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Vážení spoluobčania,

je mesiac september a tento je význačný tým, že sa začína školský rok. Je významným nie
len pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre ich rodičov.
Tohoročný začiatok školského roka sa nesie v znamení veľkého úsilia pedagogických zamestnancov v napĺňaní štátnych a školských vzdelávacích programov na všetkých typoch škôl a
školských zariadení. Ani problémy súvisiace s finančnou krízou neodradili našich pedagógov od
systematickej výchovno-vzdelávacej činnosti, za čo im i touto cestou ďakujem. Všetkým žiakom
želám, aby im škola poskytovala čo najviac vedomostí, zručností a návykov pre ich budúci život.
Súčasne ich chcem vyzvať, aby si vážili svoju pani učiteľku, pán učiteľa, aby sa v úcte správali ku
každému človeku a šírili tak dobré meno nie len sebe, škole, rodine, ale i mestu. Učiteľom želám
dobré zdravie, veľa tvorivých síl, vďaky od svojich žiakov a dobrú spoluprácu s rodičmi.
Mesto ako zriaďovateľ materských a základných škôl vyvinie maximálne úsilie pre zdarný
priebeh školského roka 2009-2010. Dôkazom toho je neustála starostlivosť o dobré materiálne a priestorové podmienky pre výchovu a vzdelávanie. Rekonštruujú sa objekty ZŠ Juh, na
rekonštrukciu sa pripravujú ZŠ Bernolákova a ZŠ Kukučínova a MŠ Sídlisko II. Súčasný
investičný rozvoj nepociťujú len školy, ale i celé mesto v rozostavanosti ciest, chodníkov, v
rekonštrukcii vodovodnej, kanalizačnej a plynovej siete. Uvedomujem si, že pri týchto prácach
sa vyskytujú aj problémy, ktoré sa snažíme maximálne riešiť tak, aby boli spokojní občania
nášho mesta. Verím však, že konečný výsledok bude pre nás všetkých prínosom a spôsobí
nám radosť a dobrý pocit z vykonanej práce.
PhDr. Tomáš Lešo

KOMU CENU MESTA V TOMTO ROKU?
Vážení spoluobčania!
Opäť je tu čas požiadať Vás o spoluprácu. Tá
spočíva v zasielaní vašich typov na osobnosti a
kolektívy, ktoré sa významným spôsobom
zaslúžili o rozvoj mesta Vranov nad Topľou, jeho
zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého
mena doma a vo svete, či iné významné verejné
počiny. Osobnostiam môžu byť udelené tieto
verejné uznania: čestné občianstvo, cena mesta,
cena primátora mesta, iné vyznamenania a to za
podmienok určených vo VZN č. 67/2005 o symboloch a cenách mesta Vranov nad Topľou.
Zapojením sa do tejto spolupráce preukážete svoju spolupatričnosť a záujem o

veci verejné, týkajúce sa života nášho mesta.
Vaše návrhy s krátkym odôvodnením a vyplnením všetkých požadovaných údajov na
tlačive (nájdete na internetovej stránke mesta
alebo osobne v kancelárii 1. kontaktu MsÚ)
očakávame do 20. októbra 2009. Obálku s
označením „CENY MESTA“ zasielajte na
Mestský úrad, OŠKMaŠ – oddelenie kultúry,
alebo doručte do kancelárie 1. kontaktu.Všetkým
Vám vopred ďakujeme za podnetné návrhy.
Prehľad o ocenených osobnostiach za minulé
roky nájdete na internetovej stránke mesta
www.vranov.sk.
Viera Machková, vedúca odd. kultúry

NA MESTSKOM ÚRADE VO VRANOVE NAD TOPĽOU
ZVYŠUJEME VEDOMOSTNÝ POTENCIÁL ZAMESTNANCOV

Vedenie mesta sa v záujme zvyšovania
kvality služieb poskytovaných občanom
už dlhšie zaoberalo zámerom zvýšiť
odbornú kvalitu svojich zamestnancov.
Vzhľadom na množstvo zamestnancov
Mestského úradu sa hľadali možnosti, ako
zabezpečiť vhodné vzdelávanie tak, aby bolo čo najšetrnejšie voči financiám mesta a
času, ktorý majú zamestnanci venovať predovšetkým výkonu agendy pre potreby
občanov. Finančné prostriedky sa nám podarilo získať z Európskeho sociálneho
fondu. Náklady na vzdelávanie v sume 100 826,53 €, čo predstavuje 95% oprávnených nákladov, sme zabezpečili z projektu vypracovaného v rámci výzvy DOP-SIA2008/1.2.1/01, operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Ďalších 5 %
nákladov uvoľňuje Mesto z vlastného rozpočtu. Sprostredkovateľským orgánom je
MPSVR SR v zastúpení Sociálnou implementačnou agentúrou Bratislava. Pre účastníkov vzdelávania boli vypracované tri kurzy. Prvý kurz už prebehol v mesiacoch máj
a jún vo výborne vybavenej učebni výpočtovej techniky na Základnej škole Juh.
Cieľom tohto kurzu bol rozvoj počítačovej gramotnosti zamestnancov Mesta v
súlade so systémom ECDL. Kurz ukončilo 71 účastníkov vykonaním skúšok a
prevzatím certifikátu ECDL. Druhý kurz má zlepšiť jazykové znalosti vybraných 27
zamestnancov v oblasti komunikácie a gramatickej správnosti reči v anglickom
jazyku. Kurz bude zameraný hlavne na bežnú komunikáciu a na komunikáciu pri riešení problémov, s ktorými sa zamestnanci vo výkone samosprávnych činností stretávajú.
20 zamestnancov, ktorí pracujú vo vedení úradu alebo na pozícii vedúcich odborov
a oddelení sa budú vzdelávať ešte v manažérskych zručnostiach. Mesto realizáciou tohoto projektu chce prispieť k zvýšeniu zručností a vedomostného potenciálu
zamestnancov a v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných občanom mesta.
Mgr. G. Brandoburová, vedúca odboru organizačného

* bezplatne

MESTO VRANOV n. T.
A EUROFONDY
Mesto Vranov nad Topľou sa v tkzv. predvstupovom období (do roku 2004) ale aj ako člen EÚ
(skrátené programovacie obdobie 2004 – 2006)
aktívne zapájalo do možností využívať resp. čerpať prostriedky z predvstupových a neskôr
štrukturálnych fondov EÚ. Spomeniem niektoré
úspešné projekty, na ktoré mesto získalo nenávratný finančný príspevok – Centrum
sociálneho poradenstva (prvý kontakt),
Zmena palivovej základne na biomasu,
Prečerpávacia stanica dažďových vôd Ul.
Boženy Nemcovej, Rekonštrukcia Základnej
školy Sídlisko II., Poľsko – slovenské výstavné trhy, Priemyselný park. Mesto nezaháľa ani
v novom sedemročnom rozpočtovom programovacom období, teda v období rokov 2007 –
2013. Už schválené projekty – Vzdelávanie ako
dôležitý nástroj zvyšovania kvality práce v
samospráve a „Rekonštrukcia ZŠ Sídlisko
Juh sú v štádiu realizácie, teda boli podpísané
zmluvy s riadiacim orgánom týchto projektov a
pokračuje samotná rekonštrukcia ZŠ a vzdelávanie pracovníkov samosprávy. Mesto v rámci
nového programovacieho obdobia podalo viacero žiadostí o čerpanie nenávratných finančných
prostriedkov, čím predpokladá riešiť najviac
zanedbané oblasti a časti mesta. Teda aj napriek
hospodárskej kríze, ktorá v tomto období rezonuje aj v našom meste sa snažíme riešiť pálčivé
problémy, ktoré najviac trápia našich obyvateľov,
usilujeme sa využiť každú možnosť získania finančných prostriedkov a zlepšiť finančnú i celkovú
ekonomickú situáciu a hospodárenie magistrátu.
V prvom rade sú to investície do detí a mládeže
(Obnova a rekonštrukcia ZŠ Kukučínova,
Rekonštrukcia ZŠ Ulica Bernolákova, Rekonštrukcia pavilónov MŠ Sídlisko II.), investície
do kultúry (Rekonštrukcia MsDK - spoločný
medzinárodný slovensko–poľský projekt), ale
aj nemenej dôležitá oblasť úspory energetických
nákladov (Zmena palivovej základne v meste
Vranov n/T). Nezabúdame ani na tých skôr
narodených (Rekonštrukcia zariadenia pre
seniorov). Jednou z priorít mesta je samotná
rekonštrukcia centra mesta, zníženie emisií a
obmedzenie dopravy podľa možností v maximálnej miere, Interzifikácia ríjemnenie a skrášlenie
životného prostredia obyvateľov a návštevníkov
mesta (Urbanisticko-architektonická úprava
centra mesta) a projekt Intenzifikácia separovaného zberu v meste. Tieto projekty prebiehajú
momentálne hodnotiacim procesom na príslušných ministerstvách. V prípade úspešnosti budú
podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku a mesto pristúpi k
naplňovaniu projektových cieľov v súlade so
strategickými zámermi mesta Vranov nad Topľou
do roku 2013.
Ing. Peter Michalov,
oddelenie strategického plánovania
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A UŽ JE TU SEPTEMBER …
Ani sme sa nenazdali
a už je tu september –
mesiac dlhé roky pripomínajúci mladým
ľuďom začiatok školského roka. Začiatok systematickej školskej práce v oblasti výchovy a
vzdelávania. Začiatok pravidelného vstávania,
kontroly aktoviek a plnenia si školských povinností. Tohoročný začiatok školského roka sa
niesol v znamení cieľavedomej prípravy všetkých pedagogických zamestnancov na už
širšiu realizáciu štátneho i školského vzdelávacieho programu, na prípravu ktorého už
bolo podstatne viac času i odbornej erudovanosti, ako tomu bolo v minulom školskom
roku. Deti materských škôl a žiaci všetkých
základných škôl nastúpili po horúcich letných
dňoch s úsmevmi na tvárach do systematickej
školskej činnosti dňa 2. septembra 2009. Čím
bude nastávajúci školský rok zaujímavý
pre žiakov, učiteľov či rodičov?
Kým v minulom školskom roku bolo prioritou nášho školstva vypracovať a začať v praxi
uplatňovať nový zákon o výchove a vzdelávaní prostredníctvom štátneho a školského
vzdelávacieho programu v 1. a 5. ročníku
základných škôl a v prvých ročníkoch stredných škôl, teraz vstupuje školstvo do ďalšej
etapy reformného procesu. K tým ročníkom, v
ktorých sa už vyučuje podľa školských vzdelávacích programov pribudnú v tomto školskom roku druhý a šiesty ročník základných
škôl, druhý ročník stredných škôl a osemročných gymnázií. Do reformy obsahu vzdelávania sa už zapoja aj školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
materské školy.
Nový zákon o výchove a vzdelávaní vytvoril priestor pre širokú ponuku vzdelávacích
príležitostí pre deti, žiakov a študentov, súčasne poskytuje väčší priestor na uplatnenie tvorivosti učiteľa. Je to však iba prvá zo štyroch
právnych noriem, ktorou sa na Slovensku
začali uskutočňovať reformy vzdelávania.
Súčasťou tejto reformy by mali byť:
- zákon o pedagogických zamestnancoch
- zákon o odbornom vzdelávaní
- zákon o celoživotnom vzdelávaní
V centre týchto zmien stojí práve učiteľ.
Jeho miesto a úloha je v reformnom procese
kľúčová a nenahraditeľná. Preto očakávaný
zákon o pedagogických zamestnancoch
myslí na všetkých pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. S jeho realizáciou sa započne ešte v tomto
Prázdniny

jesenné

Posledný deň
vyučovaniua pred
začiatkom prázdnin

28. 10. 2009 (streda)

kalendárnom roku. Zákon myslí nielen na
kariérny rast a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, ale dbá tiež o ich zdravotnú starostlivosť, sociálne zabezpečenie,
regeneráciu či prevenciu pred nárastom agresie a násilia.
Všetci učitelia a školskí zamestnanci si na
prahu školského roka 2009/2010 úprimne
želajú, aby tento bol vo všetkých oblastiach
úspešný, nerušený neželateľnými rušivými
činnosťami, a aby školská činnosť detí, žiakov,
študentov, učiteľov a školských zamestnancov nachádzala primerané pochopenie u
rodičov i ostatnej verejnosti. Nebude to ľahké
ani pre školy, ich zriaďovateľa, ani pre rodičov,
už i preto, že okrem bežných problémov
budeme riešiť problémy, ktoré nám prináša
súčasná ekonomická a finančná kríza.
Vytvárajme spoločne také eliminačné činnosti,
aby sme jej účelne a cieľavedome čelili.
Organizácia školského roka 2009/2010:
Školský rok 2009/2010 sa začal 1. septembra 2009. Školské vyučovanie sa začalo 2.
septembra 2009. Vyučovanie podľa rozvrhu
hodín sa začalo 3. septembra 2009. Prvý polrok školského roka sa končí 29. januára 2010.
Vyučovanie v druhom polroku sa začne 2.
februára 2010 a končí 30. júna 2010. V priebehu školského roka 2009/2010 budú školské prázdniny v týchto termínoch:
K prázdninám treba poznamenať, že uvedené prázdniny a termíny sú určené pre všetky školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke materskej školy počas
školských prázdnin rozhoduje riaditeľka
materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom. Pri rozhodovaní rešpektuje oprávnené
požiadavky zákonných zástupcov detí, ktoré
musia byť vopred známe a vznesené u riaditeliek materských škôl.
Výchovu a vzdelávanie na území nášho
mesta bude poskytovať 8 materských škôl, z
toho 3 jednotriedne v okrajových častiach
mesta (MŠ Lomnica, MŠ Dlhá ulica, MŠ
Domašská ulica). Po májovom rozhodnutí
Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad
Topľou sieť základných škôl ostáva nezmenená so šiestimi základnými školami (5 plnoorganizovaných a jedna málotriedna s dvomi
triedami na Lomnici). Zvýši sa počet žiakov v
1. ročníku z 287 v školskom roku 2008/2009
na 306 v školskom roku 2009/2010. Naproti
tomu sa zníži počet žiakov končiacich v 9. ročníku o 23. V 30 oddeleniach školských klubov
Termín prázdnin

29. 10. – 30. 10. 2009

deti bude do výchovnej činnosti mimo vyučovania zapojených 722 žiakov 1. až 4. ročníka.
V základnej umeleckej škole v správe mesta
bude 526 žiakov a to v hudobnom, výtvarnom,
tanečnom a literárno-dramatickom odbore. V
činnosti bude tiež Centrum voľného času so
šiestimi skupinami záujmovej činnosti s asi
600 deťmi. O systematické stravovanie deti a
žiakov sa bude starať 13 školských jedálni pri
materských a základných školách.
Výchovu a vzdelávanie bude zabezpečovať
177 učiteľov základných škôl, 69 učiteliek
materských škôl, 23 učiteľov základnej umeleckej školy, 28 vychovávateliek školských klubov detí a 6 výchovných zamestnancov v
Centre voľného času. V oblasti personálnej je
treba rodičovskej i ostatnej verejnosti dať na
vedomie, že po májových a júnových výberových konaniach došlo na funkčných miestach
materských a základných školách na území
mesta k týmto zmenám:
- Na materskej škole Dlhá ulica na miesto
riaditeľky bola menovaná Bc. Jana Leničová,
doterajšia učiteľka
- Na materskej škole Domašská ulica na
miesto riaditeľky bola menovaná Viera
Kuliničová, doterajšia učiteľka
- Na základnej škole Sídlisko II. 1336 riaditeľom školy bol menovaný Mgr. Milan Bendík,
doterajší zástupca riaditeľa školy a zástupkyňou riaditeľa do výberového konania bola
poverená Mgr. Andrea Sabolová, doterajšia
učiteľka školy. Ostatné funkčné miesta ostali
nezmenené.
V oblasti priestorovej a materiálnej v porovnaní so školským rokom 2008/2009 veľké
zmeny nenastanú. Pokračuje sa v rekonštrukcii
objektov Základnej školy Juh Vranov nad
Topľou. Čiastočné úpravy (sociálne zariadenia)
sa vykonali na Základnej škole Sídlisko II.
Vranov nad Topľou, na Základnej škole
Bernolákova sa vymenila chodbová dlažba a na
Základnej škole Lúčna sa upravovali skladové a
kabinetné priestory pre účely učebne. Boli vykonané bežné údržby a hygienické maľby tried,
chodieb, školských kuchýň a jedální.
Mesto Vranov nad Topľou ako zriaďovateľ
materských a základných škôl i v súčasne
neľahkej ekonomickej situácii vyvinie maximálne úsilie preto, aby bol školský rok 2009/2010
po všetkých stránkach úspešný, a aby školy a
školské zariadenia splnili požiadavky, ktoré na
nich kladie spoločnosť.
PaedDr. Štefan Orol, oddelenie školstva

Začiatok
vyučovania
po prázdninách

2. 11. 2009 (pondelok)

vianočné

22. 12. 2009 (utorok)

23. 12. 2009 – 8. 1. 2010

11. 1. 2010 (pondelok)

polročné

29. 1. 2010 (piatok)

1. 2. 2010 (pondelok)

2. 2. 2010 (utorok)

jarné

12. 2. 2010 (piatok)

15. 2. - 19. 2. 2010

22. 2. 2010 (pondelok)

veľkonočné 31. 3. 2010 (streda)

1. 4. - 6. 4. 2010

7. 4. 2010 (streda)

letné

1. 7. - 31. 8. 2010

2. 9. 2010 (štvrtok)

30. 6. 2010 (streda)

POZÝVAME SENIOROV

Srdečne pozývame našich seniorov na hudobno-zábavný program REPETE NÁVRATY so známymi spevákmi Martinom Jakubcom a Lýdiou Volejníčkovou.
Nestarnúce hity v ich podaní si
môžete vychutnať 22. októbra
2009 v čase od 16.00 – 18.00 h
v estrádnej sále Domu kultúry.
Bude pre nás potešením, ak
Vám týmto koncertom spríjemníme Vaše chvíle oddychu a umožníme Vám pekný kultúrny zážitok. Vstup voľný.
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AKO POMÔCŤ DIEŤAŤU PRE VSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY
Chvíľa, keď rodičia privedú dieťa do materskej školy po prvýkrát, je významnou udalosťou v živote dieťaťa. Vstup dieťaťa do
materskej školy kladie na rodičov, ale predovšetkým na dieťa samotné nové náročné
požiadavky, často prináša problémy tak pre
dieťa ako aj pre rodičov. Prevažná väčšina
rodičov si uvedomuje, aká závažná životná
zmena nastáva v živote ich dieťaťa nástupom do materskej školy ako prvej výchovnovzdelávacej inštitúcie. Sociálne skúsenosti,
ktoré dieťa získa v materskej škole sú
základom pre vytváranie jeho budúcich vzťahov v skupine a tie majú prioritný podiel na
utváraní osobnosti. Pobyt dieťaťa v materskej škole prináša množstvo zmien - iný
režim dňa, akceptácia cudzej osoby, prítomnosť ďalšieho počtu detí, nutné dodržiavanie
určitých pravidiel. To, že niektoré priania a
požiadavky nie sú hneď, rýchlo a kladne
splnené a že všetky deti majú nárok na
pozornosť učiteľky i všetkého v triede rovnakou mierou. Len vo výnimočných prípadoch sa stáva, že malý predškolák si na
materskú školu nezvykne, neprispôsobí sa
novým požiadavkám vôbec. No to skutočne
iba výnimočne. Aj beznádejné prípady majú
riešenie.
Pomoc rodičov pre dieťa na vstup do
materskej školy
Pri vstupe do materskej školy sú na dieťa
prvýkrát kladené viaceré požiadavky súčasne. Rodičia môžu svojmu dieťaťu tento vstup
uľahčiť tým, že mu zbierajú skúsenosti už
pred samotným nástupom do materskej
školy a pomôžu mu vysporiadať sa s
požiadavkami postupne.
Zoznámenie sa s materskou školou zájdite s dieťaťom k areálu materskej školy,
ktorú má navštevovať nezáväzne, len tak,
cez plot. Ukážte mu budovu, hádajte spolu,
čo môže byť vo vnútri, obzrite si školský dvor,
jeho vybavenie, hojdačky, preliezačky.
Rozprávajte sa s dieťaťom o živote v
materskej škole.
Stretávanie sa s vrstovníkmi - už pred
vstupom do materskej školy sprostredkujte
dieťaťu stretávanie sa s vrstovníkmi napr. na
detskom ihrisku, na preliezačkách, v pieskovisku, aby sa naučili s nimi vychádzať.
Trénovanie odlúčenia - pred nástupom
do materskej školy by sa dieťa malo vedieť
zaobísť na krátku dobu bez matky.
Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať
istotu, že mu matka neutečie a že sa preňho vráti. Prvé pozitívne skúsenosti sa prejavia len a len vtedy, keď sa rodičia vrátia v
dohodnutú dobu. Dlhé lúčenie matky s
dieťaťom je pre obidve strany bolestné a
nikomu nepomáha. Práve naopak, dieťa
zneisťuje a vyvoláva ešte väčší strach, že
zostane bez matky.
Sledovanie telesnej záťaže na dieťa prvé dni pobytu v materskej škole sú pre
deti telesne náročné. Bezprostredne po
pobyte v škole dieťa potrebuje čas na odpočinok. Preto by sme väčšie rodinné aktivity
ako nákupy, prechádzku po meste, či návštevu detského ihriska mali odložiť.
Okolnosti v rodinných pomeroch,
ktoré sťažujú vstup do materskej školy

- Zdalo by sa, že pre deti, ktoré majú
doma súrodenca, bude vstup do materskej
školy ľahší ako u jedináčikov, pretože už
majú skúsenosti s tým, že sa musia deliť o
osobu, ku ktorej majú citový vzťah.
Mnohokrát opak môže byť pravdou. Prečo?
- Problémy pri vstupe do materskej školy
sa líšia podľa toho, či je dieťa mladšie alebo
staršie medzi súrodencami. Ak má trojročný
nováčik doma len krátku dobu mladšieho
súrodenca, môže sa pri vstupe do materskej
školy cítiť odložený a odstrčený.
- Deti - nováčikovia s menšou telesnou
odolnosťou pociťujú pri vstupe do materskej
školy väčšie zaťaženie. Niekoľko hodinový
pobyt uprostred hlučných a vyvádzajúcich
detí je pre ne fyzicky náročný. Takéto deti sa
skôr unavia, je väčšia pravdepodobnosť, že sa
nakazia a ochorejú, takže musia byť často
doma. Keď dieťa navštevuje materskú školu
nepravidelne, je preňho oveľa ťažšie dosiahnuť
pevné miesto v skupine a udržať si ho.
- Rodičia, ktorí okrem najnutnejších vecí
(umývanie, obliekanie, jedlo a pod.) venujú
svojmu dieťaťu málo času, veľmi mu sťažujú
novú situáciu, do ktorej sa dostane pri
dochádzke do materskej školy.
- Napr.- keď sa pôvodné „nie“ občas zmení
na „áno“ a niekedy zostane „nie“, dieťa
nevie, čo je vlastne povolené a čo nie.

Chýba mu jednoznačné pravidlo správania,
preto je už pred vstupom do materskej školy
neisté, pretože nevie, ako sa má správať. So
vstupom do materskej školy pribúdajú nové
pravidlá a neistota dieťaťa ešte stúpa.
- Dieťa, ktoré má za sebou negatívnu skúsenosť (rozvod rodičov, dlhodobý pobyt v
nemocnici), má väčšie problémy s prispôsobením sa materskej škole.
- Rodičia, ktorí od prvého dňa nechávajú
dieťa v materskej škole na celý deň musia
počítať s tým, že sa dieťa bude horšie prispôsobovať a bude mať viac problémov.
Celodenná návšteva materskej školy je pre
nováčika podstatne namáhavejšia ako poldenný pobyt. Dieťa sa v materskej škole učí
pohybovať v skupine, učí sa presadzovať
svoje priania a záujmy prijateľným spôsobom. Snaží sa byť samostatné a nezávislé,
rastie jeho sebadôvera a sebavedomie.
Materská škola je školou, ktorá pomáha
dopĺňať rodinnú výchovu. Je miestom, kde
deti prežívajú väčšinu dňa. Učiteľky materských škôl sa svojím profesionálnym prístupom usilujú pomôcť každému dieťaťu prekonať všetky ťažkosti súvisiace so vstupom do
materskej školy, pretože pre deti je tento
vstup významným medzníkom v ich živote.
Mgr. Helena Vasiľová,
riaditeľka MŠ Sídlisko II

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY V CENTRE VOĽNÉHO ČASU
v školskom roku 2009 – 2010
V súčasnosti sa na rôznych úrovniach
azda až príliš často stretávame s tvrdením:
čas sú peniaze. Zdá sa, že človek by chcel
manipulovať s časom ako s vlastným
majetkom, ale uponáhľanosť mnohých ľudí
dnešnej doby vyvoláva otázku, či sa človek
zbytočne nepachtí za niečím nepolapiteľným.Voľný čas je doba, kedy si svoje činnosti
môžeme slobodne vybrať, robíme ich dobrovoľne a radi, prinášajú nám pocit uspokojenia a uvoľnenia. Pod pojem voľný čas sa
bežne zahŕňa odpočinok, rekreácia, zábava,
záujmové činnosti, dobrovoľná, spoločensky
prospešná činnosť.
Špecifickou zvláštnosťou voľného času
detí a mládeže je to, že z výchovných
dôvodov je žiaduce jeho pedagogické ovplyvňovanie. Deti ešte nemajú dostatok skúseností, nedokážu sa orientovať vo všetkých
oblastiach záujmových činností, potrebujú
citlivé vedenie. Podmienkou je, aby toto
vedenie bolo nenásilné, ponúkané činnosti
pestré a príťažlivé, účasť na nich dobrovoľná. Centrum voľného času vo Vranove
n.T. zabezpečuje podľa výchovného
programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú
činnosť detí, rodičov a iných osôb do
veku 30 rokov v ich voľnom čase. Aj v
tomto školskom roku prichádzame s bohatou ponukou záujmových krúžkov, pretože
deti a mládež potrebujú dostatok priestoru
na sebarealizáciu a rozvoj svojej osobnosti.
Oddelenie prírodovedy: Aranžovanie
kvetov, Chovateľský, Akvaristický, Záhradná
architektúra, Príroda vo farbách, Mladý prírodovedec – MŠ, Bonsaj klub, Jazdecký,

Rybársky, Kynologický, Poľovnícky
Oddelenie spoločenských vied: Strojopis, Relaxačné cvičenie, Relaxačné plávanie, Box, Joga, Anglický jazyk, Šachový,
Aikido, Capoeira, Maškrtná vareška
Oddelenie estetickej výchovy: Keramikár, Tvorivá dielňa, Spoločenské tance,
Brušné tance, Írske tance, Hip-Hop,
Kubánska SALSA, Tanečné divadlo, Art dielňa, Výtvarný ateliér
Oddelenie vedy a techniky: Výpočtová
technika, Internetový klub, Počítačové hry
Oddelenie telovýchovy a športu: Všešportový, Hokejbalový, Strelecký, Stolnotenisový zač., Stolnotenisový pokr.,
Volejbalový, Dievčenský futbal, Karate
Hudobné oddelenie: Klasická gitara,
Rocková gitara, Basová gitara, Bicie nástroje, Hudobné skupiny
Mládežnícky parlament
Poplatok za krúžok: 16,60 € (500 Sk) na
celý šk. rok, okrem vybraných krúžkov.
Bonusy: 1. Pre všetkých členov krúžkov
použitie internetu v šk. roku 2009-2010
zdarma. 2. Cena letných táborov počas leta
2010 bude pre členov krúžkov so značnou
zľavou. Pozor! Využite zľavu z poplatku za
krúžok pri odovzdaní Vzdelávacieho poukazu pre Centrum voľného času najneskôr do 25.9.2009.
Prihlášky: Po – Pi od 7,30 – 17,00 hod.,
tel. 4464705, 0911050564
Otvorenie krúžkovej činnosti: 1. 10.
2009 o 14, 30 hod. vo Veľkej sále CVČ
Ing. Anna Marcinčinová,
riaditeľka CVČ
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ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU
V mesiaci október sa zber
triedených odpadov: sklo,
papier a plasty uskutoční 14.
októbra pre rodinné domy a
bytové domy v meste Vranov
nad Topľou a mestských častiach Čemerné a Lomnica. V tomto mesiaci
uskutočni aj zber elektronického odpadu
dňa 21. októbra. 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. Za zber sa neplatí. 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 pondelokpiatok 7.-16: hod a v sobotu 7:00-12:00 hod.

ZBER OBJEMOVÉHO ODPADU

Mesto Vranov nad Topľou
zabezpečí zber objemového
odpadu v termíne od 05. 10.
2009 do 08. 10. 2009. Občania
v rodinných domoch vyložia k
svojim zberným nádobám
objemový odpad, ktorý následne pracovníci
firmy odvezú. 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

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

NOVONARODENÉ DETI
2. 6. Jesika Šmatárová, 10. 6. Šimon Ivanov,
11. 6. Antonio Jozef Miškovič, 13. 6. Miriama
Sotáková, 17. 6. Matúš Karas, Jaroslava
Vongrejová, 19. 6. Filip Mihališin, 22. 6. Jaroslav
Micko, Alexandra Rapčová, 24. 6. Ľuboš Ferko,
Kristína Gažiová, 25. 6. Zina Fabianová, Oliver
Oravec, 1. 7. Stanislava Kovaľová, 2. 7. Veronika
Čorbová, Barbora Bertová, 3. 7. Kristián Ignác,
Sabina Daňová, 6. 7. Rebeka Bižová, 7. 7. Kristína
Dzurinová, Michaela Popaďáková, 11. 7. Šimon
Macko, Pavol Frištyk, 13. 7. Diana Jakubová,
Jakub Pešta, 14. 7. Barbora Bažová, 15. 7. Samuel
Semaňák, Peter Pavučok, 16. 7. Liana Mašľárová,
20. 7. Patrik Kaliaš, 21. 7. Antónia Goroľová,
Katarína Zolotová, Samuel Sirník, Zuzana
Zolotová, 22. 7. Oleg Burger, Katarína Žembovičová, Tomáš Závadský, Amália Leporisová, 23.
7. Bianka Jakubková, 24. 7. Jozef Šesták, 25. 7.
Nikola Bielová, 27. 7. Klaudia Migaľová, 28. 7.
Tamara Kolesárová, 30. 7. Aimee Tomášová,
Joachim Ivančák, 3. 8. Gabriel Stapaj, 4. 8. Melisa
Roháčová, 7. 8. Elizabeth Čurilová, 8. 8. Samuel
Bužo, 11. 8. Viktória Ferková, Adam Blinka

MANŽELSTVO UZAVRELI -

20. 6. Pavol Červeňanský a Júlia Pavúková, Ing.
Peter Štefanco a Mgr. Miroslava Demčáková, 27. 6.
Bc. Michal Znanec a Andrea Hasarová, Ján Balica
a Alena Klepáková, Slavomír Červeňák a Iveta
Balogová, Ján Bali a Darina Rogaľová, Ján Marek
a Bc. Petra Tóthová, 4. 7. Michal Piaták a Daniela
Kohútová, Gabriel Líška a Lenka Miklošová,
Ernest Pohlodko a Petra Rezanková, Peter Ferenc
a Ivana Pohlodková, Ing. Štefan Jančík a Mária
Filová, Marek Zamiška a Bc. Mária Hudáková, 9.7.
Slavomír Gaži a Květa Jakubová, 11. 7. Michal

Čekľovský a Eva Manduľáková, 18. 7. Maroš
Vnouček a Katarína Imrichová, Peter Medvec a
Magdalena Katarzyna Sokolowska, Peter Nemec
a Marta Danková, 23. 7. Rastislav Dzurina a Lenka
Vasilišinová, 25. 7. Dušan Ferenc a Helena
Kotlárová, Peter Bažo a Mária Hüblerová, Roman
Šmatár a Alena Červeňáková, Martin Lukáč a
Lucia Bakajsová, Michal Čižmár a Veronika
Palenčíková, 28. 7. Martin Krišta a Anna Lukáčová,
30. 7. Miroslav Šesták a Monika Slivková, 1. 8.
Peter Verčimák a Liudmyla Ivanivna Gryniuk,
František Hašuk a Mária Škopinská, Martin Timko a
Mgr. Jaroslava Mazurová, Ľubomír Ferko a
Katarína Kotľárová, Peter Onufer a Jana Petriková,
6. 8. Stanislav Mlynár a Katarína Pienčáková, Igor
Feri a Veronika Adamová, 8. 8. RNDr. Jaromír
Mikeš PhD a Mgr. Lucia Jenčková, Václav Vilím a
Jana Kovaľová, Ján Bartko a Mgr. Zuzana
Baranská, Peter Kosár a Dana Kovaľová, Peter
Lajčák a Veronika Doľacká, 9. 8. Radoslav Šula a
Anna Kováčová, 15. 8. Milan Lukáč a Bibiana
Tomčíková, Ing. Jaroslav Sivák a Ing. Adriana
Kučinská, Ing. Marek Hvizdoš a Katarína
Dudaščíková, Radovan Mikulovský a Gabriela
Naštová, Tibor Gürtler a Lívia Janoková, 20. 8.
Andrej Antoš a Marta Kovková, 22. 8. Peter Kovár
a Daša Hudáková, Martin Tancoš a Magdaléna
Mačová, Miroslav Šandor a Michaela Gumanová,
Jozef Onderčo a MUDr. Anna Illéšová, 29. 8.
Dominik Ilčišin a Lucia Paľková, Vladislav Goroľ a
Verona Goroľová, František Krajňák a Ľubomíra
Bertová, Bc. Ján Zoričák a Mgr. Katarína Kožejová,
Radoslav Terebeššy a Mgr. Ľubica Haníková,
Slavomír Roman a Ing. Daniela Bankovičová, 5. 9.
Jozef Sajko a Antónia Virbová, Štefan Koco a
Katarína Mičkaninová, Ing. Peter Lakata a Ing.
Viera Slivková, František Štofka a Terézia Ujčeková,
PaedDr. Eduard Nadzam a Ing. Andrea Oravcová,
Milan Koscelanský a Mgr. Mária Mantičová.

strana 4
elektronický odpad (práčky, chladničky atď.)
Zber sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu:
05. 10. 2009 - Mestská časť - Lomnica: ulice
Lomnická, Palárikova, Porubská, Vajanského,
Záborského, Mestská časť Čemerné: ulice
Sadová, Kvetná, Svätoplukova, Tolstého,
Gorkého, Tehelná, Cintorínska, Zimná,
Lesnícka, Trepčianska, Herlianska, Prešovská,
Veterná, Slanská, Opálová, Jarková, Makovická, Čemernianska, Ružová, Kukučínova,
Železničná, Kpt. Nálepku, Puškinova,
Toplianska. 06. 10. 2009 - ulice Mierová,
M.Benku, Mlynská, Budovateľská, Staničná,
Hronského, M. Lacka, 1. mája, Nám. Slobody,
Duklianskych hrdinov, B. Nemcovej, Na hrunku, Dobrianskeho, Bernolákova, Ondavská,
Janka Kráľa, Kalinčiakova, IBV Dubník, Ul. 1.
mája, Dr. C. Daxnera, Pribinova, Rázusova,
Štúrova, Hviezdoslavova, Hlovíkova, Lesná,
M.R. Štefánika. 07. 10. 2009 - ulice Dlhá,
Lúčna, Záhradná, Obchodná, Krátka, Pod
dolami, Podhrunská, Na vršku, Nemocničná,
Mestská časť - Vinice: ulice Viničná, Slnečná,
Urxova, Gen. Svobodu, Jarná. 08.10.2009 Mestská časť - Rodinná oblasť: ulice
Sládkovičova, Domašská, Komenského, Školská, J. Matušku, Nerudova, P. J. Šafárika,
Sládkovičova..
Ing. M. Kopčo, odd. ŽP a dopravy

JUBILANTI júl - 70-roční: Zuzana
Demčáková, Helena Fedorová, Anna Počekajlová,
Anna Miltáková, Mária Antošková, Jozef Gritters,
Žofia Višňovská, Katarína Lešková, Jozef Petričko,
75-roční: Marta Vraniaková, Mária Bundzáková,
Štefan Grumel, Júlia Repčínová, Juraj Maťaš,
Helena Rozkošová, Anna Petrová, Margita
Nemešová, Helena Janovicová, 80-roční: Jozef
Goril, Jozef Kuplinčák, Irena Michaliková, 85-roční:
Anna Kamenská, Zuzana Danková,
august – 70-roční: Helena Wallová, Mária
Fenčáková, Mária Bičejová, Jolana Janová, Jozef
Džurdženik, Ján Boháč, Mária Ševcová, Andrej
Hudák, Mária Laššutová, 75-roční: Anna Šimkaninová, Miroslav Darovec, Anna Nováková, Štefan
Chalanič, Angela Adamušková, Mária Šustová,
Ondrej Luštík, Zuzana Hricová, MUDr. František
lakatoš, Jozef Zeleňák, 80-roční: Michal Fischer,
Agnesa Smoláková, Štefan Fagan, Bartolomej
Samsely, Štefan Polák, Mária Bajusová, 85-roční:
Mária Hreňová, Mária Stulančáková, Mária
Dzurišová, Anna Oršlová, Mária Martonová, Mária
Demčáková. Srdečne blahoželáme!
OPUSTILI NÁS

12. 6. Anna Kozenková 82-ročná, 20. 6. Ján
Gajdzik 64-ročný, Anna Mogišová 84-ročná, 21. 6.
Helena Chmeľovská 71-ročná, 22. 6. Jozef Hreha
64-ročný, 24. 6. Ján Baran 60-ročný, 26. 6. Helena
Sabová 69-ročná, 30. 6. Ladislav Pacan 77-ročný,
1. 7. Mária Pencáková 83-ročná, 3. 7. Juraj Hreško
65-ročný, 7. 7. Ján Baštár 78-ročný, 9. 7. Vladislav
Michalič 61-ročný, 13. 7. Ján Karoľ 49-ročný,
Ľubica Galbavá 61-ročná, 17. 7. František Kajlanič
57-ročný, 23. 7. Zuzana Hrušková 75-ročná,
Ladislav Hudák 53-ročný, 2. 8. Slavomír Pačuta
25-ročný, 3. 8. Michal Novakovský 87-ročný, 5. 8.
Mária Žecová 62 ročná, 12. 8. Anna Skladaná
87-ročná, 15. 8. František Fiasky 46-ročný.
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