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OKIENKO PRIMÁTORA
Vážení občania
po ročnom preteku s
časom máme predo
dvermi opäť Vianoce,
najočakávanejšie dni
roka, sviatky pokoja,
radosti, lásky, spolupatričnosti a vzájomného
porozumenia. Je to jednoducho čarovný čas s hlbokým duchovným obsahom a poslaním. Vianoce sú
štedré na ľudskosť, na toleranciu, na
úsmev a milé slovo, vľúdnosť a pokoru.
Počas Vianoc sme si bližší ako inokedy,
lebo chceme byť blízko seba, spolu komunikovať i zaspomínať si na všetko, čo sme
prežili v uplynulom období. Je to aj čas
vyvrcholenia nášho celoročného úsilia.
Uplynulý rok bol síce rokom ťažkým,
náročným, ale pre naše mesto úspešným.
Preto využívam túto príležitosť, aby som
sa Vám, milí spoluobčania, poďakoval za
vynaložené úsilie pre naše rodiny a naše
mesto, za množstvo uskutočnených predsavzatí a povinností v prospech nás všetkých. Pozdravujem v mene svojom i v
mene celého vedenia nášho mesta všetkých občanov, naše deti, mládež a zvlášť
chorých a osamelých občanov.
Vianoce v nás vyvolávajú spomienky na
našich blízkych, ktorí sú niekde ďaleko,
alebo si v tichosti pripomíname tých, po
ktorých zostala prázdna stolička pri štedrovečernom stole a ktorí, bohužiaľ, nie sú
medzi nami.
Po unáhlenom uplynulom roku sa všetci
tešíme na čistý prestretý štedrovečerný
stôl. Za tento čistý stôl by sme mali sadať s
čistým svedomím, s vnútorným vyrovnaním, s pocitom porozumenia voči všetkým,
ku ktorým sme doteraz nenašli dostatok
pochopenia. Dajme si predsavzatie žiť bez
ubližovania ostatným, lebo tento sviatočný
čas je najvhodnejším začiatkom upevňovania dobrých vzťahov medzi ľuďmi.
Vážení spoluobčania, vianočný čas očisťuje a zútuľňuje naše príbytky. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto nádherným sviatkom, prijmime všetky dary
Vianoc s vďakou a ďalej ich rozdávajme vo
svojom okolí počas nasledujúceho roka.
Úprimne a z celého srdca Vám želám
šťastné a požehnané vianočné sviatky a
úspešný vstup do nového roka 2009.
PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta

ODCHÁDZA SLOVENSKÁ KORUNA
Život veľkých osobností nám vždy
zanecháva nejaký odkaz, posolstvo do
nášho života. Čo život peňazí? Aký je
ich odkaz, funkcia? Ich životnosť determinuje obdobie, kedy sa razia, používajú
a stiahnu z obehu. Jednoducho, nahradí
ich nové platidlo. Takéhoto etalónu sa
dočkala aj slovenská koruna.
Pohľad každého človeka na peniaze
je odlišný. Niektorí si pri pohľade na nich
predstavia matériu, ktorú by si za ne
kúpili, iní sa s nimi vidia vo svete „showbiznisu", a tí viac uvedomelí sa nad nimi
už len pousmejú. Čo si pri pohľade na
peniaze, aj tie odchádzajúce slovenské,
môžeme uvedomiť my? Medzi tie fundamentálne fakty patrí nepochybne skutočnosť, že človek nie je stvorený pre
peniaze. Naopak, peniaze majú slúžiť
človekovi. Ich hodnotu by mali predčiť
pravé ľudské hodnoty, a to s enormným
náskokom.Čestnosť.Spravodlivosť.
Svedomitosť...

od toho, kedy ich na eurách nebudeme
vídať. Do obehu sa dostanú nové platidlá s iným koloritom. Napriek tomu, na
odkaz týchto osobností, ktoré ovplyvnili
naše dejiny by sme nemali zabúdať. A
ktovie, možno by integrácii európskeho
menového systému pomohlo menej
peňazí a viac lásky v obehu.
Viktória Čechová

Poďme spolu silvestrovať,
poďme spolu vítať Nový rok!

Vážení občania,
srdečne Vás pozývame 31.
decembra 2008 na Námestie slobody spoločne sa rozlúčiť so
starým rokom a privítať nový rok,
ktorý so sebou prináša novú
menu - euro.
Od 23. hodiny pred obvodným
úradom nebude chýbať veselá silvestrovská atmosféra – hudobná
produkcia, dobré vínko, pyroefekŠtefánik, Hlinka, Štúr, Bernolák, Sv. ty a efektný novoročný ohňostroj.
Cyril a Metod, Pribina. Významné osobnosti slovenských dejín, ktoré sa už
Poďme teda spoločne silvestrodlhé roky odrážajú na slovenských ban- vať a vítať Nový rok 2009!
kovkách. Necelý mesiac nás však delí
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KOĽKO ZAPLATÍME ZA DETI V ŠKOLE?
Vo Vranovskom hlásniku č. 9/2008 v článku „Od septembra podľa nového školského
zákona“ sme informovali širokú verejnosť o
tom, čo prináša nový školský zákon. Okrem
iného sme informovali i o tom, že prijatý
zákon upravuje zásady stanovenia príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v
materskej škole, v školskom klube detí, za
účasť žiakov na činnosti v centre voľného
času, v školských strediskách záujmovej činnosti, za čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
a za nákup potravín pre deti a žiakov stravujúcich sa v školských jedálňach. Výšku uvedených príspevkov v zmysle uvedeného
zákona (č.245/2008 Z.z. ) stanovuje zriaďovateľ týchto zariadení (v našom prípade
mesto) všeobecne záväzným nariadením
(ďalej len VZN). V podmienkach nášho
mesta VZN č. 95/2008, ktoré stanovuje
výšku uvedených príspevkov bolo schválené
na XXX. zasadnutí mestského zastupiteľstva
dňa 18. septembra 2008.
Pre jednotlivé druhy činnosti boli
stanovené tieto rozpätia príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom
je mesto Vranov nad Topľou:
1. Príspevok za pobyt dieťaťa
v materskej škole
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy na jedno dieťa
sumou v rozpätí od 150 Sk/4,97 € do 200 Sk/
6,63 €. Presnú výšku príspevku v uvedenom
rozpätí určuje riaditeľ školy podľa sociálnej
skladby detí. Príspevok sa uhrádza do 10.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza
za dieťa:
ktoré má jeden rok pred nástupom na
plnenie povinnej školskej dochádzky,
ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
2. Príspevok na činnosť školského
klubu detí
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
50,- Sk /1,65€ až 200,- Sk/6,63 €. Uhrádza
sa tiež do 10. dňa v mesiaci. Presnú výšku
stanovuje riaditeľ základnej školy pri ktorej je
školský klub detí (družina) zriadený podľa
sociálnej skladby prihlásených žiakov na činnosť v školskom klube detí.
Príspevok v školskom klube detí sa
neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca
žiaka o to požiada písomne zriaďovateľa a
predloží mu doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi.
3. Príspevok na činnosť centra voľného času
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou centra voľného času prispieva
zákonný zástupca za žiaka v rozpätí 20,- Sk/
0,66 € až 100,- Sk/3,31 €. Uhrádza sa do 10.
dňa v mesiaci.
Príspevok v centre voľného času sa neuhrádza za neplnoletého

žiaka a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o
to požiada písomne zriaďovateľa a predloží
mu doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi.
4. Príspevok na činnosť školského
strediska záujmovej činnosti
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského strediska záujmovej
činnosti (jednotlivé druhy športu, folklórne
súbory …) prispieva zákonný zástupca žiaka
mesačne v rozpätí 20,- Sk/ 0,66 € až 50,Sk/1,65 €. Splatnosť i odpustenie platby príspevku sú rovnaké ako v centre voľného
času.
5. Príspevok v základnej umeleckej
škole
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených
so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:
pre individuálne vyučovanie prípravného a
základného štúdia zákonný zástupca žiaka
mesačne sumou v rozpätí 100,- Sk/ 3,31 €
až 250,- Sk/ 8,29 €
pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých dospelá osoba mesačne sumou v rozpätí 250,- Sk/8,29 € až 400,- Sk/ 13,27 €
pre individuálne vyučovanie rozširujúceho
štúdia zákonný zástupca žiaka mesačne
sumou v rozpätí 250,- Sk /8,29 € až 350,Sk/ 11,61 €
pre skupinové vyučovanie prípravného
štúdia zákonný zástupca žiaka mesačne
sumou v rozpätí 100,- Sk/3,31 € až 200,- Sk/
6,63 €
pre skupinové vyučovanie základného
štúdia zákonný zástupca žiaka mesačne
sumou v rozpätí 130,- Sk/ 4,31 € až 230,Sk/ 7,63 €
pre skupinové vyučovanie štúdia dospelých dospelá osoba mesačne sumou v rozpätí 200,- Sk/6,63 € až 350,- Sk/ 11,61 €
pre skupinové vyučovanie rozširujúceho
štúdia zákonný zástupca žiaka mesačne
sumou v rozpätí 200,- Sk/6,63 € až 300,Sk/ 9,95 €.
Splatnosť i odpustenie platby sú rovnaké
ako pri predchádzajúcich príspevkoch.
6. Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni
Školská jedáleň poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa

vekových kategórií stravníkov v náväznosti
na odporúčané výživové dávky určené
Ministerstvom školstva SR. Príspevok podľa
vekových kategórií je:
Materská škola
Stravníci od 2-6 rokov: desiata 7,- Sk/0,23
€, obed 17,- Sk/0,56 €, olovrant 6,Sk/0,19€, úhrada spolu 30,- Sk/ 0,99 €.
Základná škola
Stravníci od 6 – 11 rokov (1.- 4. roč. ZŠ):
obed 25,- Sk/0,82 €, úhrada 25,- Sk/0,82 €.
Stravníci od 12-15 rokov (5. - 9. roč. ZŠ):
obed 27,- Sk/0,89€, úhrada 27,- Sk/0,89 €.
Stredná škola a dospelí stravníci
Stravníci od 15 – 18 a viac rokov: obed:
30,- Sk/0,99 €, úhrada 30,- Sk/0,99 €.
V prípade, že po prechode na euro
ceny potravín porastú, posunú sa platby
do vyššieho finančného pásma:
Materská škola
Stravníci od 2-6 rokov: desiata 8,- Sk/0,26
€, obed 18,- Sk/0,59 €, olovrant 6,Sk/0,19€, úhrada spolu 32,- Sk/ 1,06 €.
Základná škola
Stravníci od 6 – 11 rokov (1.- 4. roč. ZŠ):
obed 27,- Sk/0,89 €, úhrada 27,- Sk/0,89 €.
Stravníci od 12-15 rokov (5. - 9. roč. ZŠ):
obed 29,- Sk/0,96 €, úhrada 29,- Sk/0,96 €.
Stredná škola a dospelí stravníci
Stravníci od 15 – 18 a viac rokov: obed:
32,- Sk/1,06 €, úhrada 32,- Sk/1,06 €.
Príspevok sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca .
Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa
alebo žiaka, ktorý o to požiada písomne a
predloží škole doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu stanovuje takto:
a) dieťa v materskej škole: desiata 1,Sk/0,03 € obed 1,- Sk/ 0,03 €, olovrant 6,Sk/ 0,19€
b) žiak v základnej škole: obed 1,- Sk/
0,03 € až 5,- Sk/ 0,16 €.
Podľa rozhodnutia Úradu práce, soc. vecí
a rodiny vo Vranove nad Topľou (Výnos
Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR z
20. apríla 2004 č. 1757/04-II/1)výška poplatku v súčasnosti je 1,- Sk .
Podľa doteraz platných predpisov
pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení výšku príspevkov určovali riaditelia škôl
a školských zariadení.
PaedDr. Štefan Orol, oddelenie školstva

Nová jazyková učebňa ZŠ Bernolákova ulica
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA S POLIAKMI
Zohľadňujúc význam poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce pre
posilňovanie vzájomných susedských vzťahov a zlepšovanie životných podmienok jej obyvateľov,
navštívil dňa 2. decembra 2008 primátor mesta Vranov nad Topľou
PhDr. Tomáš Lešo s delegáciou,
ktorú tvorili prednostka MsÚ Ing. Eva
Pčolinská, vedúca oddelenia kultúry
Viera Machková a riaditeľka ZŠ Lúčna
PaedDr. Blažena Matisová, dve poľské mestá – Boguchwalu a Rzeszow.
Pri tejto príležitosti sa primátor
mesta stretol s primátorom Boguchwaly Mgr. Ing. Wieslawom Dronkom a prezidentom Rzeszowa Tadeuszom Ferencom, aby vzájomne podpísali zmluvy o medzinárodnej spolupráci. Spolupráca s týmito poľskými mestami už nadobudla kvalitatívne širší rozmer, nakoľko okrem kultúrnej výmeny naše mesto spolu s
poľskými mestami už rieši konkrétne
spoločné projekty, ktoré umožnia
obom stranám získať finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie
na rozvoj života občanov. Výsledky
tejto spolupráce teda vytvárajú ešte
výraznejší predpoklad na dlhodobý
rozvoj cezhraničnej spolupráce.
Viera Machková,
vedúca oddelenia kultúry

Zástupcovia nášho mesta si s prezidentom Rzeszowa vymenili kópie erbov.

Primátor Vranova nad Topľou a primátor Boguchvaly pri podpise zmluvy.

MYSLÍME NA BLÍZKYCH I V ČASE VIANOC

Blíži sa záver roka a každý, počnúc
malými deťmi a končiac starými rodičmi očakáva najkrajšie sviatky roka,
Vianoce, tento čas tak túžobne očakávaný všetkými. Atmosféru Vianoc žiadna iná nenahradí. Symboly Vianoc sa
pokúšame vniesť do nášho myslenia i
konania, v skutočnosti i do nášho
správania sa na ulici, obchode na pracovisku, v rodine. Tento zázračný čas
obrusuje ostré hrany medziľudských
vzťahov, ktoré bývajú niekedy najostrejšie práve medzi najbližšími.

Vianoce so sebou prinášajú chvíle
plné lásky, milých slov a darčekov.
Počas vianočných sviatkov aj ľudia, ktorých bližšie nepoznáme sú nám oveľa
bližší a pri stretnutí s nimi nešetríme
úsmevom, milým slovom či vinšom.
Ľudová múdrosť hovorí, že ani tá najväčšia vatra nezachráni mrznúceho človeka, keď je od nej na míle vzdialený a
ani to najväčšie bohatstvo nezachráni
človeka, keď je osamelý.
Obdaruvávame a cítime zvláštny pocit
radosti z toho, že niekomu urobíme
radosť. A možno je naša radosť väčšia
ako radosť obdarovaného, a to je tá
pravá radosť.
Pri príležitosti blížiacich sa vianočných
sviatkov každý čaká na pozornosť od
svojich blízkych. Aj ten kto blízkych príbuzných nemá, túži po tom, aby si na
neho niekto spomenul. Preto určite v
tomto čase dobre padne, keď si mesto
spomenie na chorých a starých občanov umiestnených v našich sociálnych
zariadeniach.
Občanom v Dome s opatrovateľskou
službou na Duklianskych hrdinov mesto

pri príležitosti blížiacich sa sviatkov
poskytne balíček s aktuálnou nádielkou
pod vianočný stromček.
Vianočná nálada inšpiruje aj vedúcich
jednotlivých klubov dôchodcov v meste
a pri tejto príležitosti v klubových priestoroch organizujú koncoročné priateľské posedenia, na ktoré svojich členov
srdečne pozývajú.
Domov dôchodcov-domov penzión na
Sídlisku 1.mája tradične ako každý rok
pre svojich občanov zabezpečuje bohatšiu sviatočnú vianočnú večeru.
Okrem starých občanov umiestnených v našich sociálnych zariadeniach,
mesto poskytne vianočný balíček aj
deťom, ku ktorým bol osud krutý, stali
sa sirotami a nemajú to šťastie, aby vianočné sviatky prežili spolu s rodičmi v
kruhu úplnej rodiny.
Spoločne si želajme, aby nám bolo
dopriate nachádzať život zaujímavý,
neopakovateľný, jedinečný.
Krásne Vianoce v pokoji, zdraví, šťastí
a láske.
Ing. Mária Ivanišinová,
vedúca odboru sociálneho

december 2008

Vranovský hlásnik

strana 4

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
v spolupráci s Oblastným pracoviskom
Matice Slovenskej vo Vranove nad Topľou
a Mestom Vranov nad Topľou
Vás pozývajú na súťaž v prednese slovenských povestí

A LL II A
AN
N SS K
KY
Y M
MA
A ŤŤ K
KO
O
ŠŠ A
dňa 22. 01. 2009 o 8.30 hod. v priestoroch Hornozemplínskej knižnice
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 2 . – 7 . ročníka ZŠ.
Každá škola môže poslať do súťaže jedného žiaka z každej kategórie .
I . kategória žiaci 2 . – 3 . ročníka ZŠ
II . kategória žiaci 4 . – 5 . ročníka ZŠ
III . kategória žiaci 6 . – 7 . ročníka ZŠ
Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu
najviac 6 minút. Napísanú povesť odovzdá pred vlastnou
súťažou porote. Návratku na regionálne kolo zašlite najneskôr
do 15. 1. 2009! Víťazi regionálnej súťaže postupujú do krajského
kola. Krajské kolo súťaže sa uskutoční do 6. februára 2009.
Celonárodné kolo sa bude konať 27. februára 2009 v Šali.

Mesto Vranov nad Topľou a Mestský
športový klub vo Vranove nad Topľou
Vás srdečne pozývajú na

ŠTEFANSKÝ
VOLEJBALOVÝ
TURNAJ MIX DRUŽSTIEV

26. 12. 2008 od 8. hodine v Mestskej

Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenskej povesti. Hlavným orga- športovej hale a pretlakovej športovej
hale pri ZŠ na sídlisku Juh vo Vranove
nizátorom je MO MS Šaľa, redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s nad Topľou.
Maticou slovenskou v Martine a Bratislave, Ministerstvo kultúry SR,
Ministerstvo školstva SR, Národné osvetové centrum, Mesto Šaľa v spolupráci s okresnými a krajskými odbormi školstva, MO MS na Slovensku.
Recyklácia odpadov je významným

SEPAROVANÝ ZBER

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

NOVONARODENÉ DETI Miľo, Pavol Marenčin,
75-roční: Mária Kentošová, Mária
3. 11. Emma Miňová, 10. 11. Dávid
Tomko, Lukáš Mitaš, 12. 11. Marek Barnová, Ján Kentoš, Júlia Hunčárová,
Havriľák, 13. 11. Ema Sochová, 17. 11. Juraj Višňovský, Štefan Kokoruďa,
Jessica Šmatárová, 20. 11. Samuel a Bartolomej Danč,
80-roční: Zoltán Benko, Mária Šárová,
Sofia Šoltésovci, 23. 11. Adam Šutaj
Mária Rokytová, Anna Kolečavová, Mária
Bednárová,
Ján
Demčo,
Mária
NOVOMANŽELIA
15. 11. Anton Blinka a Gabriela Stašeľová, Helena Tokárová,
85-roční: Anna Plachá, Mikuláš
Balintová, 29. 11. Martin Jakubo a
Stanislava Ondičová, Jozef Brandt a Petrilák,
90-ročný: Anton Farkaš
Mária Ivanová, 4. 12. Milan Jurmak a
Ivana Onodiová, Róbert Šmatár a
Srdečne blahoželáme!
Nataša Turtáková, Marek Pohlodko a
Miroslava Šmatárová, Jaroslav Šmatár a
OPUSTILI NÁS
Adriana Pohlodková
8. 11. Tibor Karšňák 73-ročný, 14. 11.
Ing. Ján Gerhardt 67-ročný, 15. 11. Jozef
JUBILANTI
Timkovič 51-ročný, 16.11. Ján Vaľko 53december 70-roční: Mária Dulebová, ročný, 20. 11. Ľudmila Hustá 62-ročná, 21.
Ing. Mikuláš Majerčin, Pavel Fiľo, Helena 11. Martin Babenský 49-ročný, Mária
Vargová, Verona Skybová, Mária Melnyková 82-ročná, 25. 11. Gizela
Kmeťová, Alica Pavelková, Anna Kole- Jašinská 85-ročná, 27. 11. Ján Čižmár 84čavová, Ing. Jozef Demáček, Zuzana ročný. spracovala: Bc. Mária Kopková,
Vasková, Blažena Zajacová, Mikuláš
oddelenie kultúry

krokom nie len z dôvodu ochrany
životného prostredia, ale aj z hľadiska
rozvoja spoločnosti, preto je dôležité
pristupovať k separácií odpadov zodpovedne. V mesiaci január sa zber
triedených odpadov: sklo, papier a
plasty uskutoční 7. januára pre bytové a rodinné domy v meste Vranov
nad Topľou a mestských častiach
Čemerné a Lomnica. Mimo vývozných
dní môžu občania komunálny odpad,
alebo iný odpad (veľkoobjemový,
plasty, sklo, papier, elektronický,
nebezpečný a biologický) bezplatne
odovzdať na Zbernom dvore na
Toplianskej ulici č. 1905/5. Zberný
dvor je otvorený v pondelok - piatok
od 7. do 16. hodiny.

Redakcia
Vranovského hlásnika

Vám želá krásne,
pokojné
a radostné prežitie
Vianoc
a v novom roku 2009
veľa zdravia a úspechov.
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