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DOBRÉ SPRÁVY Z HAMBURGU
Prvý májový týždeň primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan,
spolu so svojim zástupcom Ing. Dušanom Molekom a Bc. Jozefom
Tarkaničom sa v Hamburgu stretli s honorárnym konzulom SR v Nemecku
Petrom Littmannom, úspešným obchodníkom, manažérom a poradcom
nadnárodných firiem Mercedes, BMW, Porsche, Baťa, Joop a Hugo Boss. V
súčasnosti má firmu zaoberajúcu sa poradenstvom pre súkromné firmy.
Okrem toho je členom predstavenstiev a dozorných rád viacerých významných spoločností. Cieľom tejto pracovnej návštevy bolo nájsť nových investorov do nášho priemyselného parku. „Iniciatíva stretnúť sa vyšla z našej
strany. Pán Littmann má v oblasti investovania bohaté skúsenosti a preto by
sme radi využili jeho osobné kontakty na majiteľov a manažérov nadnárodných spoločností, ktorým by sme chceli ponúknuť možnosti investovania vo
Vranove nad Topľou,“ uviedol primátor mesta Ing. Ján Ragan. Predstavitelia
našej samosprávy predstavili P. Littmannovi situáciu v našom regióne spojenú so zamestnanosťou s tým, že v rámci prezentácie kládli dôraz na komplex priemyselného parku Ferovo .„Pán Littmann sa zaujímal o situáciu
týkajúcu sa dostavby diaľníc. Východné Slovensko má v porovnaní s ostatnými krajinami nevýhodu v tom, že nám chýba moderná dopravná infraštruktúra, čo do istej miery odrádza investorov. Máme však prísľub, že pán
Littmann nám dohodne stretnutia so zástupcami firiem, ktoré majú záujem
investovať a rozširovať výrobu,“ poznamenal Ing. Ján Ragan. V priemysel-

Na fotografii zľava honorárny konzul Peter Littmann, zástupca primátora Ing. Dušan Molek, primátor Ing. Ján Ragan.

nom parku Ferovo je projektovaných 560 pracovných miest. Podľa slov primátora k jeho naplneniu by mohol pomôcť štát poskytnutím investičných stimulov. „ Situácia nie je jednoduchá ani v Nemecku, kde štát podporuje firmy,
aby vytvárali pracovné príležitosti pre domáci trh. Našou devízou však môže
byť tiež podpora slovenskej vlády. Ak by sa nám podarilo dohodnúť s investorom ponúkajúcim vyšší počet pracovných miest, možno by nám vláda
dokázala ponúknuť investičné stimuly. Optimálne by bolo, keby sme s touto
zárukou mohli vycestovať už na najbližšie rokovania, čím by sa naša pozícia
smerom k investorom výrazne zlepšila“ uviedol primátor mesta Vranov nad
Topľou Ing. Ján Ragan.
Mgr. Eva Mitaľová, útvar primátora

OKIENKO PRIMÁTORA
Vážení spoluobčania,

ani sme sa nenazdali a je tu opäť čas dovoleniek, letných prázdnin. Prichádzajú dva mesiace, ktoré najviac milujú deti a zároveň
obdobie, počas ktorého máme
možnosť „dobiť baterky“. Znova
môžeme prehodnotiť rýchlosť
nášho životného tempa, ktorú
nám prináša súčastnosť.
Aj tento rok prinášame vám
občanom možnosti na oddych
so širokou škálou záujmov. Či už
ide o kultúrne, náučné, spoločenské, zábavné podujatia
alebo
športový
oddych.
Podrobnejšie informácie o všetkých podujatiach v meste sa
dozviete už v tomto čísle nášho
Vranovského hlásnika.
Všetkým prajem veľa slnečných oddychových dní, príjemných ľudí a úsmev na tvári.
Ing. Ján Ragan, primátor

DEŇ PRIATEĽSTVA, DEŇ DOBROSUSEDSTVA
V sobotu 14. mája sa na hraničnom prechode Vyšné Nemecké –
Užhorod uskutočnil už po 10. krát Deň priateľstva - Deň dobrosusedstva.
Cieľom tohto medzinárodného spoločensko-kultúrneho podujatia je
vytvárať priaznivé podmienky a prostredie na budovanie a posilňovanie
priateľských a partnerských vzťahov cezhraničnej spolupráce, nadväzovanie kontaktov zo strany rôznych subjektov prihraničných slovenskoukrajinských oblastí. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia
obidvoch krajín. Za ukrajinskú stranu guvernátor Alexander
Ledida a viacerí poslanci regionálnych samospráv a ukrajinského parlamentu, honorárny konzul Ukrajiny na
Slovensku Stanislav Obický. Za Slovensko sa podujatia
zúčastnili primátori a starostovia miest a obcí košického a
prešovského samosprávneho kraja, veľvyslanec SR na
Ukrajine Pavol Hamžík, poslanci národnej rady, predstavitelia rezortu vnútra, predsedovia samosprávnych krajov
Zdenko Trebuľa a Peter Chudík, ktorí v rámci jednaní otvorili otázku nového hraničného prechodu Ulič – Zábroď. Nový
hraničný prechod by výrazne pomohol občanom žijúcim v
pohraničnej oblasti. Značným prínosom pre náš región i
samotné mesto bolo stretnutie primátora mesta Ing. Jána
Ragana s 1. podpredsedom vlády SR a ministrom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánom Figeľom s ktorým prejednal problémy týkajúce sa dopravy v meste a
regióne. Minister prisľúbil pomoc pri riešení akútnych prob-

lémov, ktorými sú odklonenie kamiónovej dopravy a získavanie investorov do priemyselného parku. V popoludňajších hodinách primátor mesta
ďalej v neformálnych rozhovoroch s rôznymi predstaviteľmi oboch
krajín, diskutoval aj na tému kultúry a vzdelávania, kde navrhol spoluprácu na spoločných projektoch v oblasti kultúry a školstva.
Mgr. Eva Mitaľová, útvar primátora

Primátor Vranova nad Topľou Ing.
Ján Ragan s ukrajinskou delegáciou.
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PREČO SEPAROVAŤ SKLO?
Každý
z nás by
chcel pre
seba
a
s vo j ic h
blízkych
to najlepšie
–
zdravie a
bezpečnosť. Sklo je jeden z najstarších obalových
materiálov a ľudstvo ho využívalo od nepamäti. Na starom kontinente začali s jeho výrobou na ostrove Murano pri Benátkach a odtiaľ
sa jeho výroba rozšírila aj na Slovensko. Sklo
je pritom jediný obalový materiál, ktorý sa
dá 100 % recyklovať prakticky donekonečna. Recyklácia skla má priaznivý vplyv na
životné prostredie. Nie je totiž potrebné spracovávať toľko prírodných surovín – sódy,
vápenca a piesku – ako pri výrobe čistého
skla. Ak sa do sklárskej vsádzky pridá 10 %
črepov, usporí sa okolo 2,5 % energie.

Keďže množstvá spotrebovaných obalov
zo skla sú naozaj veľké, jeho separácia a
recyklácia majú obrovský prínos aj v tom, že
redukujú rozsah sklených obalov na skládkach.
Jediným recyklátorom odpadového skla
na Slovensku je Vetropak Nemšová, s.r.o.,
ktorá ho používa pri výrobe nových sklenených obalov. Sklo sa sa najprv pozbiera, privezie do podniku, kde sa vytriedi na biele,
zelene a zbaví sa rôznych prímesí a nečistôt. Potom sa črepy upravia na požadovanú
zrnitosť, vážia sa a zmiešajú s ďalšími surovinami, s ktorých sa vyrába sklo. V peci sa
staré sklo roztaví a žeravá tavenina sa tvaruje na automatických strojoch na nový
sklený obal. Ten sa ochladí, upraví sa
povrch a nasleduje kontrola, či nový výrobok spĺňa všetky požadované parametre.
Vedeli ste, že:
- recyklovaním iba jednej fľaše ušetríte
energiu potrebnú na chod vašej práčky po
dobu 10 minút, alebo energia potrebná na

chod počítača po dobu 25 minút,
- opätovné roztavenie skla si vyžaduje 40 %
menej energie ako výroba zo surovín,
- zhodnotením 1 tony odpadového skla
ušetríme až 400 kilogramov emisií oxidu
uhličitého,
- zaváraninový pohár vhodený do zbernej
nádoby na sklené obaly sa do regálu predajne môže vrátiť v priebehu 70 dní,
- sklo je jediný jednovrstvový obal, ktorý
nevyžaduje žiadne ďalšie vrstvy na ochranu
potravín a nápojov.
Čo patrí do zbernej nádoby na sklo,
ktorá býva obyčajne zelená?
Patrí sem biele a farebné sklo, sklené
črepy, okenné sklo, čisté fľaše od alko a
nealko nápojov, potravín kozmetiky, poháre
od rýb, zeleniny, ovocia, poháre na pitie,
tabuľové sklo bez kovovej výplne.
Nepatrí sem plexisklo, zrkadlá, keramika
a porcelán, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky, sklo s kovovou výplňou, lepené sklo.
Ing. Marcel Kopčo, oddelenie ŽP a KR

ČAKAJÚ NÁS KONTROLY K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI
Mesto Vranov nad Topľou - oddelenie daní a poplatkov v mesiacoch apríl a máj doručovalo všetkým vlastníkom nehnuteľností v
katastrálnom území Vranov a Čemerné a pôvodcom odpadov a
drobných stavebných odpadov ( vlastníkom a nájomcom rodinných
domov a bytov ) platobné výmery, ktorými sa vyrubila daňová a
poplatková povinnosť za rok 2011.
V tomto roku správca poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady si opätovne vyžiadal u jednotlivých správcov bytových domov konkrétne počty prihlásených osôb v jednotlivých
bytoch. Následne na základe týchto zistení, bol vyrubený platobný
výmer k poplatku aj pre tých, ktorí byty prenajímajú, napriek tomu,
že nebola splnená ohlasovacia povinnosť. Platobné výmery sú
splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru. Od dňa prevzatia zásielky začína plynúť lehota na uplatnenie si opravného prostriedku. Po jej uplynutí začína plynúť pätnásťdňová lehota na zaplatenie podľa rozpisu uvedeného v konkrétnom
platobnom výmere.
Doporučujeme všetkým daňovníkom a poplatníkom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorí tieto
zásielky do dnešného dňa neprevzali, aby si ich vyzdvihli na
prízemí MsÚ vo Vranove nad Topľou číslo dverí 57. Písomnosť
doručovaná do vlastných rúk sa môže v súlade s právnou úpravou
považovať za doručenú aj vtedy, ak si ju adresát neprevezme. Tým
sa však nedozvie o obsahu písomnosti a neuplatní si zákonom
umožnený opravný prostriedok. Upozorňujeme, že ak si daňovník
alebo poplatník neuhradí daňovú a poplatkovú povinnosť uvedenú
v týchto písomnostiach, mesto je povinné vymáhať tento nedoplatok
jednou z foriem exekúcie. Každej exekúcii predchádza výzva na
zaplatenie nedoplatku, ktorá bola neplatičom doručená spolu s platobným výmerom na nové zdaňovacie obdobie.
Mesto Vranov nad Topľou má uzavreté zmluvy so súdnymi exekútormi. Po prvýkrát využilo túto možnosť vymáhania nedoplatkov
už v roku 2005. Do dnešného dňa bolo na oddelení miestnych daní
a poplatku odstúpených k vymáhaniu viac ako 250 podaní.
Samozrejme pripustiť situáciu, že daňový alebo iný nedoplatok je
vymáhaný až na základe exekučnej činnosti, má pre dlžníkov samé
nevýhody. Stretnutie so súdnym exekútorom prináša predovšetkým
dodatočné náklady, ktoré v konečnom dôsledku môžu pri menších
sumách presahovať vymáhanú čiastku.
Často sa stretávame s názorom, že dlžník kalkuluje s tým, že
nedoplatok je už premlčaný. Právo vybrať daňový nedoplatok je
premlčané po šiestich rokoch po skončení roka, v ktorom vznikol. Ak

správca dane vykoná úkon na vybratie daňového nedoplatku,
napríklad ak je doručená už vyššie spomínaná výzva k uhradeniu
nedoplatku, správca dane je oprávnený vymáhať daňový nedoplatok najneskôr do dvadsiatich rokov po skončení roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Oddelenie daní a poplatkov umožňuje uhradiť prípadne vzniknuté nedoplatky formou splátok na
základe podanej žiadosti. Daň z nehnuteľností bola vyrubená pre rok
2011 na základe stavu v katastri nehnuteľností k 31.12.2010. Na
zmeny sa v priebehu roka neprihliada. Žiadosti o rôzne úľavy a
zmeny sa môžu týkať už iba nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.
Ale úpravy týkajúce sa výšky poplatku za komunálne odpady si
občan môže uplatniť v súlade s platným Všeobecne záväzným
nariadením o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 106/2009 počas celého
roka do 31.10.2011, s platnosťou úľavy od dátumu podania žiadosti.
V letných mesiacoch sa budú vykonávať kontroly na úseku dane
z nehnuteľností a dane za psa. Voči tým, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť ako aj tým, ktorí podali priznanie k dani z nehnuteľnosti po zákonom stanovenom termíne, budú vyvodené sankcie
v súlade so zákonom č.511/1992 Zb.o správe daní a poplatkov v
znení neskorších zmien a doplnkov.
Ing. Zuzana Košalková, vedúca oddelenia daní a poplatkov

Na zábere zamestnankyňa MsÚ, oddelenia daní a poplatkov
Mária Čechová.
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BRONZOVÁ ZUZANA
1. júna 2011 primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján
Ragan slávnostne prijal v zasadačke Mestského úradu
Vranovčanku Zuzanu Čupilovú. Spolu s ďalšími predstaviteľmi
mesta jej zagratuloval k úspešnému reprezentovaniu mesta
Vranov nad Topľou na Majstrovstvách Európy vo fitness a kulturistike v litovskom Kaunase kde získala bronzovú medailu.
Zuzana Čupilová prišla na stretnutie v sprievode manžela, syna
a svojej trénerky Marietty Žigalovej.
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ci. Veríme, že bude inšpiráciou pre ďalších čitateľov, aj pre tety knihovníčky. Dospelým čitateľom je určená ponuka autorskej literárnej
súťaže Vranovský LITERÁT, ktorej sa môže zúčastniť každý neprofesionálny autor nad 14 rokov. Do súťaže môžete zaslať práce, ktoré
doposiaľ neboli nikde publikované.Tematika súťaže nie je obmedzená.
Súťaž je neanonymná. Hodnotená bude podľa jednotlivých žánrov:
poézia, krátke prozaické útvary, krátke dramatické diela, reportáže,
eseje, črty a podobne. Každý autor môže zaslať minimálne 3 práce,
maximálne 5 prác. Práce majú byť písané na počítači alebo strojom, v
troch kópiách v slovenskom jazyku v maximálnom rozsahu 20 strán.
Na titulnom liste odoslanej práce prosíme uvádzať: meno autora, vek,
škola, povolanie, adresa bydliska. Literárne texty je potrebné zaslať do
15. septembra 2011 na adresu knižnice.11. augusta 2011 o 10.00
hod. odštartujeme letné štvrtky v knižnici projektom „Čítanie pomôže
deťom aj dospelým“, ktorý bude realizovaný vďaka podpore Nadácie
otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je
prispieť k zlepšeniu kvality života rodín s deťmi a vytvoriť v knižnici
miesto, kde môžu aj deti zo sociálne slabších rodín užitočne a príjemne tráviť voľný čas. Ďalšie augustové štvrtky 18.augusta 2011 a
25.augusta 2011 o 10.00 hod. budú nielen tvorivými štvrtkami, ale aj
rozprávkovými, divadielkovými a zábavnými stretnutiami pre deti, pre
rodiny a pre všetkých, ktorí si chcú voľný čas užívať v knižnici. Nová
zábavná aktivita, ktorú chceme ponúknuť deťom a mládeži v detskom
zábavnom kútiku v knižnici, bude patriť Nintendo Wii. Pozývame do
knižnice všetkých nielen za dobrou knihou, ale aj za zaujímavými a
tvorivými podujatiami. Mgr. Emília Antolíková, riaditeľka knižnice

ČITATEĽSKÝ MARATÓN ROZBEHLI
AJ VO VRANOVSKEJ KNIŽNICI
Zľava Ing. Marietta Žigalová, primátor Ing. Ján Ragan a
medailistka Zuzana Čupilová

LETO V KNIŽNICI
Letné chvíle a dovolenkový čas sú šancou prečítať si dobrú knihu,
alebo oddýchnuť si v knižnici. V minulom roku pracovala
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou z dôvodu rekonštrukcie MsDK v obmedzenom režime. V tomto roku musí uskutočniť
revíziu knižničného fondu v súlade so zákonom č. 421/2003 Z. z. o
spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného
fondu v knižniciach. Z dôvodu revízie knižničného fondu bude
Hornozemplínska knižnica od 23. júna 2011 do 12. júla 2011 zatvorená. Počas revízie budú pozastavené sankčné poplatky, preto sa čitatelia, ktorí majú v uvedenom termíne vrátiť knihy do knižnice, nemusia obávať poplatkov z omeškania a teda ani upomienok za nevrátenie kníh. Po ukončení revízie, od 13. júla 2011 do 31.augusta 2011
bude knižnica otvorená v pracovných dňoch denne od 9.00 hod. do
17.00 hod. a v soboty 30. júla 2011 a 27. augusta 2011 od 9.00 h do
12.00 h.Leto môže byť inšpiráciou na to, aby ste sa stali aj vy spisovateľom. Deti sa môžu zapojiť do súťaže Čítačka s písačkou, o najkrajšiu
literárnu alebo výtvarnú prácu, ktorú organizuje OZ Korálky a knižnica
s finančnou podporou MK SR. Mottom tohtoročnej súťaže je slogan:
„DO KNIŽNICE“, ale uvítame aj práce s vlastnou tematikou. Pre
zasielanie prác je povinná elektronická forma a doručenie 1 vytlačenej
kópie do knižnice na oddelenie pre deti.
Pre tých, ktorí sa radšej prezentujú farbami a štetcom, ponúkame
výtvarnú súťaž, technika ľubovoľná, odporúčame formát A3. Značenie
prác: meno a priezvisko, trieda, vek, škola. Súťažné práce môžete
zasielať na email: detske@vthk.sk a na adresu: Hornozemplínska
knižnica vo Vranove nad Topľou M. R. Štefánika 875/200, Oddelenie
pre deti a mládež Heslo: „ Čítačka s písačkou“.Termín uzávierky prác
je do 5. augusta 2011. Literárne práce bude hodnotiť pani spisovateľka Alžbeta Verešpejová, výtvarné práce PaedDr. Mária Križalkovičová.
Od 1.- 5. augusta 2011 od 10.00 hod. do 12.00 pozývame deti a mládež do knižnice v rámci projektu Čítačka s písačkou na tvorivé dielne:
Farebná knižnica rozpráva s PaedDr. Máriou Križalkovičovou a
Alžbetou Verešpejovou. Súťaž Čítačka s písačkou vyvrcholí 29. septembra 2011 slávnostným vyhodnotením, ocenením najlepších rozprávkarov, výtvarníkov, ale aj interprétov vlastných prác. Už teraz sa
tešíme, že projekt bude obohatením pre tých, ktorí sa zapoja, ale aj pre
nás knihovníkov, pretože je o knihách, o čítaní a možno aj o knižni-

V utorok 31. 5. 2011 od 9.00 do 15.00 hod. sa uskutočnil v
Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou pokus o
„Najpočetnejší detský čitateľský maratón – Čítajme si...“
Maratón slávnostne odštartoval primátor mesta Vranov Ing. Ján
Ragan, ktorý zároveň prečítal stať z knihy od slovenského spisovateľa
Petra Karpinského. Svedkom rekordu bola pani Magdaléna Kroková,
dlhoročná čitateľka knižnice.
Celoslovenské podujatie bolo určené žiakom základných škôl a
jeho cieľom bolo zapojiť čo najväčší počet detí do čítania súčasne vo
viacerých mestách Slovenska. Spolu sa tu vystriedalo 152 žiakov (v
roku 2010 to bolo 133 žiakov), ktorí prečítali jednu stranu z knihy.
Maratónu sa zúčastnili žiaci týchto základných škôl: ZŠ Sídlisko II, ZŠ
Lúčna, ZŠ Juh, ZŠ Bernolákova, Cirkevná základná škola, Školský
klub ZŠ Juh, Školský klub ZŠ Bernolákova. Od 14.00-15.00h čítali
neorganizovane deti a čitatelia knižnice od 6-15 rokov z celého vranovského regiónu. Každý čítajúci sa zapísal do prezenčnej listiny a
dostal diplom čitateľa. Spoločné čítanie trvalo 6 hodín. Kniha bola prečítaná 3 x a obsahovala 93 strán.
Cieľom akcie bolo spojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v
posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia.
Vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré podporili projekt čítania detí a
aktívne sa zapojili do tohto podujatia, ale aj deťom a všetkým, ktorí sa
detského čitateľského maratónu zúčastnili alebo prispeli k jeho úspešnému priebehu.
Mgr. Beáta Ocilková, Hornozemplínska knižnica

Primátor mesta Ing. Ján Ragan a riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Mgr. Emília Antolíková
pri otvorení čitateľského maratónu.
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ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY

Mesto Vranov nad Topľou uznesením
MsZ č. 22/2011, časť A/2 zo dňa 24. 02.
2011 vyjadrilo záujem o zapojenie do realizácie projektu Škola zdravej klímy v spolupráci s MVO Ľudia a voda Košice.
Miestom realizácie projektu je mesto
Vranov nad Topľou – mestská časť
Lomnica, v ktorej sa nachádza budova
malotriednej ZŠ. Táto je svojou veľkosťou
vhodným objektom pre realizáciu demonštračného objektu. Hlavným problémom
je nevyhovujúci technický stav budovy
ZŠ, tiež nedostatočné verejné povedomie
v otázkach modernizácie energetického
hospodárstva budov s dopadmi na čistotu ovzdušia, emisie skleníkových plynov a
hospodárenia s vodou ako faktorom klimatickej zmeny. Cieľom projektu je znižovanie emisií skleníkových plynov/CO2/
zavadzaním inovácií a úspor do energetic- Vizualizácia ZŠ Ul. Lomnická
kého hospodárstva budovy školy, vzdelávanie širokej verejnosti a budovanie kapacít v možnostiach energetických inovácií.
Celková hodnota projektu je 78 000 EUR.
Schválená dotácia zahŕňa 36 000 EUR.
V súlade s platnou legislatívou na Kukučínova ulica 100 detí /5 tried/, MŠ
Spoluúčasť mesta tvorí 50 000 EUR a spo- úseku školstva sa zápis detí do prvého Juh 152 deti /7 tried + 1 trieda s poldennou
luúčasť/in kind/ 17 000 EUR /t.j. Mesto + ročníka základných škôl koná každoročne dochádzkou/, MŠ Sídlisko 1. mája 89 detí
dodavátelia/. Projekt zahŕňa obdobie zhru- od 15. januára do 15. februára. Nebolo /4 triedy/, MŠ Okulka 99 detí /5 tried/, MŠ
ba 18 mesiacov /01. 04. 2011 – 30. 09. tomu inak ani v tomto roku. V porovnaní Sídlisko II 157 detí /8 tried/. SPOLU je to
2012/. Aktivity projektu obsahujú tepelno- so školským rokom 2010-2011 sa sieť 656 detí v 31 triedach + 1 trieda s poldenizolačné opatrenia, technologické opatre- materských a základných škôl nezmení. V nou dochádzkou
nia, vzdelávanie a budovanie kapacít. prevádzke bude 8 materských škôl a 6
V materských školách na existujúce
Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie základných škôl.
kapacity,ktoré sú stanovené vekovými
emisií CO2 z vykurovania budovy ZŠ o
K 15. februáru sa do prvého ročníka skupinami detí je ešte 15 voľných miest /5min. 80% . V rámci vzdelávacích aktivít sa zapísalo na ZŠ Juh 56 detí, ZŠ Sídlisko II 6 ročné deti: 8 miest, 3-4 ročné deti: 7
miestna komunita má možnosť dozvedieť 96 detí, ZŠ Bernolákova 54 detí, ZŠ miest/ na MŠ Kukučínova, 4 voľné miesta
nové informácie o inovačných technoló- Lúčna 50 detí, ZŠ Kukučínova 35 detí, ZŠ /3-4 ročné deti/ na MŠ Okulka a 1 voľné
giách a možnostiach úspor energií. Pod Lomnica 2 deti. Spolu je to zatiaľ 293 miesto na MŠ Domašská ulica.
V prevedením pedagogických zamestnancov budúcich žiakov 1. ročníka, čo je o 26 detí vádzke bude všetkých osem materských
deti absolvujú dva ekovýchovné progra- menej ako je skutočnosť v tomto školskom škôl s 31 triedami s celodennou prevádzmy /energie, voda/ a budú uskutočňovať roku. V základných školách sa počet žia- kou a jednou triedou s poldennou prevádzenergetický prieskum za účelom zistenia kov zníži asi o 19 žiakov. Vyučovať sa kou. Predpokladá sa podľa súčasného
stavu energetického hospodárstva v MČ bude celkovo v 147 triedach. Do nástupu záujmu rodičov zvýšenie počtu detí celLomnica. Deti a mládež sú dôležitou cieľo- žiakov k 1. septembru sa môže počet žia- kom o 36. Predbežne do materských škôl
vou skupinou, keďže sú hlavnými prijíma- kov ešte zmeniť z rôznych príčin. Tiež je zapísaných 656 detí. Je potrebné zdôteľmi úžitku po realizácií inovačných a treba brať do úvahy skutočnosť, že nie razniť, aby rodičia 5-6 ročných detí nezaúsporných opatrení v budove ZŠ všetky deti boli k tomuto termínu do školy budli na zaškolenie pred vstupom do 1.
Lomnica. Názov projektu vyjadruje jeho tri zapísané.
ročníka.
kľúčové piliere: Škola – Zdravie – Klíma.
Na základe uvedeného prehľadu je
Podobne ako na stupni základných škôl
Žiadateľom projektu je MVO Ľudia a voda. vidieť, že organizácia základných škôl pre máme na všetkých materských školách
Projektovým riaditeľom je Ing. Ján školský rok 2011/2012 zaznamená len vytvorené veľmi dobré priestorové, mateHronský, manažerom projektu RNDr. minimálne zmeny.
riálne i personálne podmienky. Voľné kapaPavol Kaňuch. Hlavným partnerom Mesto
Obdobná je i situácia v príprave škol- city uvedených materských škôl dovoľujú
Vranov nad Topľou. Celému projektu a ského roku 2011/2012 na stupni mater- rodičom prihlasovať svoje deti naďalej. V
hlavne realizácií vyjadrujeme podporu a ských škôl, kde po zápise detí, ktorý sa objekte MŠ Okulka 21 je plavecká učebňa,
veríme, že doba realizácie bude dostatoč- uskutočnil v marci 2011 je navrhovaná ktorú využívajú všetky MŠ v meste.
ná na jeho úspešné zavŕšenie.
takáto organizácia materských škôl: MŠ
PaedDr. Mariana Lapčáková,
PaedDr. Mariana Lapčáková, Dlhá ulica , 21 detí /1 trieda/, MŠ
oddelenie školstva
oddelenie školstva Domašská ulica 20 detí /1 trieda/, MŠ
Vajanského ulica 18 detí /1 trieda/, MŠ

PRIPRAVUJEME SA NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

PREVÁDZKA MATERSKÝCH ŠKÔL
POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN
Júl: MŠ Kukučínova, MŠ Sídlisko 1. mája, MŠ Sídlisko II
August: MŠ Okulka, MŠ Juh
Materské školy Vajanského, Domašská a Dlhá ulica budú v čase
prázdnin mimo prevádzky. Rodičia v nevyhnutných prípadoch môžu
svoje deti prihlásiť na dochádzku do tých MŠ, ktoré budú v tom čase
v prevádzke. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy.
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ČO NOVÉHO V DOME KULTÚRY
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia (ďalej len MsDK) má za
sebou prvé mesiace prevádzky, po rozsiahlej modernizácii budovy Domu
kultúry vo Vranove nad Topľou (ďalej len DK). Modernizácia sa realizovala hlavne z prostriedkov Európskej únie, konkrétne z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-slovenská republika 2007-2013. V priebehu roku 2010 v rámci modernizácie budovy DK boli vymenené okná,
realizovala sa rekonštrukcia strechy (termo a hydroizolácia), vybudoval
sa bezbariérový výťah. V celom objekte sa realizovala výmena vykurovacieho systému, čiastočne sa realizovala rekonštrukcia elektroinštalácie, modernizovali sa vstupné priestory, estrádna sála, kinosála. Vznikol
tak kultúrny stánok obsahujúci moderné technológie (klimatizácia, vzduchotechnika, elektronický požiarny systém, kamerový systém, zvukový
systém, scénická svetelná technika), ktorý spĺňa všetky kritéria súčasnej
doby. Hneď v prvých mesiacoch tohto roka sme realizovali mnoho
významných podujatí.Veľkým prínosom modernizácie je vznik nových
priestorov, ktoré majú slúžiť našej mládeži. V priestoroch bývalej Floridy
a v ďalších suterénnych priestoroch DK vznikli tri nové sály, ktoré v
priebehu letných mesiacov chceme pripraviť tak, aby už v školskom roku
2011/2012 mohli slúžiť mládeži v našom meste. Chcel by som touto cestou vyzvať mladých ľudí, ktorí by mali záujem podieľať sa na organizovaní a riadení činností v novovzniknutom Centre mládeže, aby sa prihlásili u pracovníkov MsDK. Našou snahou je iniciovať vznik Mládežníckej
rady pri MsDK, v ktorej bude zastúpenie študentov všetkých stredných
škôl na území mesta a ktorá pod dohľadom pracovníkov MsDK bude
organizovať a riadiť každodenný život v Centre mládeže. Ďalším veľkým
prínosom projektu cezhraničnej spolupráce je vznik partnerstva s poľským mestom Rzeszow. V rámci cezhraničnej spolupráce bude v priebehu desiatich rokov realizovaných množstvo spoločných kultúrnych programov, tak na území nášho mesta, ako aj v poľskom Rzeszowe.
Spomeniem významné podujatie, ktoré bolo realizované 30. mája 2011
v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí po názvom „ Naše deti“, kde naši občania mali možnosť zhliadnuť profesionálne výkony detí nášho mesta aj partnerského mesta
Rzeszow. V rámci cezhraničnej spolupráce budú vo vstupných priestoroch DK v letných mesiacoch realizované výstavy poľských umelcov a
pred budovou DK promenádne koncerty našich a poľských hudobníkov.
Počas Letného jarmoku v mesiaci august bude realizovaný pred DK
bohatý kultúrny program zložený zo slovenských a poľských účinkujúcich. Posledný augustový víkend sa naši občania môžu tešiť na 42. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností.
V jarných mesiacoch sa v našich médiách objavila informácia, ktorú
zverejnili filmoví distribútori a týka sa distribúcie filmových kópii v slovenských kinách. Obsahom tejto informácie je skutočnosť, že dňom 1. 1.
2012 končí výroba filmových kópií na celuloidovom páse a začína distribúcia filmov digitálnou formou. Pôvodne tento termín prechodu na digitál
bol plánovaný na roky 2013-2014. Táto informácia spôsobila veľké starosti všetkým prevádzkovateľom jednosálových kín na celom Slovensku.
Čo z toho vyplýva pre naše kino Mladosť? Pokiaľ sa nám do tohto termínu nepodarí zmeniť starú analógovú premietaciu technológiu na digitálnu, nebudeme mať čo v budúcom roku v našom kine premietať. Pre
vážnosť tejto situácie som okamžite v mesiaci máj o tejto skutočnosti
informoval Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou a v súčasnosti pripravujeme projekt digitalizácie kina Mladosť. V tejto zložitej finančnej situácii najväčším problémom je vyfinancovanie digitálnej technológie, ktorej cena sa v súčasnosti pohybuje cca 170 tis. eur. Vedenie
MsDK vynaloží všetko úsilie na to, aby sme našli spôsob ako naše kino
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zdigitalizovať. Bolo by veľkou škodou, keby v zmodernizovanom
dome kultúry sme boli nútení z tohto dôvodu ukončiť činnosť nášho
kina, ktoré má v našom meste dlhoročnú tradíciu a aj v minulosti
fungovalo nepretržite.
Na záver by som chcel poďakovať naším občanom za kladné a
povzbudivé slová, ktoré venujú pracovníkom MsDK pri návšteve našich
podujatí v zmodernizovaných priestoroch DK.
Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ MsDK

LETNÉ PRÁZDNINY V CVČ
Podľa encyklopédie je LETO jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme nasledujúce po jari a predchádzajúce jeseni. Podľa detskej
duše je LETO určite najkrajšou časťou roka, pretože sú prázdniny. Pre
Centrum voľného času má LETO príchuť aktivít pre deti a mládež a to v
podobe táborenia na Domaši, organizovania prímestských táborov spojených s cestovaním a poznávaním okolia, súťaženia a hrania sa počas
denných podujatí. Pozvanie platí pre všetkých, ktorí ani počas dní oddychu od školských povinností nechcú zaháľať. Nech sa páči, Ste pozvaní
na:
LETNÉ TÁBORY na Domaši – Dobrej v chatovej základni Centra voľného času. Tábory sú určené pre deti od 9 rokov a stredoškolskú mládež.
Program je prispôsobený vekovému zloženiu detí a je zameraný na turistiku, kúpanie, opaľovanie, hry v prírode a pod. Cena: 30 € – pre členov záujmových krúžkov CVČ v šk. Roku 2010 – 2011 a 40 € - pre
nečlenov. V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie v 5 miestnych chatkách, obedy a večere, raňajky z vlastných zásob, poistenie je individuálne. 1. turnus 11. 7. - 15. 7. 2011, 2. turnus 18. 7. - 22. 7. 2011, 3. turnus
25. 7. - 29. 7. 2011.
PRÍMESTSKÉ LETNÉ TÁBORY s dennou dochádzkou - sú určené
pre deti od 6 do 15 rokov. O deti je postarané denne od 7,30 16,00 hod.
Cena: 30 € pre členov krúžkov CVČ a 40 € pre nečlenov za turnus. V
cene sú zahrnuté celodenné výlety do okolia, cestovné, vstupné na kúpaliská, ZOO a pod., obedy a pitný režim. Poistenie je individuálne.
Program:
I. turnus 1. 8. 2011 - Návšteva mini ZOO* Prázdninová škola keramiky
a strojopisu * Dopravná a zdravotnícka súťaž * Angličtina hrou. 2. 8.
2011-Celodenný výlet vlakom do Humenného – návšteva Vihorlatského,
Múzea, pamiatky mesta. 3. 8. 2011 - Celodenný výlet autobusom do
Strážskeho – návšteva kúpaliska. 4. 8. 2011 Celodenný výlet do Trebišova
(obhliadka kaštieľa, kúpalisko). 5. 8. 2011 - Návšteva mini ZOO * Ukážky
hasičskej techniky * Kreatívne popoludnie – servítková technika * Súťaž v
kreslení a maľovaní.
II. turnus 8. 8. 2011 - Zoznamovacie hry, Návšteva mini ZOO, Náučným
chodníčkom – zábavné a športové hry v prírode, Miniškola aranžovania.
9. 8. 2011 - Vodný svet – celodenný výlet na kúpalisko v Strážskom. 10. 8.
2011 - Spoznávame hrady a zámky – výlet na hrad Čičva (opekanie) * Aj
zvieratká potrebujú lásku * Môj Vysnívaný dom, hrad – výtvarná súťaž. 11.
8. 2011 Návšteva ZOO v Stropkove celodenný výlet, 12. 8. 2011 - Veselá
prázdninová olympiáda – loptové a štafetové hry * Maľovanie na tvár *
Miss tábora – rozlúčková party.
Spôsob nahlásenia na tábory: prihlášky sú k dispozícii v CVČ Po – Pi
od 7.30 – 15.30 hod., alebo na www.cvcvranov.edupage.sk
Tréningové sústredenie pre deti a rodičov Volejbalovej prípravky
22. – 25. 8. 2011 - MAĎARSKO - SAROSPATAK
PODUJATIA V CVČ začínajú sa o 10,00 hod.
11. 7. 2011 Šikovníček klub – nakresli, vystrihni, nalep ,12. 7. 2011 Bábkoshow – staň sa na chvíľu hercom, 13. 7. 2011 - Tvorivé dielne – servítková technika, 14. 7. 2011 - Trojboj – kolobežky, korčule, bicykle – súťaž,
15. 7. 2011 - Sniper – súťaž o najlepšieho strelca, 18. 7. 2011 - Stolný
tenis – turnaj družstiev a jednotlivcov, 19. 7. 2011 - Súťaž o najlepšieho
strelca zo vzduchovky, 20. 7. 2011 - Prázdninový turnaj v hokejbale trojíc.
21. 7. 2011 - Stolný futbal, 22. 7. 2011 - Športové všeličo – dokáž, že si
najlepší, 25. 7. 2011 - GAME SITY – PC hry, Internet, 26. 7. 2011 - GARLANDO PRO CHAMPION – súťaž v stolnom futbale, 27. 7. 2011 - Športový festival – športovo súťažné dopoludnie, 28. 7. 2011 - Street Hockej
CUP – hokejbalový turnaj, 29. 7. 2011 - Turnajový pavúk – turnaj v stolnom tenise, 1. 8. 2011 - Vtipnejší vyhráva – súťaž, 2. 8. 2011 Prázdninová škola aranžovania, 3. 8. 2011 - CVČ má talent – hudobnotanečná súťaž, 4. 8. 2011 - 6 rán do klobúka – malá olympiáda v triafaní na cieľ, 5. 8. 2011 - Kamienková mozaika, kresba na asfalt, 8. 8. 2011
- Upevni si svoje zdravie – cvičme v rytme hudby, 9. 8. 2011 - Farebný
sen – maľovanie na tvár, kameň, asfalt, 10. 8. 2011 - Strojopis netradične, 11. 8. 2011 – Veselé prázdniny – textilná koláž, 12. 8. 2011 – Na kolobežke bezpečne – súťaž cez prekážkovú dráhu.
V čase od 11. 7. – 12. 8. 2011 denne Po – Pi od 8,00 – 15,30 hod.
je pre deti k dispozícii stolný tenis, stolný futbal, internet, návšteva
mini ZOO v CVČ. Denný poplatok: 1,- €. Zmena programu vyhradená!
Informácie: tel. 44 64 705, 0911 050564
Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka CVČ
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REPREZENTANT 2011 MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
V obradnej sieni mesta bolo dňa 3. 6. 2011 veľmi rušno. Zaplnili ju talentovaní a nadaní žiaci vranovských škôl, ktorých pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí prijal primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján
Ragan. Títo úspešní reprezentanti v školskom roku 2010/2011 v rôznych
oblastiach mimoškolskej činnosti dosiahli krásne výsledky hodné obdivu.
Slávnosť patrila mladým ľuďom, ktorí desiatky hodín tréningov, cvičenia,
vylepšovania, zdokonaľovania pretavili na úspech na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Jej súčasťou bol zápis ocenených do
pamätnej knihy mesta. Z rúk primátora si žiaci prevzali ďakovný list a keramický upomienkový darček – vranovskú múzu, ktorý im bude pripomínať túto
slávnostnú udalosť. Reprezentant mesta sa organizuje tradične už od roku
1999 a za dvanásť rokov svojej existencie teší sa medzi žiakmi veľkej obľube. Na podujatí boli prítomní aj riaditelia škôl, prostredníctvom ktorých sa primátor mesta poďakoval rodičom a všetkým za prácu a čas, ktorý venujú
výchove nových talentov. Za to, že spolu so žiakmi prispievajú k zviditeľňovaniu nášho mesta doma i vo svete, sú prísľubom do budúcnosti a odrazovým mostíkom k ešte vyšším métam. Vranov nad Topľou sa nemusí obávať,
že vyschne studňa talentov. Primátor ocenil týchto žiakov:

ZŠ Kukučínova: Jozef Daňo
Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi
Mário Jenčo, Daniel Jenčo, Simona Nováková, Damiána Šándorová,
Martina Lukčová, Ľubomír Kočiš, Katarína Monoková, Mária Bilá, Soňa
Metyľová, Petra Murínová, Mário Jenčo
Základná umelecká škola
Veronika Baranová,Klára Demčáková, Ľubomíra Hajníková, Terézia
Popaďáková, Alžbeta Popaďáková, Katarína Furdáková, SZ Kantiléna,
Marián Baran, Emília Bradovková, Miriama Takáčová, Zuzana Bičušová,
Miroslava Gavaldová, Klára Bodnárová
Súkromná základná umelecká škola, odbor hudobný
Dievčenský spevácky zbor OZVENA
Súkromná základná umelecká škola, odbor výtvarný
Jelka Fabiánová, Patrik Čajko, Eva Jenčová, Peter Čurlej, Kristián Šandala
Tomáš Demčák, Samuel Rybár, Jozef Lenič, Olívia Ivanková, Klára
Dopiráková, Patrícia Ivanková

ZŠ Sídlisko II
Jozef Lacko, Antónia Tomášová, Patrik Kotuľák, Dominik Švarný, Peter Gáč,
Milan Kurovský, DFS Cifroško, Miriam Súcka, Miriam Ivanová, Zuzana Súkromné gymnázium: Andrej Imrich
Gdovcová, Norbert Bučko, Miriam Súcka, Emília Zorvanová, Veronika
Maťašová, Michaela Semačová, Družstvo dievčat atletika, Katarína Gymnázium
Košalková, Družstvo chlapcov volejbal
Lívia Tomášová, Maroš Grošík, Rebeka Lancíková, Jarmila Bajbárová,
Katarína Jenčová, Martina Juhanová, Monika Juhaščíková, Mária Petríková,
ZŠ Lúčna
Dominika Vaňová, Mária Fuňáková, Petra Gajdošová, Tatiana Katicová,
Sofia Boháčová, Michal Pancák, Patrick Mydla, Samuel Našta, Šárka Švan- Marcela Petríková, Peter Čurlej, Jozef Kotuľák, Ján Kupa, Matúš Mražik
dová, Dávid Lenič
Obchodná akadémia
ZŠ Bernolákova
Vladimír Vodila, Družstvo dievčat v hádzanej, Družstvo chlapcov v hádzanej,
Alexandra Romanová, Veronika Šumberová, Natália Janičová, Patrícia Anna Traciková, Ivana Joneková, Miroslava Jacková, Martina Brekovská
Janičová, Anna Grecová, Jana Eštóková, Mária Kocanová, Natália
Džuganová, Monika Duranská,Miriam Bačová, Bianka Benčíková, Ľubica Stredná odborná škola, A. Dubčeka
Nemčíková,Petronela Masicová, Jakub Pačuta, Andrej Berta, Michal Michal Vojtek, Monika Koščová, Jozef Mitaľ, Lukáš Hrivniak, Štefánia
Mikovčík, Filip Šust, Jakub Pačuta, Andrej Berta, Ivo Jobko, Tomáš Gaži, Kundrášová, Michal Kochan, Zuzana Jakubkovičová, Eva Jenčuráková,
Martin Hajduk, Ján Valčo, Matúš Kokinda, Stanislav Soták, Michal Viktor Nadzam, Marek Timko, Martin Vardžík, Nikola Mondoková
Mikovčík,Eva Sabolová, Jakub Juhaščík, Michal Ladzianský, Filip Šust,
Jakub Pačuta, Jozef Streňo, Lukáš Demčák, Ján Ocilka, Lukáš Hatala, Stredná odborná škola drevárska
Branislav Šugar, Jakub Nemčík, Michaela Jevčáková,Veronika Šumberová, Dávid Hrivňák, Vladimír Roško, Ondrej Manduľak, Peter Macko, Jozef
Jana Balajová, Lucia Mihóková, Jana Tabaková, Michaela Konečná, Tatiana Horváth, Vladimír Sýkora, Patrik Palenčik, Milan Štempec, Pavol Fantazir,
Jurková, Zuzana Haľková, Paulína Kentošová, Jana Balajová, Ivana Daniel Jakubov, Ľubomír Danko, Erik Bočko, Patrik Boňko, Ján Deling
Kocanová.
Tanečný klub DYNO: Mário Marčák
ZŠ Sídlisko Juh
Viera Machková, vedúca oddelenia kultúry
Patrícia Glodová, Kristína Babjaková, Martin Demčák, Valéria Florková,
Petra Hermanová, Ivana Jakubová, Viktória Orendášová, Kristína Petíková,
Samuel Rybár, Laura Tokárová, Tamara Urbanová, Daniel Varšo, Šimon
Červeňák, Tomáš Čikala, Samuel Mihalčin, Kristína Capková, Kristína
Pačutová, Klaudia Jakubová, Norbert Karchňák, Daniela Holomančinová,
Slovenská republika sa v tomto roku zapojila do európskeho
Tomáš Demčák, Jakub Ševčík, Petra Serafínová, Silvia Svoreňová, Adam programu potravinovej pomoci pre osoby. Osoby, ktoré môžu
Katica, Viktória Veliká, Jakub Kopčo, Jerguš Gajdoš, Matej Mušak, Dušan požiadať o potravinovú pomoc v meste Vranov nad Topľou:
Vagaský, Filip Vancík, Lukáš Kolečava, Ivan Vojtek, Martin Vojtek, Samuel
- v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba,
Gullak, Šimon Rusnačko, Tomáš Varga, Ľubomír Vasiľov, Martin Baník, Karin ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti / predloží rozKorekačová, Antónia Sluková, Alexandra Kentošová, Viktória Veliká, Viktória hodnutie súdu
Lipkošová, Daniela Gešperová, Dominika Gregusová, Katarína Fedorová,
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a
Adrián Vaterka, Tomáš Antol, Kamil Baník, Jakub Pavlovič, Lukáš Kolečava, príspevku k dávke / predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré
Šimon Rusnačko, Ivan Vojtek, Martin Baník, Martin Vojtek, Samuel Gullák
vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú
vyplácané dotácie / predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré
vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje
305 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku / predložia k nahliadnutiu rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platným občianskym preukazom a príslušným potvrdením.
Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa
zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať. Príslušné potvrdenia predkladajte v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade
vo Vranove nad Topľou, alebo terénnym pracovníkom (vo dvore
Mestského úradu). Miesto a čas vydávania potravín v jednotlivých
častiach mesta Vranov nad Topľou bude občanom oznámené v časoPrimátor mesta Ing. Ján Ragan odovzdáva ocenenie
vom predstihu. Viac info: 0917 642994, 0918 665636, 0917 642993.
Reprezentant mesta Kataríne Košalkovej.
Ing. Mária Ivanišinová, vedúca odboru sociálnych služieb
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AKO NARÁBAŤ AKO ZABEZPEČUJEME SOCIÁLNE SLUŽBY
Mesto Vranov nad Topľou poskytuje sociálne služby, ktoré sú orientované na pomoc starým,
S PENIAZMI chorým
a osamelým občanom, rodinám s deťmi v hmotnej núdzi, neprispôsobivým občanom a
Začíname finančné občanom bez domova.
Jednou z týchto služieb na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorú mesto
vzdelávanie obyvateľov Vranov
nad Topľou poskytuje je opatrovateľská služba občanom nášho mesta. V roku 2010 bola
Mesto Vranov nad Topľou rozbieha od apríla 2011 vzdelávanie
zamerané na zvýšenie finančnej
gramotnosti obyvateľov. Cieľovou
skupinou sú obyvatelia s nižšími
príjmami, predovšetkým z rómskej komunity, dôchodcovia, nezamestnaní, ale aj záujemcovia zo
širšej verejnosti.
Realizáciu vzdelávania obsahovo a finančne podporila Nadácia
pre deti Slovenska schválením v
rámci programu Škola rodinných
financií. Cieľom tohto programu je
podať zmysluplné a metodicky
prepracované učenie pre život o
tom, ako hospodáriť s rozumom
so svojimi financiami a tým minimalizovať riziko zlého rozhodnutia
ovplyvňujúceho život. Prináša aj
informácie smerujúce k poznaniu
základných finančných produktov,
s ktorými sa bežne v živote stretávame a ktoré výrazne ovplyvňujú rodinný rozpočet a fungovanie
rodiny.
Projekt mesta sa realizuje formou bezplatného úvodného seminára pre širšiu verejnosť a následne štyroch seminárov pre vybraný
okruh záujemcov prevažne z
radov rómskej komunity, ktorí sa
budú učiť narábať s rodinným rozpočtom. Ďalšie tri mesiace si
vybraní účastníci majú precvičovať nadobudnuté vedomosti na
vlastnom rodinnom rozpočte.
Projekt bude realizovaný súťažnou
formou s cieľom viesť účastníkov
k sporeniu. Najúspešnejší účastníci budú odmenení finančným príspevkom.
Úvodné semináre pre širšiu
verejnosť sa uskutočnili 4. apríla
2011 v Rómskom komunitnom
centre OZ Európa v Čemernom a
v Dennom centre pre seniorov na
Rodinnej oblasti.
Mgr. Gabriela Brandoburová,
vedúca oddelenia komunitnej
sociálnej práce

opatrovateľská služba poskytovaná priemerne mesačne 87 občanom prostredníctvom 52 profesionálnych opatrovateliek, ktoré majú ukončený akreditovaný kurz opatrovania.
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby. Občania, ktorí sú na túto sociálnu službu odkázaní sa nedokážu sami
ani s pomocou svojej rodiny o seba postarať. Opatrovateľská služba má výhody v tom, že je to
terénna služba, ktorá sa poskytuje v domácnosti opatrovaného občana. Táto forma sociálnej služby v byte opatrovaného je poskytovaná aj v dome osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou na Duklianskych hrdinov 1212 v pracovné dni, kde bývanie v DOS je podmienené
poskytovaním opatrovateľskej služby. Opatrovaným občanom sa opatrovateľskou službou poskytuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách podľa rozsahu požadovaných úkonov v hodinách na základe posudkovej činnosti mesta.
Mesto vytvára v rámci svojej činnosti pre občanov aj podmienky na záujmovú činnosť, hlavne
pre tých, ktorým sa večný kolotoč povinností a starostí spomalí, keď príde vytúžený dôchodok.
Jeseň života niektorých ľudí zaskočí, nevedia, čo s voľným časom. Niektorí upadnú do letargie, izolujú sa a uzatvárajú sa do seba, iní vyhľadávajú spoločnosť. Na riešenie voľnočasových aktivít má
mesto pre seniorov vytvorené podmienky a primerané vybavenie v denných centrách na území
mesta, v ktorých občania majú možnosť realizovať svoje záujmy. Mesto má vytvorených šesť denných centier a to DC Centrum, M.R.Štefánika, pri Zariadení pre seniorov, Dlhá, Rodinná oblasť,
Čemerné a Lomnica, kde si členovia organizujú v priebehu roka rôzne aktivity ako fašiangové stretnutie, stretnutie pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek či Mesiaca úcty k starším. Základnou činnosťou
denných centier je záujmová činnosť a sociálne poradenstvo. Denné centrá okrem osôb v dôchodkovom veku môže navštevovať aj osoba s nepriaznivým zdravotným stavom, alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, rodičia s dieťaťom, alebo starí rodičia s vnukom či vnučkou.
Psychológ Milan Slávik z
Prešovskej univerzity hovorí:
„V mladosti sa má človek
veľa učiť, neskôr sa pevne
postaviť na nohy, teda aj
materiálne sa zabezpečiť,
aby sa potom mohol už
venovať svojej duši. Čím
skôr a čím viac, tým lepšie.
Optimálne je aby to, čo robí
nebolo z povinnosti alebo z
nutnosti, ale aby to robil rád
a aby to bolo aj fyzicky zdravé. Neexistuje nijaký univerzálny recept, lebo každá
duša je iná. Človek je spokojný a šťastný vtedy, keď
má uspokojované svoje
potreby. A čím je človek šťastnejší, tým je zdravší a naopak.“
V tomto duchu v denných centrách sa stretávajú skupiny viacerých profesií, ktoré sa dobre
spolu cítia a hlavne ich to vytrhne z domáceho stereotypu. Často krát v dnešnom uponáhľanom
svete im táto spoločnosť nahrádza rodinu a neuzatvárajú sa do samoty.
Mgr. Gabriela Hodorová, oddelenie sociálnych služieb

IV. VRANOVSKÝ JUNIÁLES

Nedeľné slnečné počasie prilákalo 5. júna 2011 do Lesíka 1. mája mnoho Vranovčanov. Konal sa v ňom v poradí už štvrtý
Vranovský juniáles, ktorí pripravili: Mesto Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou a Základná škola Lúčna.
K prítomným sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan,
ktorý všetkým zaželal príjemné a zmysluplné prežitie letných
prázdninových a dovolenkových dní. Súčasťou juniálesa bola
organizovaná prechádza pre rodičov s deťmi S Červenou čiapočkou na juniáles. V prírodnej scenérii náučného chodníka
nasledovali Červenú čiapočku na jej ceste k babičke, pričom
stretávali zvieratká, rozprávkové postavičky a absolvovali
nenáročné pohybové aktivity. Pri výstupe z chodníka im
„dobrá“ ježibaba venovala zlosovateľný lístok, ktorý sa neskôr
premenil do výhry záhradného bazéna a plyšových zvieratiek,
ktoré si na pamiatku odniesli šťastní výhercovia. Nechýbala
tombola a k dobrej atmosfére prispeli aj hudobné skupiny
Motív a Žobráci, s ktorými si zaspievali viacerí prítomní.
Viera Machková, vedúca oddelenia kultúry
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
NOVONARODENÉ
DETI
27. 1. Sebastián Solodkich, 2. 2. Marianna Farbárová, Hana
Baranová, 4. 2. Kristína Komárová, Matej
Kopko, 7. 2. Viktória Lajčáková, Ján Trecák,
14. 2. Nina Tomková, Peter Baštár, Olfati
Bandabdi Setayesh, 16. 2. Stella GeciBorová, 18. 2. Petra Kaliašová, 22. 2.
Martin Kuchár, 1. 3. Damián Vavrek, 3. 3.
Jakub Demeter, Eliška Bodorová, 4. 3. Filip
Demjanovič, 7. 3. Peter Šimko, 9. 3.
Dominik Jánsky, Jozef Balog, Michaela
Šalatová, 10. 3. Mária Ester Komková,
Natália Kopčáková, 11. 3. René Malatin,
14. 3. Alžbeta Černá, 17. 3. Milan Zajac,
Martin Samuel Jakub, 18. 3. Rastislav
Varga, Samuel Košuda, 20. 3. Patrik Adam,
22. 3. Stanislav Ondejko, 23. 3. Alexandra
Kaliašová, 24. 3. Laura Vargová, 26. 3.
Kristián Bendas, 29. 3. Lenka Piataková, 31.
3. Alexandra Dančevská, Jennifer Miľová,
5. 4. Daniel Berta, Samuel Jankár, Jakub
Zajac, 6. 4. Anna Aimee Tabaka, 7. 4. Boris
Polaščík, Sabina Jana Farbárová, 8. 4.
Daniel Lenič, 11. 4. Zdenka Redaiová,
Jakub Joachim Harin, 13. 4. Tomáš Ferko,
15. 4. Sabína Kaliašová, Peter Stoják, 18. 4.
Sofia Hardoňová, 19. 4. Filip Zimný, 20. 4.
Filip Žgrada, 23. 4. Michaela Janová, 24. 4.
Nella Olejníková, 26. 4. Martin Mražik, 27.
4. Zdenko Gaži, 28. 4. Sofia Gažiová,
Alexandra Švarbalíková, 29. 4. Timea
Janočová, 4. 5. Tomáš Krišo, Ingrid
Poľáková, 5. 5. Karolína Vysoká, Jakub
Olexa, 10. 5. Noemi Rakocy, 11. 5. Jakub
Dlugoš, 12. 5. Vanesa Jakubová, Richard
Madar, 13. 5. Ema Goroľová, Mário Hromy,
17. 5. Georg Tobias Bindas, 19. 5. Jana
Lačná, 20. 5. Karol Kaščák.
NOVOMANŽELIA
17. 2. Milan Šesták a Eva Ďuďová, Kamil
Kotľár a Irena Gáborová, Michal Vencel a
Denisa Uhrinová, 19. 2. Jozef Würll a
Dominika Drabová, 24. 2. Ján Ďuďa a
Martina Kroková, Róbert Maľar a Ružena
Tancošová, Bartolomej David a Mária
Gažiová, 3. 3. Roman Vidlička a Michaela
Gáborová, 5. 3. Ing. Ján Baran a Bc. Mária
Pavelková, Tomáš Sekera a Dominika
Stahorská, František Pužo a Iveta
Kaliašová, 12. 3. Milan Muška a Miriama
Hricová, 24. 3. Martin Kentoš a Mária
Habasová, Milan Tokár a Eva Ferková, 7. 4.
Milan Fako a Katarína Bartková, 28. 4.
Martin Štiavnický a Slavka Bakaiová, 29. 4.
Ing. Marcel Porvaz a Ing. Anna Krajníková,
30. 4. Peter Varga a Anna Lapčáková,
Milan Glogovský a Lucia Šuláková, Jozef
Balombiň a Mariana Dzurová, Jiří Kešel a
Dana Muchová, Miroslav Miškovič a Mária

Romanová, Ing. Matúš Šatník a Ing. Jana
Gombitová, Ján Dutkovič a Michaela
Tankovčíková, 4. 5. Stanislav Súpek a
Khaliunaa Battumur, 7. 5. Peter Jankaj a
Petra Pavlišková, Martin Bednár a Beáta
Gazdová, Vladimír Buráš a Zuzana
Kolesárová, 14. 5. František Riegler a Ing.
Štefánia Dobošová, Jozef Činčár a Mária
Megelová, Daniel Pavlo a Mgr. Dominika
Kollárová, 19. 5. Tomáš Gábor a Michala
Jarková, Dušan Gábor a Silvia Turtáková,
21. 5. Ján Jakubek a Mgr. Jana Pčolinská,
Jozef Sekera a Mária Repková, 26. 5.
Marek Gábor a Nikola Janičová, 28. 5. Ján
Sopko a Dominika Dargajová, Matúš
Hudák a Patrícia Zarembová, 4. 6. Tomáš
Veliký a Ľubica Verčimáková, Tomáš
Sýkora a Anna Baranská, Waldemar
Krzysztof Sliwka a Mgr. Adriana Bajusová,
Ján Madej a Ing. Dominika Božoňová, Ing.
Marek Jakubov PhD. a Mgr. Diana
Maščuchová, 11. 6. Juraj Dzurjanin a Mgr.
Adela Hrinková, Štefan Oráč a Jana
Kavčáková.

JUBILANTI

Marec 70-roční: Margita Tokárová,
Jozef Brehovský, Ing. Jozef Hurný, Anna
Červená, Milan Potančok, Helena
Kolpáková, 75-roční: Margita Sitkárová,
Ján Rusinko, Margita Šimková, Anna
Bielová, Magdaléna Drobňáková, Angela
Babjaková, 80-roční: Ernestína Janková,
Vlasta Lesňáková, Kornelia Mocsáriová,
Mária Hubcejová, Anna Majurníková,
Mária Zubková, Mária Pačutová, 85roční: Bartolomej Leško, Michal Lukáč,
90-roční: Michal Brehovský, Mária
Kažiková, Anna Madárová, Anna Krištanová. Apríl 70-roční: Cyril Holinský,
Mária Horváthová, Mgr. Eva Nyarjašová,
Agnesa Tibenská, Jitka Bendzáková,
Alexej Našta, Jolana Strýčková, 75roční: Mária Knapiková, Peter Jendrej,
Karolína Skočenová, Mária Sedliaková,
Ján Straka, Barbora Veliká, 80-roční:
Valéria Čačková, Jozef Ščerba, Mikuláš
Bankovič, Pavol Nemčík, Anna Mičeková, Mária Nálešníková, Cyprián Laco,
Žofia Kubová, Juraj Janov, Jozef Goffa,
Juraj Tirpák, Helena Černá, Ervína
Faithová, Mária Praženicová, 85- roční:
Anna Andrejovská, Helena Kasardová,
90-roční: Anna Hančuľáková, Mária
Čepeňová, 95-ročný: Juraj Štofej.
Máj 70-roční: Helena Bačová, Zuzana
Milbauerová, Eva Kosturová, Andrej
Dvoriak, Olga Fajčíková, Mária Slaviková,
Ján Sýkora, 75-roční: Viera Dančová,
Ján Pristaš, Anna Šestáková, Mária
Hermanovská, Helena Kalnašiová, Štefan Janošo, Mária Pjechová, 80-roční:
Emil Šimko, Ing. Pavol Gdovin, Anna Čal-

fová, Adam Gejza, Anna Fedorcová,
Marta Mondoková, 85-roční: Mária
Vašková, JUDr. Ján Žukovský, Anna
Mičejová, 90- ročná: Anna Fialová.
Jún 70-roční: Edita Miňová, Anna
Rusinková, Mária Vojteková, Anna
Barňáková, Ján Krištan, Jozef Chuman,
Ján Bombár, Helena Tóthová, Jolana
Peržeľová, 75-roční: Jozef Konečný,
Mária Širáková, Ján Demeter, Ján Šalantay, Pavel Hrubovský, Anna Fürsterová,
Helena Valčová, Ján Hunčár, Anna
Vancíková, 80-roční: Helena Lacušová,
Pavol Piatak, Helena Tkáčová, Irena
Varcholová, Eva Čamajová, 85-roční:
Mária Chľustová, Helena Mayerová,
Helena Bobaľová, Alžbeta Zelienková,
Júlia Ambrovčíková, 90-roční: Ján
Hanuščák, Anna Beerová. Srdečne blahoželáme!
OPUSTILI NÁS
5. 2. Anna Šimková 86-ročná, 8. 2.
Alžbeta Húsková 96-ročná, 13. 2. Mária
Lisá 72-ročná, 16. 2. Ján Horník 90-ročný,
Anna Ungrádyová 87-ročná, Anna
Hujdičová 89-ročná, 17. 2. František Trčka
79-ročný, 18. 2. Anna Miltáková 71-ročná,
Pavel Danko 71-ročný, 20. 2. Mária Urigová
95-ročná, 22. 2. Jaroslav Mikula 71-ročný,
24. 2. Jozef Katriňák 63-ročný, 27. 2. Mária
Baková 65-ročná, 28. 2. Demeter Hubcej
86-ročný, Jozef Ihnat 75-ročný, 4. 3.
Ladislav Šlosiarik 48-ročný, 5. 3. Ján Džiga
92-ročný, 8. 3. Anna Kohútová 88-ročná,
10. 3. Vojtech Čundák 81-ročný, 17. 3.
Jaroslava Beňová 25-ročná, Ing. Michal
Kolesár 68-ročný, 22. 3. Jozef Bavoľar 59ročný, Helena Juhanová 79-ročná, 23. 3.
Helena Sivičová 79-ročná, Anna Madárová
90-ročná, 24. 3. Štefan Duleba 81-ročný, 3.
4. Anna Bížová 71-ročná, 4. 4. Andrej
Marcinčin 60-ročný, 9. 4. Ján Čonka 72ročný, 11. 4. Andrej Mikula 66-ročný, 14. 4.
Juraj Oleárnik 78-ročný, Mária Sabolová
87-ročná, 15. 4. Agnesa Roškovičová 60ročná, 16. 4. Veronika Saxunová 88-ročná,
18. 4. Albert Belas 74-ročný, 19. 4. Michal
Višňovský 72-ročný, Jozef Knapik 79-ročný,
20. 4. Jozef Novický 74-ročný, 25. 4. Viktor
Lukačin 7-ročný, 27. 4. Ján Vožný 88-ročný,
4. 5. Mária Laššutová 71-ročná, Jozef
Gdovin 64-ročný, 5. 5. Anna Krištanová 90ročná, RSDr. Juraj Lazorčík CSc. 81-ročný,
Štefan Šesták 61-ročný, 9. 5. PaedDr.
Anton Závadský 76-ročný, 10. 5. Jolana
Lehocká 84-ročná, 12. 5. Mária Kušnírová
82-ročná, 13. 5. PhDr. Ján Kentoš 74-ročný,
19. 5. Michal Hrabovský 66-ročný, 22. 5.
Mária Molnárová 76-ročná, Anna Kobíková
69-ročná.
Spracovala: Bc. Mária Kopková,
oddelenie kultúry
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