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Letné kúpalisko vo Vranove nad
Topľou je už v plnej prevádzke.

SEZÓNA UŽ ZAČALA
OKIENKO PRIMÁTORA
Vážení spoluobčania,
opäť je tu čas dovoleniek a letných prázdnin, na načerpanie novej
energie pre druhý polrok 2009. Môžeme znova prehodnotiť rýchlosť
životného tempa, ktoré dnešná uponáhľaná doba prináša.
Aj naše mesto Vranov nad Topľou prináša občanom viac možností na
aktívny oddych so širokou škálou záujmov. Kultúrny, náučný, spoločenský, zábavný a športový relax. V rámci veľmi dobrých prírodných
podmienok i geografického členenia má mesto dobré predpoklady na
aktívny rozvoj cestovného ruchu. Samozrejme, bez kvalitnej infraštruktúry a služieb to nepôjde. V súčasnom období sa mesto zameralo hlavne na budovanie regionálnej infraštruktúry pre prímestskú a vidiecku
turistiku a agroturistiku. To všetko zahŕňa budovanie náučných a turistických chodníkov a cyklotrás. Rastúci záujem občanov o turistiku a
cykloturistiku nás priviedol k rozhodnutiu spolu so združeniami cestovného ruchu venovať sa práve týmto aktivitám. Ak sa nám podarí prepojiť sieť turistických trás Vranovského okresu (Slánskych vrchov a
Ondavskej vrchoviny), môžeme zvýšiť návštevnosť územia širokou
verejnosťou v celoročnom období. Už vybudovaný lesný náučný chodník Bila hura v dĺžke 2,7 km nám môžu závidieť v mnohých mestách.
Dostať sa tak blízko do lesa, a pritom nevycestovať, je vynikajúca
príležitosť vyskúšať svoje fyzické sily a spoznávať prírodu, ktorá nás
dennodenne obklopuje.
Začali sme s vybudovaním oddychovo–rekreačno-zábavnej zóny
pri rieke Topľa. Tu sa nachádza futbalový štadión, novopostavené
mestské kúpalisko, zábavné centrum pre mládež. Prebiehajúca
výstavba multifunkčného zimného štadióna s kvalitnými reštauračnými službami a možnosťou ubytovania nám určite prinesie zvýšenie atraktivity nášho mesta. Súčasťou celého komplexu je aj výstavba jazdeckého areálu súkromnou spoločnosťou. Samozrejme, že
cestovný ruch a rozvoj turizmu má veľa podôb. Záleží od účelu pre
aký sa rozhodne návštevník.
Pevne verím, že práve v období toľko spomínanej hospodárskej
krízy bude cieľom našich voľných dní za oddychom a relaxom spoznávanie Slovenska, vranovského regiónu a samozrejme aj nášho
mesta.
PhDr. Tomáš Lešo, primátor

S prichádzajúcou letnou sezónou v týchto dňoch vrcholí aj
príprava letných kúpalísk a vodných nádrží.
Nové kúpalisko v našom meste otvorilo 20. júna už svoju
druhú sezónu. Kúpalisko disponuje rekreačným bazénom s
vyhrievanou vodou a dvoma detskými bazénmi. V areáli je tiež
ihrisko na plážový volejbal a futbal, detské ihrisko s preliezkami,
prevádzkova budova so šatňami, sprchami a toaletami. V
tomto roku sa rozšírili služby s občerstvením, pribudla veľká
terasa, kde budú podávané jedlá na úrovni reštaurácie, zabezpečený je aj ambulantný predaj nanukov. Ceny vstupného v
eurách budú v tomto roku nasledovné: dospelí zaplatia
2,70 €, dôchodcovia a deti 2 € , deti do 3 rokov zdarma. Po
16. hodine platí zľava. Otváracia doba zostáva nezmenená a
to denne od 9.30 -19.00 hod. Každý návštevník pri zakúpení lístka dostane počas celej sezóny nealko nápoj zdarma.
Novinkou tejto sezóny je aj WIFI internet, ktorý bude spustený v
areáli kúpaliska v priebehu mesiaca júl.
Prevažne mladšiu časť obyvateľstva nášho mesta ale aj okolia isto poteší tanečná párty v areáli letného kúpaliska a v priestoroch EKG night klubu AQUADANCE 2009. Podujatie sa uskutoční 27. júna 2009 od 19. hodiny na trávnatej ploche vedľa letného bazéna, kde bude postavený stage pre účinkujúcich
pričom celý areál bude dekorovaný bambusmi, trstinovým plotom a ďalšími dekoráciami na vytvorenie letnej atmosféry. To
všetko za účasti 3 DJ-ok z Indonézie. Srdečne pozývame na
túto tanečnú párty ktorá je atraktívna i tým, že je jednou z dvoch
vystúpení v rámci Slovenska.
Gabriel Čopák, správca LK
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ROZVOJ MESTA POKRAČUJE
Milí spoluobčania, nakoľko máme prvú
polovicu roka 2009 za sebou, radi by sme
Vás informovali o nových zrealizovaných
akciách v našom meste.
Azda najviac viditeľnú zrealizovanú
akciu predstavuje výstavba novej okružnej križovatky pri obchodnom dome
BILLA. Táto križovatka predstavovala
kolízny bod cestnej dopravy, hlavne pre
autá, ktoré vychádzali z miestnych bočných komunikácii a to z Ul. hronského –
od nákupného strediska BILLA a od ul.
Ondavskej - od tržnice na hlavnú cestu.
Novou križovatkou sa zlepšila táto dopravnú situáciu. Výstavba novej križovatky
vyriešila existujúci kolízny bod cestnej
dopravy, zlepšila prejazdnosť áut cez túto
križovatku, zvýšila bezpečnosť chodcov a
vytvoril sa krajší vstup do nášho mesta.
Mesto Vranov nad Topľou vynaložilo na
výstavbu tejto križovatky 282 tis EUR/ 8,5
mil. Sk, z toho 133 tis. EUR/4 mil. Sk bolo
vyfinancovaných z Prešovského samosprávneho kraja. Výstavba križovatky bola
realizovaná firmou Skanska BS a. s.,
Košice a okrasnú výsadbu stredu križovatky realizovala firma Záhradnícke služby
- Ing. Martin Boroš.

tieto ihriská dalo do správy a údržby
Mestskému bytovému podniku a. s.,
Vranov nad Topľou.
V najbližších dňoch mesto odovzdá do
užívania obyvateľom mesta ďalšiu stavbu.
Jedná sa o stavbu Prečerpávacej stanice dažďových vôd na ulici B. Němcovej.
Táto stavba je určená na prečerpávanie
dažďovej vody z intenzívnej zrážkovej
činnosti z ulice B. Nemcovej, ktorá patrí k
záplavovým lokalitám a na prečerpávanie
vôd zo záplav. Stavba prečerpávacej stanice bude čerpať dažďovú vodu a odvádzať ju výtlakom naspäť do vodného toku
Čičavka. Túto stavbu realizovala firma R.
A. S., Sveržov, okr. Bardejov. Celkový
náklad stavby bol 148 tis. EUR / 4,5 mil.
Sk. Táto stavba bola v rámci protipovodňových opatrení financovaná z prostriedkov EU vo výške 95% a zvyšných
5% bolo vyfinancovaných z vlastných
prostriedkov mesta.
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia
Základnej školy Sídlisko JUH. Stavba
rekonštrukcie pozostáva z výmeny okien
a dverí za plastové, výmena existujúcej
plochej strechy za sedlovú vrátane novej
krytiny a tepelnej izolácie a zateplenie
všetkých pavilónov školy. Zrealizovaním
tejto stavby dôjde k zlepšeniu kvality
pobytu a pohody žiakov v škole a zároveň sa zníži energetická náročnosť stavby.
Túto stavbu realizuje firma EKOSVIP a. s.,
Sabinov. Celkový náklad stavby je 1,3 mil.
EUR (39 mil. Sk), ktorá je financovaná z
prostriedkov EU vo výške 95% z celkových oprávnených nákladov a zvyšných
5% je financovaných z vlastných prostriedkov mesta. Táto stavba bude ukončená do konca roka.

Ďalšou viditeľnou akciou realizovanou
vo všetkých mestských častiach mesta,
bola výstavba 5 – tich komplexných detských ihrísk, ktoré boli dňa 1.6. 2009 t. j.
na deň detí sprístupnené deťom nášho
mesta. Detské ihriská sú určené pre deti
od 6 – 12 rokov. Súčasťou detských ihrísk
sú preliezky, hojačky, kolotoče, lanové
konštrukcie, pieskoviská a domčeky so
šmýkalkami. Všetky komponenty ihrísk
vrátane oplotenia spĺňajú prísne bezpečnostné európske normy, ktoré sú v súčasnej dobe pod veľkým drobnohľadom
Slovenských inšpekcií. Mesto vynaložilo
na výstavbu týchto 5-tich ihrísk 66 tis.
Od decembra minulého roka t. j. 2008
EUR / 2 mil. Sk. Túto stavbu realizovala sa realizuje výstavba nového Zimného
firma Playsystém s. r. o., Košice. Mesto štadióna na ulici B. Nemcovej na mieste

starého klziska. Zimný štadión bude tvorený zakrytou ľadovou plochou a vytvorením zázemia – šatní, soc. zariadení, strojovne, priestor na predaj vstupeniek, informátor. Táto stavba bude vybavená najmodernejším zariadením na chladenie, vzduchotechnikou.
Stavba je financovaná z vlastných prostriedkov mesta a finančných prostriedkov
zo zväzu ľadového hokeja, ktorý doposiaľ
prispel na túto stavbu vo výške 3,5 mil. Sk.
Veríme, že tento rok získame od zväzu
ďalšiu dotáciu na výstavbu štadióna.
Stavbu realizuje firma BETPRES s. r. o.,
Vranov nad Topľou.
-pokračovanie na 3. strane-pokračovanie z 2. stranyV 2. polroku 2009 mimo realizácie už
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ROZVOJ MESTA POKRAČUJE
započatých investičných akcií mesto
začína s výstavbou Bytového domu A3 61 b.j. na Sídlisku Lúčna o rozpočtovom
náklade 2,6 mil. EUR/ 78 mil. Sk. Na financovanie týchto bytov obdržalo mesto
dotáciu z MVaRR v sume 639 tis. EUR /
19 mil. Sk a získalo úver zo ŠFRB v sume
1,9 mil. EUR./ 57 mil. Sk . Túto stavbu
bude
realizovať
firma
Stavoterm
Michalovce s.r.o.

Kráľa a ulíc 1.mája a Duklianskych hrdinov. Na posilnenie základne riadenia
kamier a samotné kamery získalo mesto
z "Rady vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality celkom 30 tis. EUR /
904 tis. Sk..
Rada vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality pritom poskytla aj
ďalšie finančné prostriedky 4 tis. EUR
/120 tis. Sk , ktoré budú orientované na
projekt realizovaný žiakmi ZŠ Lúčna s
Do konca roka dôjde aj k rozšíreniu názvom " Život máš len jeden - náš prvý
kamerového systému o ďalšie 4 kame- film natočený žiakmi " .
ry, ktoré budú umiestnené - na križovatke
ulíc Staničná, Hronského a Budovateľská
Po úspešnom ukončení prípravných
/pri autobusovej a vlakovej stanici mesta/ prác a podpísaní zmluvy s centrálnym riaďalšia na križovatke ulíc Hviezdoslavova diacim orgánom v rámci projektu poľskoa M.R.Štefánika /pri autobusovej zastáv- slovenskej spolupráce predpokladáme
ke pri nemocnici „na Letisku“/, ďalšia na započať aj s realizáciou rekonštrukcie
Námestí Jána Pavla II. /oblasť okružnej Kultúrneho domu vo Vranove nad
križovatky pri kostole sv. Františka z Topľou , na ktorý má mesto schválené
Assisi/ a štvrtá na križovatke ulíc Janka finančné prostriedky v rozsahu 1,4 mil.

EUR/ 42 mil. Sk . Ide o partnerský projekt
s mestom Reszow, ktoré v rámci tohto
projektu bude financovať obnovu svojho
kultúrneho domu v sume takmer 280 tis,
EUR / 8,4 mi. Sk .
Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v
rozvoji mesta, na ďalších rozvojových
akciách intenzívne pracuje a o ich realizácii a finančnom zabezpečení vás budeme
informovať v závere roka 2009.
Ing. Zuzana Rusičová,
vedúca oddelenia výstavby

SEPAROVANÝ ZBER
V mesiaci júl sa zber
triedených odpadov:
sklo, papier a plasty
uskutoční: 8. júla a 29.
júla pre rodinné domy a
bytové domy v meste
Vranov nad Topľou a mestských častiach
Čemerné a Lomnica. V mesiaci august
sa zber triedených odpadov: sklo,
papier a plasty uskutoční: 19. augusta
pre rodinné domy a bytové domy v
meste Vranov nad Topľou a mestských
častiach Čemerné a Lomnica. V auguste
sa tiež uskutočni zber elektronického
odpadu. Za zber sa neplatí. Stačí, aby v
deň vývozu boli elektrospotrebiče vyložené pred bránou rodinného domu alebo pri
stanovišti kontajnerov na komunálny
odpad. Čo všetko možno odovzdať do
zberu: chladničky, mrazničky, sušičky,
mikrovlné rúry, elektronické sporáky,
elektrické radiátory, vysávače, práčky,
žehličky a iné prístroje, telefóny, mobilné
prijímače, mlynčeky, kávovary, vŕtačky,
píly. Okrem týchto vecí možno vyložiť aj
staré autobatérie, elektrické žiarivky a
výbojky. Zber sa bude konať 21. augusta
pre rodinné domy a bytové domy v
meste Vranov nad Topľou a mestských
častiach Čemerné a Lomnica. V mesiaci
september sa zber triedených odpadov: sklo, papier a plasty uskutoční: 2
septembra a16. septembra pre rodinné
domy a bytové domy v meste Vranov
nad Topľou a mestských častiach Čemerné a Lomnica.
Zber biologického odpadu je potrebné
nahlásiť na dispečing vývozu 057/ 44 63
363 do stredy daného týždňa. Biologicky
rozložiteľný odpad je: pokosená tráva,
mokrá aj suchá, burina, opadané lístie, na
kúsky (max. 1 m dĺžka, 40 cm hrúbka)
nasekané konáre, kvety. 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 7:00-16:00 hod a v sobotu
7:00-12:00 hod.
Ing Marcel Kopčo,
vedúci oddelenia ŽP a dopravy

jún 2009

Vranovský hlásnik

strana 4

ZNOVUOBJAVENIE BICYKLA
Nevšedným zážitkom pre obyvateľov
nášho regiónu sa stala nedeľa
14.06.2009, keď obce združenia cestovného ruchu Ekovalali spolu s mestom
Vranov n. T. a turistickým klubom Opál z
Vranova pripravili netradične športovo –
spoločenské podujatie pod názvom
„Cykloštafeta priateľstva“ obyvateľov
nášho regiónu.
Združenie cestovného ruchu Ekovalali,
so sídlom vo Vyšnom Žipove, združuje 19
obcí nášho regiónu. O vstup do tohto
združenia sa usiluje aj naše okresné
mesto. V združení to s rozvojom cestovného ruchu a turizmu vzali „od podlahy“ a
v krátkom čase zorganizovali netradične
masové turistické podujatia s veľkou účasťou spokojných účastníkov, medzi ktorými nechýbali ani účastníci zo zahraničia
(Litva a Lotyšsko). „Cykloštafeta priateľstva“ prilákala na svojom prvom ročníku
82 cyklistov z nášho regiónu, ktorých
podporili v peknej iniciatíve aj peši turisti z
Vranova n. T. Po slávnostnom otvorení

pred budovou železničnej stanice vo
Vranove n. T. a pripnutí pozdravnej stuhy
zástupcom mesta Mgr. Šandalom na štafetový kolík, sa účastníci vybrali pozdraviť
vranovčanov okružnou jazdou po meste,
aby v doprovode mestskej polície bezpečne opustili okresné mesto a vydali sa
na tri štafetové trasy. Nadšené privítanie
občanmi obcí, kadiaľ cyklopeletón prechádzal spolu s občerstvením a slávnostným pripínaním pozdravných stúh
starostami obcí vytváralo radostnú atmosféru účastníkov umocňovanú zdravicami v obecných rozhlasoch. Milé bolo privítanie pre všetkých, ktorí bezpečne
dojazdili do Vyšného Žipova. Slávnostne
vyzdobená obec s množstvom zvedavých obyvateľov vítala všetkých živou
cigánskou muzikou a po odovzdaní štafetových stúh do rúk predsedkyne ZCR
Ekovalali MVDr. Supukovej, sa všetci s
chuťou a zaslúžene pustili do netradičného pohostenia – východniarske holúbky
a hubová kapustnica. Zaslúžený oddych
pri príjemnej cigánskej muzike dotvoril

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

NOVONARODENÉ DETI
5. 5. Dominik Slivka, 6. 5. Michael René
Hajník, Andreas Harčár, 13. 5. Ema Čintalová, Barbora Romanková, 14. 5. Filip
Duda, Richard Legez, Štefan Havlík, 19. 5.
Filip Kuruc, Timur Zimný, 20. 5. Simona
Juhásová, 21. 5. Alex Drabik, 22.5. Bibiána
Denisjuková, Kamila Daňová, 27. 5. Šimon
Uzoráš, 28. 5. Sára Havrišová, 2. 6. Šimon
Zubko, Tobiáš Doboš, 3. 6. Matúš Hreško,
4. 6. Natália Mikitová, Lukas Cerula, 14. 6.
Alexandra Kandrová,

MANŽELSTVO UZAVRELI

21. 5. Peter Guzi a Mgr. Stanislava
Piskorová, Miroslav Ďuďa a Denisa
Jarková, 23. 5. Ján Sabol a Bc. Mária
Zubková, 23. 5. Michal Trella a Mária
Baranská, Jaroslav Natafaluši a Lenka
Karpáčová, 28. 5. Martin Gábor a Veronika
Jankarová, Ladislav Kotľár a Žaneta
Turtáková, 30. 5. Ján Grošik a Mária
Durkajová, 4. 6. Peter Iľko a Magdaléna
Nagyová, 6. 6. Pavol Gavaľa a Mária
Tkáčová, Ing. Robert Humenik a MVDr.
Lucia Kmecová, PaedDr. Milan Halkovič a
Mgr. Alena Tkáčová, 11. 6. Andrej Mruz a
Zuzana Petrivaldská, 13. 6. Ing. Radovan
Babinčák a Bc. Andrea Haníková, Peter
Keba a Oľga Kačúrová, Ing. Michal Palatáš
a Ing. Michala Jancurová, Stanislav

Klembara a Katarína Varechajová, 20. 6.
Andrej Milý a Libuše Leľaková, Pavol
Dušák a Lenka Horňáková, Ľubomír Lipták
a Marcela Kochanová.

JUBILANTI v mesiaci jún 70roční: Anna Demčáková, Mária Grechová,
Michal Melník, Helena Križovenská,
Terézia Demčáková, Zuzana Baškovská,
Anna Slivková, 75-roční: Veronika
Pacáková, Alžbeta Petrigová, Anna
Dercová, 80-roční: Mária Mudráková,
Anna Mataninová, Štefan Kaščák, Zuzana
Statniková, Zuzana Žgradová, Mária
Tačárová, Anna Vovolková, Mária
Hanudeľová, 85-roční: Peter Uhrin, Anna
Gaľová, 90-roční: František Janočko,
Anna Gazdová. Srdečne blahoželáme!
OPUSTILI NÁS

17. 5. Jozef Sabol 95-ročný, 20. 5. Anton
Vaculík 68-ročný, 25. 5. Margita Gažiová
64-ročná, 28. 5. Alžbeta Sendžová 75ročná, 27. 5. Mikuláš Hudák 87-ročný, 29.
5. Magdaléna Čačková 90-ročná, Valéria
Saxunová 62-ročná, 31. 5. Mária Hausová
85-ročná, Ladislav Olšav 61-ročný, 1. 6.
Peter Adamov 57-ročný, 2. 6. Milan
Hofierka 72-ročný, 3. 6. Irena Bazyľáková
82-ročná, 9. 6. Mária Vicianová 59-ročná,
11. 6. Štefan Malik 88-ročný.

nevšedný zážitok u všetkých účastníkov
bez toho či prišli bicyklom, peši, alebo len
tak- zo zvedavosti.
ZCR Ekovalali spolu s turistami nášho
okresu sú tohto roku hostiteľmi medzinárodného stretnutia cyklistov a cykloturistov
na Domaši - Dobrej v dňoch 20.08. –
23.08.2009. Spoločne pripravené a vydarené podujatie „Cykloštafeta priateľstva“
bolo ako predpríprava na tento európsky
športový sviatok, aby sa v našom regióne
vzbudil záujem o bicykel, ako staronový,
ale dnes veľmi populárny dopravný prostriedok pre chvíle aktívneho oddychu a
relaxácie.
Letný zraz cykloturistov má vo svojom
programe aj novodobú aktivitu. Tou bude
propagačná cyklojazda našim okresom.
Predpokladá sa účasť 200 cyklistov zo štátov EÚ, ktorí v peletóne prejdú obcami a
mestami nášho regiónu práve tak, ako to
urobili
účastníci
prvého
ročníka
„Cykloštafety priateľstva“
obyvateľov
nášho regiónu. Pojem „cestovný ruch“ je
veľmi často spomínaný v samosprávnych
aj štátnych orgánoch. V našom regióne,
žiaľ, až pridlho zostáva len v diskusnej
rovine, aj keď ekonomické účinky z jeho
rozvoja sú prínosom pre región.
Preukazateľne zlepšujú kvalitu života obyvateľov v ňom. Stalo sa akousi „tradíciou“,
že sa čaká na „niekoho“, kto príde do
nášho regiónu, vybuduje nám objekty pre
aktívny cestovný ruch, vytvorí podmienky
pre jeho rozvoj, a my si už len v zrealizovanom projekte budeme užívať. Cestovný
ruch je o ľuďoch a v ľuďoch. Turistický
potenciál nášho regiónu je veľký, len ho
treba vidieť, aktivovať a efektívne propagovať. Spoločné snaženie miest a obci
nášho okresu v ZCR Ekovalali je toho
dôkazom, že aj s minimálnymi nákladmi je
možné úspešne tvoriť a rozvíjať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu
v našom regióne.
Martin Balog, manažér ZCR Ekovalali
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU POZÝVA NA PRÁZDNINY
Letné prázdniny sa nezadržateľne
blížia a s nimi starosť mnohých rodičov
o to ako vyplniť svojim deťom prázdninové chvíle voľna. Centrum voľného
času každoročne ponúka pestrý program vo forme letných táborov na
Domaši, denných prímestských táborov,
športových aktivít na mestských ihriskách a podujatia v priestoroch CVČ. Deťom a mládeži chceme
dopriať dostatok oddychu, zábavy, športu, tvorivých aktivít, ale
aj výletov do okolia za poznaním histórie, kultúry a prírody
nášho regiónu. Nechajme svoje deti oddychovať aktívne !!!

Spôsob nahlásenia na tábory: prihlášky sú k dispozícii v
CVČ Po – Pi od 7.30 – 15.30 hod., alebo na www.vranov.sk Centrum voľného času.

PODUJATIA V MESTE
1. 7. – 3. 7. 2009 – DETSKÝ SÍDLISKOVÝ TURNAJ VO FUTBALE – hrajú sa turnaje na mestských ihriskách podľa rozpisu a
záverečný turnaj víťazov, súťažia 5 členné družstvá detí II. stupňa
ZŠ so začiatkom o 9,00 hod.
1. 7. 2009 - sídlisko Lúčna, sídlisko Juh, Sídlisko I
(hokejbalové ihrisko)
2. 7. 2009 - Sídlisko II, sídlisko Okulka, Sídlisko 1. mája
(ihrisko za cintorínom)
3. 7. 2008 - Finále (hokejbalové ihrisko)
Spôsob nahlásenia družstiev: priamo v CVČ do 26. 6. 2009,
LETNÉ TÁBORY na Domaši – Dobrej v chatovej základni
alebo u učiteľov telocviku na príslušnej škole.
Centra voľného času.
Tábory sú určené pre deti od 9 rokov a stredoškolskú mládež.
PODUJATIA V CVČ sa začínajú o 10.00 hod.
Program je prispôsobený vekovému zloženiu detí a je zameraný
6. 7. 2009 - Stolný tenis – Turnaj družstiev i jednotlivcov
na turistiku, kúpanie, opaľovanie, hry v prírode a pod. Cena:
7. 7. 2009 - SNIPER – súťaž o najlepšieho strelca zo
25 € (753,15 Sk) – pre členov záujmových krúžkov CVČ v šk.
vzduchovky
roku 2008 - 2009 35 € (1 054,14 Sk) - pre nečlenov. V cene je
8. 7. 2009 - Súťaž vo vybíjanej
zahrnutá doprava, ubytovanie v 5 miestnych chatkách, v turnu9. 7. 2009 - Hokejbalový turnaj trojíc
se 3x obed a 3 x večera, raňajky z vlastných zásob, poistenie
10. 7. 2009 - Športový sedemboj – súťaž o
je individuálne. 1. turnus: 6. 7. - 10. 7. 2009, 2. turnus: 13. 7. najvšestrannejšieho športovca
17. 7. 2009, 3. turnus: 20. 7. - 24. 7. 2009
13. 7. 2009 - V zdravom tele zdravý duch – športové hry
14. 7. 2009 - Darčeky pre najbližších – výroba predmetov
PRÍMESTSKÉ LETNÉ TÁBORY s dennou dochádzkou - sú
z keramickej hliny
určené pre deti od 6 do 15 rokov. O deti je postarané denne od
15. 7. 2009 - Veľká papierová show – modelovanie z papiera
7.30 – 16.00 hod. Cena: 25 € (753,15 Sk) pre členov krúžkov
16. 7. 2009 - Šikovnejší vyhráva – súťaž na kolieskových
CVČ a 35 € (1 054,14 Sk) pre nečlenov za turnus. V cene sú
korčuliach
zahrnuté celodenné výlety do okolia, cestovné, vstupné na
17. 7. 2009 - Farbičky, čarbičky – ART DIELŇA /kresba na
kúpaliská, ZOO a pod., obedy a pitný režim. Poistenie je indiviveľkú plochu/
duálne.
20. 7. 2009 - Veselá športová olympiáda
27. 7. – 31. 7. 2009 – I. turnus
21. 7. 2009 - Kamienková mozaika – tvorivá dielňa
27. 7. 2009
Zábavné športové hry
22. 7. 2009 - Vieme variť čarovný nápoj? – spoznávanie
Prázdninová škola jazdenia na koni
liečivých bylín
28. 7. 2009
Vodný svet – celodenný výlet na Kúpalisko v
23. 7. 2009 - Prázdninový deň aranžovania
Strážskom
24. 7. 2009 - Zhotovme si bludisko a bývanie pre škrečkov
29. 7. 2009
Spoznávame hrady a zámky
27. 7. 2009 - Najlepší z najlepších – turnaj v stolnom tenise
Podčičviansky hrad – výlet
28. 7. 2009 - Veselý deň – športovo-súťažné dopoludnie
Ukážky kynologického výcviku
29. 7. 2009 - CALCETTO – súťaž v stolnom futbale
30. 7. 2009
Humenné – celodenný výlet vlakom
30. 7. 2009 - Hokej CUP – hokejbalový turnaj
/múzeum, pamiatky mesta /
31. 7. 2009 - Liga majstrov – turnaj v malom futbale
31. 7. 2009
Prázdninová olympiáda - loptové hry a súťaže
Návšteva Vranovského kúpaliska
3. 8. 2009 - Športové súťaže netradične
4. 8. 2009 - Súboj s pamäťou – SU-DO-KU, riešenie
3. 8. – 7. 8. 2009 – II. turnus
hlavolamov
3. 8. 2009
Hry v prírode
5. 8. 2009 - CVČ má talent – hudobno-tanečná súťaž
Prázdninová škola jazdenia na koni
6. 8. 2009 - 6 rán do klobúka – malá olympiáda v triafaní
4. 8. 2009
Návšteva tvorivej dielne v Múzeu
7. 8. 2009 - Môj vysnívaný dom – výtvarná súťaž
v Hanušovciach /etnografická,
10. 8. 2009 - Deň obratnosti – súťaže na športovú zdatnosť
prírodovedná a historická expozícia/
11. 8. 2009 - Obdaruj svojho priateľa – výroba netradičných
5. 8. 2009
Miniškola keramiky – práca s keramickou
darčekov
hlinou
12. 8. 2009 - Hádankársky maratón, vtipnejší vyhráva
Návšteva Vranovského kúpaliska
13. 8. 2009 - Na kolobežke bezpečne – súťaž cez prekážkovú
6. 8. 2009
Celodenný výlet - Kúpalisko Strážske
dráhu
7. 8. 2009
Talentárium – ukážky hry na hudobných
14. 8. 2009 - Farebný deň - vytvorenie detského sveta
nástrojoch
17. 8. 2009 - Prázdninová škola strojopisu
Náučným chodníkom za krásou prírody
18. 8. 2009 - Kamenná krása – maľovanie na kameň
19. 8. 2009 - Papierová móda – modely z papiera
10. 8. – 14. 8. 2009 – III. turnus
20. 8. 2009 - Farebný svet rozprávky – kresba na asfalt
10. 8. 2009 - Zoznamovacie hry
21. 8. 2009 - Malá športová olympiáda – prekážková dráha
- Prázdninová škola jazdenia na koni
11. 8. 2009 - Celodenný výlet – Kúpalisko v Strážskom
Denne Po – Pi od 8. – 15.30 hod. je pre deti k dispozícii
12. 8. 2009 - Nakreslím Ti rozprávku – kresba na asfalt
stolný tenis, stolný futbal, internet, návšteva mini ZOO v
- Návšteva Vranovského kúpaliska
CVČ. Informácie: tel. 44 64 705, 0911 050564
13. 8. 2009 - Celodenný výlet do Humenného - /skanzen,
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
pamiatky mesta/
14. 8. 2009 - Ukážky hasičskej techniky
Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka CVČ
- Náučný chodník v Lesíku 1. mája

PRÁZDNINY V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH
Prevádzku materských škôl možno v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. počas letných prázdnin prerušiť z dôvodu potreby dôkladného vyčistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.
Počas prerušenia prevádzky jednotlivých materských škôl na území mesta Vranov nad Topľou umožňuje zriaďovateľ zamestnaným rodičom umiestniť svoje deti do inej, spádovej materskej školy podľa uvedeného harmonogramu.
Materská škola

Prerušená prevádzka

Spádová materská škola

MŠ Okulka

01.07. - 31.07. 2009

MŠ Sídlisko 1.mája

MŠ Sídlisko 1. mája

03.08. - 31.08. 2009

MŠ Okulka

MŠ Juh

01.07. - 31.07. 2009

MŠ Sídlisko II

MŠ Sídlisko II

03.08. - 31.08. 2009

MŠ Juh

MŠ Kukučínova

03.08. - 31.08. 2009

MŠ Okulka, MŠ Juh

MŠ Vajanského

01.07. - 31.08. 2009

Podľa výberu rodičov

MŠ Domašská

01.07. - 31.08. 2009

Podľa výberu rodičov

MŠ Dlhá

01.07. - 31.08. 2009

Podľa výberu rodičov

Príspevok za pobyt dieťaťa v spádovej materskej škole uhradia rodičia do 10. dňa príslušného mesiaca s variabilným symbolom svojej kmeňovej materskej školy.
Mária Hudecová, riaditeľka MŠ Okulka

Z ULICE S JEDNOTOU DO KNIŽNICE
Hornozemplínska knižnica vo Vranove
nad Topľou pripravuje v období letných
prázdnin projekt s názvom s Jednotou do
knižnice, na podporu aktívneho a zmysluplného využívania voľného času detí a
mládeže. Túto aktivitu podporila Coop
Jednota v rámci grantového programu
Nech sa nám netúlajú. Aktivity sa budú
konať pravidelne každý júlový štvrtok v
priestoroch Hornozemplínskej knižnice
alebo v blízkom okolí knižnice. Budú organizované zaujímavo, formou tvorivých
dielní, ktoré povedú odborní pracovníci
knižnice, ale aj iní odborníci z radov priateľov knižnice.
Tematicky sú v knižnici pripravené
tieto zaujímavé štvrtky:
2. 7. 2009 o 10. - Tanečný štvrtok - „
Let´s read, let´s dance“
„Poďme čítať, poďme tancovať“ - zábavný štart prázdninových aktivít v knižnici –
spoznávajte s nami knihy, hudbu a tanec
ako zábavu, hobby, vášeň, umenie.
Vyhlásenie súťaže „Čitateľ leta 2009“.
9. 7. 2009 o 10.00 h – Tvorivý štvrtok –
Otvárame knihy plné nápadov
Plné vrece zaujímavých nápadov a
výtvarných techník, ktoré zaujmú všetky
vekové skupiny.
16. 7. 2009 o 10.00 h – Rozprávkový
štvrtok – Bábkové divadlo na potulkách
rozprávkovým svetom
Zážitkové čítanie slovenských ľudových
rozprávok spojené s bábkohrou účastníkov
a hľadaním skrytých talentov.
23. 7. 2009 o 10.00 h – Hravý štvrtok –
(Ne) poslušné písmenká
Zábavno-súťažné, spoločenské a literár-

ne hry pre malých aj veľkých.
30. 7. 2009 o 9.00 h – Dobrodružný
štvrtok – Po stopách Robinsona
Čítačka dobrodružných príbehov spojená s opekačkou. Vyhodnotenie súťaže
„Čitateľ leta 2009“.
Podujatia začnú vždy o 10.00 h, s
výnimkou Dobrodružného štvrtku so
začiatkom o 9.00 h. So sebou si stačí priniesť dobrú náladu a chuť niečo nové sa
naučiť a spoznať nových kamarátov.
Podujatie je určené pre všetky vekové
kategórie detských a mládežníckych návštevníkov.
Tešíme sa na Vás!

KEDY NA JARMOKY
V tomto roku nás čakajú
opäť naše tri tradičné jarmočné dni a to:

13. Letný jarmok v dňoch
12. - 13. augusta 2009 (streda
- štvrtok)
18. Vranovský jarmok v
dňoch 16. - 17. októbra 2009
(piatok - sobota)
14. Zimný jarmok v dňoch
9. - 10. decembra 2009 (streda
- štvrtok).

