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OKIENKO PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania,

po dlhej a náročnej zime sa príroda
ovlažuje jarným ovzduším a aj naše
mesto pomaly vstupuje do riešenia
mnohých tohoročných predsavzatí.
Očakávame, že to bude rok pre nás
všetkých náročný, ale bude určite plodným na pozitívne zmeny v našom
meste. Zmení sa tvár centra mesta,
sfunkční sa zimný štadión, vybudujeme
nové parkoviská, zrekonštruujeme
ďalšie školy, riešime progresívnym spôsobom separovanie odpadu a zlepšíme čistotu v meste, úroveň sociálnych
služieb a výrazným spôsobom skvalitníme interiér nášho domu kultúry. Veľmi
nám záleží na tom, aby oslavy 740.
výročia prvej písomnej zmienky o
Vranove prebiehali v atmosfére porozumenia a prehlbujúceho sa vzťahu
občanov k svojmu mestu.
Vedenie mesta spolu s poslancami
mestského zastupiteľstva robíme všetko preto, aby sa naši spoluobčania mali
čoraz lepšie a aby sa vo svojom meste
cítili stále príjemnejšie. K tomu, aby
naše mesto bolo čistejšie a krajšie,
potrebujeme Vašu pomoc aj počas jarného a predveľkonočného upratovania, a preto nech výzva: „Mesto občanom a občania mestu“ nájde kladnú
odozvu u všetkých spoluobčanov, a
nech sa viditeľne prejaví už v najbližších dňoch. Spoliehame sa najmä na
výbory mestských častí, na predsedov
spoločenstiev vlastníkov bytov, na riaditeľov škôl a majiteľov firiem, že svoje
okolie skrášlia a dajú mu nové a čisté
jarné ošatenie.
V závere mi dovoľte zaželať Vám,
milí spoluobčania, radostné prežitie
veľkonočných sviatkov v dobrom
zdraví a v kruhu svojich najbližších.
PhDr. Tomáš Lešo

DEŇ UČITEĽOV

28. marec – Deň učiteľov

pripadne v tomto roku na nedeľu. Preto všetky podujatia škôl, školských zariadení i mesta sa
uskutočnia v týždni od 22. do 26. marca 2010.
Úvodným podujatím všetkých škôl a školských zariadení budú slávnostné pedagogické rady,
ktoré budú mať pracovný charakter. Riaditelia škôl a školských zariadení na týchto poradách zhodnotia prácu učiteľov, vychovávateľov i majstrov odbornej výchovy, zverejnia dosiahnuté výsledky a
poukážu i na existujúce rezervy. Dominantným bodom hodnotenia budú predovšetkým školské
vzdelávacie programy a školské výchovné programy. Zhodnotia sa tiež výsledky olympiád, vedomostných i športových podujatí, zapojenosť škôl a podiel jednotlivých učiteľov na tvorbe projektov.
Školy a školské zariadenia z úrovne Školského úradu pri Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou
sú vedené k tomu, aby tieto hodnotenia neboli formálne a aby mali motivačný náboj pre všetkých
pedagogických zamestnancov pred ukončením školského roka 2009/2010.
Ďalším plánovaným podujatím ku Dňu učiteľov bude spoločné podujatie riaditeľov škôl, ich
zástupcov a vybraných pedagogických zamestnancov zo všetkých typov a stupňov škôl a školských zariadení na území mesta bez rozdielu zriaďovateľa. Podujatie sa uskutoční dňa 26.
marca 2010 o 10. hodine v obradnej sieni mesta.
Zúčastní sa ho viac ako 100 učiteľov, vychovávateľov
a majstrov odbornej výchovy (na území mesta ich v
súčasnosti pôsobí 641). Z nich viac ako 40 bude ocenených. Na podujatí nebudú chýbať ani členovia
komisie školstva pri MsZ, členovia mestskej školskej
rady, zástupcovia cirkví a médií. So slávnostným
príhovorom na oslavu práce pedagógov vystúpi primátor mesta. Po ňom bude nasledovať akt ocenenia Kytičkou kvetov potešiť Vás chceme,
pedagogických zamestnancov, ktorých navrhli jednot- k Vášmu sviatku mnoho síl prajeme.
liví riaditelia škôl a školských zariadení. Súčasťou ocenenia je zápis do pamätnej knihy mesta s podpisom
Veľa ste nás naučili,
oceneného.
do života dali.
Pre všetkých prítomných bude pripravený kultúrny
Láske k ľuďom i priateľstvu,
program v ktorom vystúpia deti materských škôl, žiaci
ste nás vychovali.
základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl. V odpoludňajších hodinách v tento deň
Čítať, písať a počítať
budú mať materské školy, základné školy a školské
už všetci vieme,
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta slávspolu s Vami aj vlastivedu
nostný obed so spoločenským posedením podľa rozúspešne zvládneme.
hodnutia riaditeľov a ostatných pedagogických
zamestnancov. Riaditelia škôl pozvú aj členov rád
škôl, členov rád rodičovských združení, ale aj učiteľov Ďakujeme za čas strávený s nami,
za Vašu prácu, trpezlivosť
– dôchodcov.
Riaditelia základných škôl udelia žiakom v tento
i úsmev druhej mamy.
deň riaditeľské voľno v súlade s platnou legislatívou. Prevádzka materských škôl dňa 26. marca
Olívia Ivanková 3. A
2010 bude prerušená.
ZŠ Bernolákova
PaedDr. Štefan Orol, oddelenie školstva

Milá pani učiteľka …
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ÚPRAVA CENTRA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
Od júla minulého roka sme v našom meste začali s celkovou úpravou centra mesta pod názvom projektu: „Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou“. Celý projekt ako aj samotná realizácia úpravy centra mesta je rozdelená do
troch etáp – realizačných úsekov (Obr. č. 1).
1. etapa – realizačný úsek SEVER je vymedzený priestorom od Baziliky minor (rímsko – katolíckeho kostola) po križovatku pred bývalým hotelom Rozkvet (vrátane križovatky),
2. etapa – realizačný úsek STRED je vymedzený priestorom od križovatky pred bývalým hotelom Rozkvet po križovatku pri
OD
COOP Jednota (vrátane križovatky),
3. etapa – realizačnú úsek JUH, ktorý je vymedzený priestorom od križovatky pri OD COOP Jednota po križovatku s Ulicou A.
Dubčeka (pri reštaurácii Pod lipou).
Obr. č.1: Úprava centra mesta Vranov nad Topľou – rozdelenie realizácie na realizačné úseky

Cieľom tejto úpravy centra mesta je nielen skrášlenie mesta, vytvorenie zhromažďovacej a oddychovej zóny, ale aj zvýšenie
bezpečnosti nielen dopravy ale aj samotných občanov nášho mesta, čo je jedným z hlavných zámerov mesta Vranov nad Topľou.
1. etapa – realizačný úsek SEVER
V súčasnosti sa realizuje 1. etapa – realizačný úsek SEVER od Baziliky po križovatku pred bývalým hotelom Rozkvet (vrátane križovatky).
Úprava tejto etapy pozostáva z úpravy všetkých povrchov spevnených plôch – uloženia dlažby, výstavby cyklistického chodníka, verejného
osvetlenia sadových úprav, tvárnicovej trasy na uloženie káblov (telefónne rozvody, bezpečnostný kamerový systém, počítačová sieť, káblová
televízia), úpravy povrchov komunikácií – vyasfaltovanie, výstavby nových parkovísk, úpravy križovatky pri Bazilike a úpravy križovatky pred
bývalým hotelom Rozkvet na okružnú, nakoľko táto križovatka predstavovala kolízny bod cestnej dopravy a chodcov. Nová okružná križovatka umožňuje nielen upokojenie dopravy, ale aj zvyšuje plynulosť dopravného prúdu, znižuje rýchlosť vozidiel, čím sa výrazne zvyšuje bezpečnosť dopravy, najmä pešej.
Pred Poštou (ALFA centrum) po úprave vznikne nový otvorený priestor vyložený dlažbou, v parku bude osadené súsošie sv. Jána
Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom a opraví sa existujúca studňa. Súčasťou úpravy je aj výmena oplotenia parku pri Bazilike vrátane
výstavby vnútorných chodníkov s parkovým osvetlením.
Dostatočné parkovanie v okolí Pošty (ALFA centra) je zabezpečené novými parkoviskami a to oproti Bazilike v počte 30 parkovacích
miest, vedľa Pošty (ALFA centra) s kapacitou 10 parkovacích miest a za Poštou (ALFA centrom) v počte 11 parkovacích miest. Taktiež sa
vytvorilo nové parkovisko za Nákupným centrom Komunál so 17- timi parkovacími miestami. Celá stavba bude dotvorená drobnou architektúrou – parkovými lavičkami, odpadkovými košmi, picími fontánkami... , novou výsadbou zelene s uložením kobercových trávnikov. Mesto
Vranov nad Topľou vyčlenilo zo svojho rozpočtu na realizáciu úpravy tejto etapy - SEVER 991,4 tis. EUR. Zároveň Prešovský samosprávny kraj,
ako vlastník upravovanej cesty III. triedy vrátane úpravy križovatky na okružnú pred bývalým hotelom Rozkvet, ktorá je súčasťou tejto etapy, prispel sumou 164,6 tis. EUR. Predpokladané ukončenie realizácie tejto 1. etapy – realizačného úseku SEVER, je plánované na máj tohto roka.
Obr. č. 2: 2. etapa - realizačný úsek STRED
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2. etapa – realizačný úsek STRED
Následne po ukončení 1.etapy sa začne realizácia plynule prechádzať do realizácie 2.etapy úpravy centra mesta – realizačného úseku STRED,
vymedzeného priestorom od križovatky pred bývalým hotelom Rozkvet po križovatku pri OD COOP Jednota (vrátane križovatky) Obr. 2.
Súčasťou tejto etapy je úprava všetkých povrchov spevnených plôch – uloženia dlažby vrátane jej odvodnenia, výstavba cyklistického chodníka, verejného osvetlenia, sadových úprav, úprava povrchov komunikácií – vyasfaltovanie, úprava križovatky pri OD
COOP Jednota na okružnú, nakoľko táto križovatka taktiež predstavovala kolízny bod cestnej dopravy a chodcov. Nová okružná
križovatka umožní nielen upokojenie dopravy, ale aj zvýši plynulosť dopravného prúdu, zníži rýchlosť vozidiel, čím sa výrazne zvýši bezpečnosť dopravy ale najmä chodcov. V tejto etape sa zrealizuje ako súčasť oddychovej a zhromažďovacej zóny pre obyvateľov mesta fontána
kruhového tvaru s tryskami a umeleckým dielom - plastikou, pódium pred budovou VUB a. s.. Plocha centra sa stane priestrannejšou z dôvodu plánovaného prekrytia existujúceho potoka pri bývalom hoteli Rozkvet, ktorá bude dotvorená prechodom – lávkou cez tento potok k budove bývalého hotela. Pri cyklistickom chodníku pred budovou Obvodného úradu sa osadí osvetlený symbol nášho mesta - erb.
Obr. č. 3: Pohľad na realizačný úsek STRED - od Slovenskej sporiteľne a. s.
Po druhej strane komunikácie pred bytovým domom č. 999
(od Slovenskej sporiteľne po Bagetku) okrem úpravy spevnených plôch – uložením dlažby vrátane jej odvodnenia a sadových úprav je plánovaná výstavba 3 objektov vybavenosti - predajných stánkov. Vizualizácia objektov je znázornená na obr. č.
4. Pred budovou Slovenskej sporiteľne bude umiestnená socha
ženy od Břetislava Bendu - Mladosti a kráse patrí budúcnosť,
ktorá bola od roku 1960 v parčíku pred bytovým domom 999.
Obr. č. 4: Objekty vybavenosti pred bytovým domom č. 999
na Námestí slobody

Tento úsek bude dotvorený drobnou architektúrou – parkovými lavičkami, odpadkovými košmi, picími fontánkami..... , novou výsadbou zelene
s uložením kobercových trávnikov. Na realizáciu tohto úseku mesto získalo nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie vo výške 1
623 tis. EUR a zároveň mesto Vranov nad Topľou vyčlenilo z rozpočtu
mesta 800 tis. EUR na realizáciu tejto stavby. Plánovaná realizácia tohto
úseku – STRED bude prebiehať od mája do konca tohto roka. V tejto
etape sa nachádza aj budova OÚ ktorá prejde celkovou rekonštrukciou
súkromným investorom do konca tohto roka. Na prízemí sa vytvoria nové
obchodné priestory ( butiky, reštaurácie, kaviarne, a.i.), ktoré budú dotvárať centrum mesta – jeho ucelený ráz zhromažďovacej a oddychovej
zóny. Navrhovaná štúdia rekonštrukcie OÚ znázorňuje obrázok č. 5.
3. etapa – realizačný úsek JUH

Obr. č. 5: Štúdia rekonštrukcie obvodného úradu
Je vymedzený priestorom od križovatky pri OD
COOP Jednota po križovatku s Ulicou A. Dubčeka (pri
reštaurácii Pod lipou) plne a plynule nadväzuje na realizačnú úsek STRED.
Súčasťou aj tejto etapy je úprava povrchov spevnených plôch – uložením dlažby vrátane jej odvodnenia,
úpravy povrchov chodníkov a komunikácií, verejného
osvetlenia, prístavba a rekonštrukcia verejných WC,
výstavba objektu vybavenosti v parku pri verejných
WC a výstavba cyklistického chodníka, ktorý prebieha
celým centrom mesta od budovy pošty (ALFA centra)
až po park pri verejných WC. Tento úsek bude taktiež
dotvorený drobnou architektúrou – parkovými lavičkami, odpadkovými košmi, picími fontánkami, novou
výsadbou zelene s uložením kobercových trávnikov.
Realizácia tejto 3. etapy je plánovaná až po ukončení
2. etapy – realizačného úseku STRED. Predpokladaná
realizácia je plánovaná na rok 2011. Mesto Vranov
nad Topľou v súčasnosti hľadá možnosti získania
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie na realizácie tohto realizačného úseku.
Úprava centra mesta začala prípravnými prácami v rokoch 2003-2004. Na základe spracovaných overovacích dopravných štúdií bola vyhlásená urbanisticko-architektonická súťaž úpravy centra mesta so zachovaním automobilovej dopravy. V novom centre všade budú mať prioritu
chodci a cyklisti.
Súťažný návrh architektov Jozefa Los-Chovanca a Michala Šimurdu bol autormi postupne dopracovaný na dokumentáciu pre územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie. Po vysporiadaní majetkoprávnych vzťahov, vydaní nevyhnutných rozhodnutí, dokončení realizácie
rekonštrukcie inžinierskych sietí bolo možné v roku 2009 začať s realizáciou.
Viac informácií, podrobnejšie štúdie a detailné zábery navrhovanej úpravy centra mesta môžete vidieť na výstavnej ploche vo vestibule MsÚ pri veľkej zasadačke.
Ing. Vlasta Štefániková, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a dopravy
Ing. arch. Jozef Balog, vedúci odboru územného rozvoja
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STATICKÁ DOPRAVA A PARKOVANIE V MESTE

Prechod medzi parkoviskom a centrom
mesta za budovou obvodného úradu.
Mesto Vranov nad Topľou prijalo ponuku
spoločnosti EEI s.r.o., ktorá popri realitnej
a developerskej činnosti sa zaoberá riešením statickej dopravy. Pri riešení statickej
dopravy v meste zostáva v úzkom kontakte so zástupcami mesta a tiež v kontakte
s potrebami vodičov, jej krédom je poskytovať klientovi prvotriedne služby, nové
technológie a svoje know-how.
Parkovanie je vždy potrebné vidieť v celko-

vom koncepte rozvoja mesta a dopravy v
meste. Dôležitým krokom je saturácia územia
parkujúcimi vozidlami a zavedenia zóny plateného parkovania (centrálnej mestskej zóny
ďalej CMZ) a následne výstavba nových
miest na parkovanie. Takýto prístup k riešeniu dopravy zabezpečí mestu a obyvateľom a návštevníkom mesta:
- Zlepšenie životného prostredia a humanizáciu uličných priestorov a podmienok pre

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NOVONARODENÉ DETI

4. 1. Nicolas Gürtler, 8. 1. Alessio Čačko,
11. 1. Denis Feri, 13. 1. Samanta
Ferencová, 18. 1. Sandra Kaliašová, 21. 1.
Samuel Lukáč, 27. 1. Janka Hajdúchová,
Klára Opaľuchová, Sára Bažová, Ema
Michalčíková, 28. 1. Marko Lukáč, Martin
Balog, 29. 1. Cyril Berta, 30. 1. Šarlota
Hudáková, 3. 2. Laura Balogová, 11. 2.
Simona Melegová, Peter Goroľ, Kyrtsios
Sotiris, 15. 2. Miroslav František Havelka,
18. 2. Róbert Owca, 23. 2. Sára Vyšňovská,
Filip Majzlík, 24. 2. Karin Gonosová, 26. 2.
Amália Malíková, 27. 2. Filip Bovan, 24. 2.
Alexandra Kertésová, 1. 3. Liliana Tokárová,
3. 3. Liliana Kamenská, 4. 3. Lucia
Vágnerová, 8. 3. Sebastián Farbár

MANŽELSTVO UZAVRELI

16. 1. Maroš Balog a Beáta Čalfová, Peter
Tóth a Eva Dobiašová, Vladimír Ferko a Nikola
Horvátová, Michal Bartko a Beáta Giňová,
Lukáš Kroka a Lucia Jarková, 21. 1. Ján Ferko
a Lenka Gáborová, Miroslav Gábor a Alica
Tancošová, 23. 1. Anton Varga a Marta
Pinkošová, 13. 2. Ján Poľák a Nicola Pulková,
Ján Varga a Jana Čalfová, Ľudovít Oláh a
Martina Ferková, Ivan Maľar a Veronika Žáčková, Tomáš Čačko a Lenka Krotká, 20. 2.
Rastislav Dojčák a Katarína Polomčáková,
25. 2. Miroslav Gábor a Annamária Červeňáková, 4. 3. Ing. Ladislav Andrejanin a Mária
Karchňáková.

JUBILANTI

Január: 70-roční Margita Durkothová, Ing.
Ján Kocák, Erika Kovaľová, Margita
Buňatická, Mária Doležalová, Pavol Danko,
Elena Bodnárová, Mária Mokrošová, Jozef
Sabol, Ján Mika, Katarína Orolová, Mária
Demčáková, Verona Čupáková, Gabriela
Liptáková, Marta Hricková, Dušan Milták,
Emília Fedorová, Anna Chromiková, 75-roční
Bartolomej Bugra, Terézia Lengvarská,
Helena Papugová, Mária Lapčáková,
František Čalfa, Terézia Saxunová, Mária
Grominová, Helena Stupáková, Mária Malá,
Božena Paľková, Anna Michalovová, Mária
Lapčáková, 80-roční Mária Lajčáková, Štefan Duleba, Eduard Béreš, Michal Pirč, Mária
Šoltésová, Jarmila Bukovanská, Zuzana
Lakatošová, Ján Krajňák, Irena Demeterová,
Michal Maľar, 85-ročná Mária Papuľaková
Február: 70-roční Ľudmila Kaštielová,
Michal Hreha, MUDr. Júlia Jaňovková,
Valentín Pariľák, Jozef Kurty, Michal Zajac,
Helena Chovancová, Magdaléna Fišmanová,
RNDr. Ivan Marhulík, Otokár Požgai, 75-roční
Mária Babejová, Vladislav Migra, Alojz
Fišman, Emil Kollár, Mária Tomášová, Ján
Terray,
Pavlína
Fialkovičová,
Mária
Komenská, Žofia Bankovičová, Pavel Malý,
80-roční: Jozef Michalov, Róbert Jevín, Mária
Voľanská, Júlia Sivecká, Verona Hricová, 85roční Mária Prokopová, Emília Burdová, 90ročná Zuzana Martičeková, 95-ročný Pavel
Višňovský. Srdečne blahoželáme!
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nemotorických účastníkov cestnej premávky
- Zlepšenie dopravnej obsluhy centra mesta
- Zníženie objemu nežiaducej automobilovej dopravy
- Rozvoj celoplošného systému parkovania
- Bude zaistená parkovacia kapacita pre
návštevníkov mesta prichádzajúcich do centra
za účelom nákupu, jednania, a pod...
Čo sa týka plateného parkovania, v
súčasnosti sú už v predaji nové parkovacie stierateľné karty, ktoré si môžete zakúpiť
v novinových stánkoch, neskôr budú dodané parkovacie zariadenia, u ktorých bude
zabezpečené prevádzkovanie a servis.
Zároveň sa uvažuje aj so zavedením platby
parkovného prostredníctvom mobilného telefónu. Nová spoločnosť bude investovať do rozvoja mesta, zriadi info-predajnú kanceláriu, zakúpi a osadí potrebné informačno-dopravné
značenie, parkovacie automaty, a inú parkovaciu technológiu.
V súlade s prirodzeným dopytom a stanovenými pravidlami rozvoja mesta plánuje aj
investície do výstavby nových parkovísk.
Prvým parkoviskom bude nové parkovisko nad
oporným múrom za obradnou sieńou mesta
vedľa garáží za obvodným úradom. Prechod
medzi týmto parkoviskom a centrom mesta v
kopci predpokladá dotvoriť parčíkom s lavičkami a s možnosťou priameho prechodu prostredníctvom schodiska. Ďalšie parkoviská
budú vznikať postupne, vzhľadom na naliehavosť potrieb parkovania. Informácie o riešení
dopravy v meste poskytne táto spoločnosť
postupne prostredníctvom vlastnej informačnej kampane.

OPUSTILI NÁS

2. 1. Mária Baková 82-ročná, 5. 1. Ján
Rybarčák 55-ročný, 8. 1. Andrej Fejka 80ročný, 9. 1. Júlia Repčínová 75-ročná, 13. 1.
Helena Fejková 74-ročná, 18. 1. Ján SabolDžujan 84-ročný, 19. 1. Michal Burda 86ročný, Viliam Mondik 66-ročný, 20. 1. Štefan
Baník 85-ročný, 21. 1. RSDr. Vojtech
Michalik 77-ročný, 22. 1. Rudolf Švabenský
69-ročný, Michal Puškár 73-ročný, Juraj
Salus 89-ročný, 27. 1. Juraj Vasiľ 77-ročný,
29. 1. Ladislav Baník 63-ročný, Štefan
Kerekeš 85-ročný, Július Tomáš 88-ročný,
30. 1. Juraj Dirda 66-ročný, 31. 1. Anna
Lazúrová 83-ročná, 1. 2. Pavel Dzurňák 87ročný, Anna Jacková 69-ročná, 2. 2. Ing. Ján
Muľár 82-ročný, 3. 2. Ing. Július Čačko 85ročný, Michal Čakan 82-ročný, 4. 2. Zdenka
Slivková 62-ročná, 5. 2. Ladislav Andrejco
52-ročný, 6. 2. Štefan Kačeriak 62-ročný,
Anton
Vranský
83-ročný,
Jarmila
Bukovanská 80-ročná, 7. 2. Anna Ivaničová
79-ročná, 9. 2. Emília Kačmárová 64-ročná,
11. 2. Štefan Polák 80-ročný, 13. 2. Anna
Novakovská 78-ročná, 14. 2. Dušan Ďuďa
44-ročný, 20. 2. Štefan Lesňák 89-ročný, 23.
2. Mária Fajtáková 88-ročná, 24. 2. Mária
Nováková 51-ročná, 28. 2. Michal Kentoš
81-ročný, 1. 3. Mária Čorbová 76-ročná, 2.
3. Mikuláš Kmeť 78-ročný, 3. 3. Mária
Bundzáková 79-ročná, 5. 3. Helena
Zálepová 72-ročná, 9. 3. Jozef Šmajda 65ročný.
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