského projektu „Slovensko
spieva koledy“, zaspievali najznámejšie slovenské koledy

- Poďme bratia do Betléma, Do
hory, do lesa, valasi, Šťastie,
zdravie, pokoj svätý vinšujeme
vám, Daj Boh šťastia a Tichá
noc.
Eva Fedorňáková,
tlačový referát MsÚ,
Vranov nad Topľou

Členovia OZ SZ Ozvena so svojou dirigentkou Vilmou Krauspeovou

Šport Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou
vydalo ďalšiu publikáciu viažucu
sa k minulosti a súčasnosti nášho
mesta. V osobitnej edícií po publikáciách ,,Sakrálne stavby vo
Vranove nad Topľou“, „Vranov
z
vtáčej
perspektívy“,
„Folklór Vranov nad Topľou“
prichádza najmä medzi širokú
vranovskú športovú verejnosť
knižná publikácia „Šport
Vranov nad Topľou“.
Po úvodnom príhovore
primátora mesta Jána Ragana
v tejto publikácií zaujme
história jednotlivých druhov
športov, ktoré ponúkajú širokú škálu možnosti zapojenia
sa do aktívneho, či pasívneho
športového života.
Prvé kapitoly tejto zaujímavej publikácie nás zavedú do histórie, ale aj v súčasnosti najrozšírenejšej športovej hry – futbalu.
Pripomína sa tu vyše storočná
história vranovského futbalu,
doplnená dobovými fotografiami
a príbehmi.
Vranovský futbal v tomto
ročníku 2018–2019 žne vynikajúce výsledky a ľúbivou hrou prilákal do svojho vynoveného futbalového stánku stovky divákov

milujúcich túto hru a vďačný
potlesk sa ozýva po každom ich
vystúpení. Možno málo kto vie,
že vo Vranove pôsobí Akadémia
Slovakia, ktorá vyhľadáva talentovanú mládež od 4–10 rokov,

dokonca realizuje aj projekt
v cvičebných jednotkách v materských školách. Mohli by sme
tu menovať celý rad trénerov
a vedúcich družstiev, ktorí pracujú v tejto žiackej a dorasteneckej
oblasti.
Keď píšeme tieto riadky práve
po tieto dni nás vranovskí reprezentanti reprezentujú v stolnom
tenise v ďalekom Španielsku.
Stolný tenis je hra, ktorá ma vo
Vranove ešte predvojnové korene

a v súčasnosti pôsobia v slovenskej extralige pod vedením jeho
predsedu Ing. M. Sisáka a manažéra JUDr. A. Hajduka.
Ďalším zo športov, ktorého
história spadá do 50 rokov uplynulého storočia
až po súčasnosť je volejbal.
Publikácia prináša celý rad zanietených vedúcich
a trénerov, ktorí
sa venujú tomuto
športu, zastrešuje
ich MŠK Vranov
nad Topľou.
Úspechy
vranovského
boxu ostanú navždy zapísané v histórií nášho
mesta a sú spojené s Mariánom
Smolákom najprv, ako aktívnym
boxerom, ale vo Vranove predovšetkým ako trénerom a organizátorom tohto športu.
Hádam najbližšie k tomuto športu má džudo. História
tohto športu je spojená s bratmi Krišandovými a ich celou
rodinou, manželkou Máriou,
dcérami – slovenskými repre
zentantkami. Vychovávali a vy

chovávajú celý rad ďalších talentovaných športovcov v tomto
druhu športu.
Atletika mala v našom meste
celý rad pútavých ľahkoatletických podujatí. O tejto bohatej
histórii sa určite dočítate v uvádzanej publikácii. Pre jej ďalšie
úspešné pôsobenie vyrástli v našom meste pri základných školách nové ľahkoatletické areály,
kde vyrastajú nové atletické nádeje reprezentujúce naše mesto.
Karate – počiatky tohto
bojového umenia sa začínajú
v 80. rokoch 20. storočia. Pri
jeho v našom meste boli M.
Strmeň a J. Kulan. V súčasnosti
najväčším objavom v karate je
Hana Hubcejová, ktorá v jednej
sezóne získala 9 krát zlato.
V histórií športu v našom
meste sa prenesieme k zamrznutej Topli, kde sa začínali písať kapitoly hokeja. Osemdesiate roky
sa zapísali v hokeji účastnou
nášho mužstva v druhej slovenskej lige. Nová hokejová aréna
dáva príležitosť pre mladé hokejové talenty do budúcnosti.
Ďalším kolektívnym športom, ktorý sa predstavuje v novej
publikácií je hádzaná. Rovnako
história – päťdesiate roky,
(Pokračovanie na strane 3)
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Pesničkový Mikuláš rozdával radosť a dary okolo nás

Prvý decembrový týždeň
sa otvorili dvere Estrádnej sály
Domu kultúry vo Vranove n. T.
pre zástupy žiakov materských
a základných škôl. Navštívili
hudobno-zábavné
predstave-

znalosti o dopravných značkách.
Na javisku sa okrem zamestnancov Mestského domu kultúry
vo Vranove n. T. predstavili talentovaní mladí ľudia: Norbert
Jakubek, Alžbeta Madejová, Petra

oddelenia Peter Tóth. Od 4. do
9. 12. 2018 nás na podujatiach
navštívilo celkovo 3128 divákov, ktorí vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Mikuláš
rozdával deťom a ich rodičom
radosť aj na námestí pred bu-

Tieto Mikulášske predstavenia pre Vás aj tento rok technicky a organizačne pripravili
zamestnanci Mestského Domu
kultúry vo Vranove n. T. (MsDK)
pod vedením riaditeľa organizácie, Ing. Alfonza Kobielského.

dovou A.O.C. kam ho doviezol
konský záprah. Spoločne so
svojimi pomocníkmi anjelikmi

O sladkú nádielku, ktorú si domov odniesli deti, sa postaral
MsDK vo Vranove n. T. a Mesto

nie Pesničkový Mikuláš v ktorom Mikuláš a jeho pomocníci
rozdali deťom okrem poučenia
a dobrej rady aj sladkú nádiel-

Nováková, Sofia Grittersová,
Sebastián David a Nina Tutková.
Touto cestou im chceme poďakovať za elán a chuť podieľať sa

ku. Ako to už zvykom býva, čert
Brumteláš tiež nelenil. Deťom
porozprával o tom aké potrebné
je vzdelávať sa, navyše rodičom
ukázal ako riešiť konflikty s tínedžermi. Poučný príbeh plný
pesničiek a zábavných scén bol
obohatený o vedomostnú súťaž. V nej si diváci precvičili

na príprave programu pre našich
najmenších. Úprimná vďaka patrí aj ich rodičom a školám za ich
pomoc a podporu. Scenáristom,
režisérom a hercom v jednej
osobe je už 20 rokov náš kolega
Mgr. Peter Novák, zástupca riaditeľa MsDK. Mikuláša presvedčivo stvárnil vedúci technického

rozžiarili stromček a zaspievali si vianočné koledy. Mikuláš
spolu s čertom Brumtelášom
a študentmi z Centra mládeže
na svojich potulkách zavítali aj
priamo do materských škôlok.
Osobne obdarovali detičky MŠ
Okulka, MŠ 1. Mája, MŠ Juh
a MŠ Domašská.

Vranov n. T. Chceme poďakovať
aj Veľkoskladu DMJ Market,
ktorý nám sladkosti každoročne
zabezpečuje. Vzácne okamihy si
spoločne pripomeňme na: www.
kulturavranov.sk a na facebooku
kulturavranov.
Silvia Nusová – Text
Bc. Marián Sobota - Foto

Šport Vranov nad Topľou

vodáckeho športu, severskej
chôdze- nordic walking.
V tomto príspevku sme sa
snažili vám priblížiť komplex
športových odvetví, súťažných,
ale aj rekreačno-oddychových.
Oveľa viac sa dozviete v publikácii Šport Vranov nad Topľou,
ktorú pripravil redakčný kolektív
E. Fedorňáková, K. Galiková, I.
Konya, J. Kopina, J. Kuba, A.
Madejová, s anglickým prekladom P. Križovenskej.
Môžete si ju zakúpiť za režijnú cenu 5,– € na oddelení prvého kontaktu MsÚ vo Vranove
nad Topľou. Veríme, že bude
pre vás motiváciu zapojenia sa

do niektorých či už súťažných
alebo záujmovo-turistických
športov a podujatí.
PaedDr. Jozef Švarbalík

(Dokončenie zo strany 2)
ktoré sú späté s menom Vojtecha
Lukáča. V súčasnosti je to druhá slovenská liga žien. Z menej
známych športov je tu priblížený hokejball, dokonca pre tento
šport máme v meste vybudované
aj nové ihrisko.
Ďalšími nie menej zaujímavými druhmi športu v našom
meste je tenis. Tento kráľovský
šport má rovnako bohatú históriu
a v súčasnosti ponúka tenisové
areály na voľných priestranstvách , ale aj v priestrannej hale
na sídlisku Juh.

Kulturistika v našom meste
má výborné organizačné zázemie
vďaka trénerským a organizačným schopnostiam I. Kopčeka,
J. Mihalčina a S. Švarbalíka.
Reprezentanti kulturistiky a fitnes sa nám v meste každoročne
predstavujú.
Zo záujmových organizácií
v našom meste prinášajú možnosti zapojiť sa do organizovanej
turistiky, kynológie, rybolovu,
krasokorčuľovania, mažoretiek,
biliardu, airsoftového športu,
horskej cyklistiky, otužilcov,
automotoklubu, street workout,

Oprava v knihe Šport
Vranov nad Topľou k článku
Atletika (strana 19.)
Majstera Slovenska v kategórii junior (r. 2007) v behu na 400
metrov Lukáša Husára, Tadeáša
Husára, štvornásobného majstera
Slovenska v behu na 100 metrov a Jakuba Juhaščíka majstera
Slovenska v behu na 300 metrov
v kategórii žiak trénoval Marián
Grescho.
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XII. vianočný veľtrh cvičných firiem a Deň otvorených dverí

Dňa 7. decembra 2018 sa na
pôde Obchodnej akadémie vo
Vranove nad Topľou konal XII.
ročník vianočného veľtrhu cvič-

komunikáciu v cudzom jazyku,
riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské
vzťahy. Je to miesto, kde si žiaci

Najlepšia cvičná firma Sweet Chloé, s. r. o.
pod vedením Ing. Daniely Sabolovej
ných firiem, ktorý bol spojený
s Dňom otvorených dverí. Do
súťaže sa zapojilo 8 cvičných firiem, z toho 5 domácich a 3 hosťujúce cvičné firmy - z Vranova
nad Topľou, Prešova a Rožňavy.
Veľtrh cvičných firiem patrí

v skutočnej firme. Práca v cvičnej
firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, pripravuje
mladých ľudí na reálny pracovný
život – umožňuje im získať praktické
skúsenosti.
Zbavuje ich
aj „strachu“
z podnikania
a reálneho
pracovného
života.
Obcho
dovanie zamestnancov
jednotlivých
cvičných fi-

Prítomné cvičné firmy súťažili
o ceny v kategóriách – najlepšia
cvičná firma, najlepší stánok,
najlepšie logo, najlepší slogan,
najlepší
reprezentant/reprezentantka, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia
cvičnej firmy.
Veľtrh cvičných firiem zaujal
aj žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Mnohí z nich využili možnosť navštíviť našu školu
a tak spoznať prostredie, v ktorom sa budú môcť vzdelávať počas budúceho stredoškolského
štúdia v prípade, že sa rozhodnú
pre štúdium na obchodnej akadémii. Svojou účasťou na veľtrhu
firiem mali možnosť získať pozi-

môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo
sa v simulovanom prostredí cvičných firiem naučili.
Cvičná firma je špecifická
organizačná forma vyučovania.
Ide o simuláciu činností oddelení

Najlepšia cvičná firma 3. miesto – WAFFLE HOUSE, s. r. o.,
pod vedením Ing. D. Sotákovej

k významným podujatiam našej školy. Žiaci tu majú možnosť
prezentovať svoju kreativitu
a flexibilitu, schopnosť pracovať
v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie
podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Na
veľtrhu si zamestnanci cvičných
firiem majú možnosť vyskúšať

riem mali pod
drobnohľadom
členovia hodnotiacej poroty, zloženej zo
zástupcov zamestnávateľov,
podnikateľov,
zástupcov mesNajlepšia cvičná firma 2. miesto - SFK, s. r. o.,
ta, rodičov, učipod vedením Ing. Ľ. Smolejovej
teľov i žiakov.

tívnu motiváciu k štúdiu odborných ekonomických predmetov
a spoznať praktickú stránku jednotlivých oblastí podnikania.
Ďakujeme cvičným firmám
za účasť na tohtoročnom veľtrhu,
prajeme im veľa úspechov a už
teraz sa tešíme na ďalší - XIII. vianočný veľtrh cvičných firiem.
Ing. D. Sabolová

Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Odborné poroty rozhodli o víťazoch v daných kategóriách
po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií takto:
Najlepšia cvičná firma 1. miesto – Sweet Chloé, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sabolovej
Najlepšia cvičná firma 2. miesto - SFK, s. r. o., pod vedením Ing. Ľ. Smolejovej
Najlepšia cvičná firma 3. miesto – WAFFLE HOUSE, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sotákovej
Najlepší stánok – RUBY FO, SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou
Najlepší katalóg - SFK, s. r. o., pod vedením Ing. Ľ. Smolejovej
Najlepší slogan – CHAMP – ÉLYSEÉS, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sotákovej
Najlepší reprezentant – Bianka Zubková, WAFFLE HOUSE, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sotákovej
Najlepšia prezentácia – AUTOCENTRUM OA, s. r. o., OA Rožňava
Najlepšie logo – TripShip, s. r. o., SOŠ služieb Prešov
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