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J. RAGAN: ROK 2011 - ROK KONSOLIDÁCIE A ŠETRENIA
Dňa 31.05.2012 sa konalo 17. mestské zastupiteľstvo, na ktorom okrem iného poslanci schválili
návrh na záverečný účet mesta za rok 2011. Tento
významný dokument, ktorý hovorí o hospodárení
mesta za minulý rok, poslanci schválili bez výhrad.
V súvislosti s tým sme poprosili primátora mesta
Ing. Jána Ragana o pár slov.
Pán primátor, podľa Vašich slov je za nami
ťažké obdobie - prečo takto nazývate prvý rok
Vášho pôsobenia vo funkcii primátora?
Pretože to bol ťažký rok pre nás všetkých. Keď
som pred viac ako rokom nastúpil do funkcie primátora nášho mesta, mesto bolo vo veľmi zlej finančnej
situácii. Najdôležitejšie bolo čo najskôr prijať rozpočet, hrozilo nám rozpočtové provizórium. Na povrch
vyplávali nedoriešené zmluvy s viacerými zmluvnými
partnermi a v neposlednom rade bolo potrebné
doriešiť dofinancovanie rekonštrukcie II etapy centra
mesta. Tomu všetkému nepomohol ani postoj
poslancov, ktorí minulý rok návrh na záverečný účet
mesta prijali s výhradou. Takže o to ťažšie sa nám
hospodárilo v roku 2011. Aj preto nám banky znížili raiting a samozrejme sa s nimi zhoršila komunikácia. No aj cez to všetko, sme to ustáli.
Ako hodnotíte hospodárenie mesta v roku
2011? Vieme, že sa toho udialo veľa, hlavne čo
sa týka vzhľadu nášho mesta.
Rok 2011 bol rokom konsolidácie finančnej
situácie mesta, keď mesto splácalo záväzky z
predchádzajúcich rokov. Okrem úverov to boli
záväzky za opravy mestských komunikácií zrealizované cez takzvané PP projekty v roku 2009 a v
roku 2010 – napríklad chodník na Porubskej ulici,
a prvá etapa chodník Čemernianska ulica. Vlastné
príjmy mesta v porovnaní s rokom 2010 boli nižšie
o 149,2 tis. €. Aj napriek tomu vidno, že od začiatku sme sa snažili šetriť, konsolidovať financie
mesta . Situácia bola ťažká a preto sme museli
hospodáriť triezvo, veľmi opatrne a transparentne.
Nechceli sme a naďalej nechceme mesto zaťažovať ďalšími úvermi, no aj napriek tomu bolo
potrebné dokončiť niektoré investičné akcie vrátane Urbanisticko-architektonickej úpravy centra
mesta. Medzi nedokončenú investičnú akciu
môžem zaradiť dostavbu zimného štadióna. Jeho
dostavbu sme museli pozastaviť z dôvodu zlej eko-

nomickej situácie mesta. No a v neposlednom
rade rok 2011 bol rokom kedy sme museli
razantne rozhodnúť ako ďalej s Mestským bytovým podnikom a.s. / MsBP/, pretože to bola
vážna hrozba pre mesto. Vyhlásenie konkurzu v
tejto spoločnosti bolo určite menej bolestivé, ako
keby sme MsBP nechali hospodáriť ďalej.
Takže ako by ste zhrnuli rok 2011 v
číslach?
V roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 vzrástol dlhodobý hmotný majetok mesta o 2 491 tis. €,
do majetku mesta boli zaradené ukončené investičné akcie: Urbanisticko-architektonická úprava
centra mesta – časť stred, spevnená plocha pod
mobilným javiskom pred Domom kultúry, chodník
Čemernianska – 1. etapa, chodník Porubská, čistiace a zametacie vozidlá zakúpené z projektu
Ochrana ovzdušia v meste Vranov nad Topľou,
mobilná zberňa, závesné kontajnery. Pohľadávky
mesta sa znížili o 355 tisíc € a záväzky o 917,3 tis.
€. Zostatok úverov okrem úverov zo Štátneho
fondu rozvoja bývania sa oproti roku 2010 znížil o
242 tis. €, napriek tomu, že mesto čerpalo úver na
dofinancovanie rekonštrukcie centra mesta v
sume 432 tis. €.
Ako vidíte rok 2012? Bude lepší?
Celý rok 2011 beriem ako rok konsolidácie,
stabilizácie, ako rok razantných rozhodnutí, ktoré
sa neprijímali ľahko.

To, že mesto sa dostalo do lepšej kondície ako
bolo v roku 2010 neznamená, že rok 2012 bude v
znamení nových investícií a investičných akcií. Aj v
tomto roku budeme šetriť a obmedzovať výdavky. Aj
naďalej uhrádzame staré záväzky, splácame úvery
a na nové aktivity je ešte stále veľmi malý priestor.
Samozrejme, stále je našou najväčšou snahou získať investorov do priemyselného parku. Pretrvávajúcim problémom naďalej zostáva dofinancovanie výstavby zimného štadióna.
Za rozhovor poďakovala Eva Mitaľová

MESTO HĽADÁ INVESTOROV DO PARKU FEROVO
Priemyselný park Industrial Park Ferovo vo
Vranove nad Topľou bol dobudovaný a skolaudovaný v roku 2009. Od tej doby neúspešne
čaká na svojich investorov. Vzhľadom na podmienky financovania výstavby priemyselného
parku z prostriedkov zo štrukturálnych fondov
Európskej únie, sme povinní tento park obsadiť
novými pracovnými miestami v počte minimálne
560 a investíciami v parku v objeme 10,2 mil. €
do roku 2013.
Práca v tejto oblasti je v súčasnosti veľmi zložitá, dopad prehlbujúcej sa hospodárskej krízy
zasiahol mnohých investorov v oblasti zníženia
odbytu výrobkov, čo sa následne premietlo do

Návšteva honorárneho konzula Belgického
kráľovstva
podnikateľov.
zníženia
záujmua obelgických
ďalšie rozširovanie
výroby.

V súčasnej dobe mesto Vranov nad Topľou
požiadalo o pomoc Vládu Slovenskej republiky.
Primátor mesta osobne pozval pána premiéra,
aby navštívil mesto a okres Vranov nad Topľou.
Na výjazdovom rokovaní vlády chcú predstavitelia mesta vysvetliť zložitú situáciu, v ktorej sa
mesto nachádza. Ide hlavne o prijaté záväzky
súvisiace s výstavbou priemyselného parku.
Dňa 26. 4. 2012 MsZ vo Vranove n.T. predbežne schválilo užšiu spoluprácu s pánom Danom
Rottiersom, zástupcom spoločnosti EIC –
Eastern Investment Centers, ktorá pôsobí na
Slovensku od roku 2001. Táto spoločnosť je belgicko-slovenskou asociáciou, ktorej úlohou je
vytvárať možnosti na úrovni etablovania sa zahraničných firiem ako možných investorov na
Slovensku.
Následne potom v rámci aktivít spoločnosti EIC
navštívila mesto Vranov belgická firma WEMA v
zastúpení pánom Filipom de Smedtom, direktorom spoločnosti a Geertom Hofmanom, generálnym manažérom. Táto spoločnosť sa vo svojej
činnosti zameriava na výrobu hydraulických valcov. Prejavila predbežný záujem o investovanie
do nášho priemyselného parku. Zároveň je
schopná ponúknuť 150 pracovných miest.
Predstavitelia spoločnosti sa zaujímali o formy
vzdelávania v regióne, o možnosti flexibilnej tvorby nových študijných a učebných odborov a
vzdelávanie mladých ľudí, ako potencionálnych
zamestnancov firmy.
Ing. Marián Onderko,
vedúci oddelenia mestského majetku
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LETO V HORNOZEMPLÍNSKEJ KNIŽNICI
vo Vranove nad Topľou

Letné aktivity v Hornozemplínskej
knižnici vo Vranove nad Topľou budú
prebiehať počas štvrtkov od 10.00 h –
12.00 hodiny na oddelení pre deti a
mládež.
12. 7. 2012 - Veselý partičkový štvrtok
Partička (literárno-dramatická tvorivá
dielňa)
19. 7. 2012 - Tanečný štvrtok Spoločenský tanec
26. 7. 2012 - Dúhový štvrtok Výtvarná
dielňa
2. 8. 2012 - Hravý štvrtok Spoločenské hry, hlavolamy, kvízy, moderná rozprávka, doplňovačky...
9. 8. 2012 - Turistický štvrtok Výlet do
prírody, hry a opekačka
Leto môže byť inšpiráciou aj na to, aby
sa aj deti stali spisovateľmi. Môžu sa
zapojiť do súťaže Čítačka s písačkou, o
najkrajšiu literárnu alebo výtvarnú prácu.
Zábavná aktivita, ktorú ponúkame
deťom počas prázdninových dní je herná
konzola X Box, ktorú môžu využívať v
knižničnej obývačke určenej na voľnočasové aktivity detí. Dospelým čitateľom je
určená ponuka autorskej literárnej súťaže
Vranovský LITERÁT, ktorej sa môže
zúčastniť každý neprofesionálny autor nad
14 rokov.
Beáta Ocilková, HzK

CIRKUS OBROV PRE NAJMENŠÍCH
Vydavateľstvo Dr. Jozef Raabe organizovalo
od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011 súťaž pre deti a
učiteľky materských škôl „Zahrajme sa so
Zvedavčekom“ prostredníctvom pracovního
zošita pre 5-6 ročně deti
Zvedavček.
Podmienkou súťaže bolo zaslať do vydavateľstva uvedeného časopisu čo najviac detských
prác z ľubovoľnej edukačnej aktivity zo
Zvedavčeka č. 1° 2011/2012.
Do súťaže sa z celého Slovenska zapojilo 61
materských škôl s 966 prácami detí a kolektívov. Pani učiteľka Emília Nováková z
Materskej školy sídlisko Okulka 21 vo Vranove
nad Topľou sa s deťmi do tejto súťaže zapojila

PREVÁDZKA MATERSKÝCH ŠKÔL POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

V čase letných prázdnin bude prevádzka na jednotlivých materských školách takto:
JÚL - MŠ Kukučínova 103, MŠ Okulka 21, MŠ Juh,
AUGUST - MŠ Sídlisko 1. mája 68, MŠ Sídlisko II,
Materské školy Vajanského ulica, Dlhá ulica a Domašská ulica budú mať počas
letných prázdnin prerušenú prevádzku. Rodičia môžu v nevyhnutných prípadoch
prihlásiť svoje deti na materské školy, ktoré sú aj počas letných prázdnin v prevádzke. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy.
Mgr. Beáta Jankurová, referát školstva a mládeže

a poslala 20 detských prác.
Práca Adelky Molčanovej obsadila 6. miesto. Cena obsahovala: kozmetický balíček pre
Adelku; rozprávkové CD pre deti; poukážku na
zľavu 45 % na predstavenia Cirkus Obrov priamo v našej MŠ; USB kľúč pre pani učiteľku;
vysielačky; tričko. Vzhľadom k tomu, že predstavenie Cirkus obrov aj po 45% zľave bolo pre
našu materskú školu finančne náročné, požiadali sme pána primátora o finančný príspevok
s tým, že uvedené predstavenie ponúkneme
pri príležitosti MDD aj deťom všetkých mestských materských škôl.
Predstavenie sa uskutočnilo dňa 31. 5. 2012
o 10.00 h v Lesíku 1. mája. Zúčastnilo sa ho
približne 350 detí materských škôl. Bola to
skvelá cirkusantská pouličná show plná nadrozmerných bábok, chodúľ a akrobacií pod
taktovkou principálov Doda a Mima. Pre deti,
ktoré mali po celý čas možnosť zasiahnuť do
cirkusového deja a stať sa tak časťou show to
bolo príjemne strávené dopoludnie, na ktoré
budú dlho spomínať.
Mária Hudecová, riaditeľka MŠ Okulka

PRÍPRAVA ORGANIZÁCIE MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013
Organizáciu materských a základných škôl na
území mesta Vranov nad Topľou kompletizuje
Referát školstva a mládeže, na základe návrhov
jednotlivých škôl po zápisoch do 1. ročníka a zápisoch do materských škôl. Výchovu a vzdelávanie
bude aj v novom školskom roku 2012/2013 poskytovať 8 materských škôl a 6 základných škôl.
Zápis do 1.ročníka ZŠ sa konal v termíne od
15. januára do 15. februára 2012. Spolu bolo
zapísaných 256 budúcich žiakov 1. ročníka.
Počet detí, ktoré prišli k zápisu a plánovaný
počet tried na nový školský rok je takýto: ZŠ Juh
1054 - 58 detí (3 triedy), ZŠ Sídlisko II 1336 - 75
detí (3 triedy), ZŠ Ul. Bernolákova 1061 - 40 detí
(2 triedy), ZŠ Lúčna - 48 detí (2 triedy), ZŠ
Kukučínova 106 - 28 detí (2 triedy), ZŠ Lomnica
- 7 detí (spojené triedy). Oproti školskému roku
2011/2012 je to o 31 prvákov menej.
Do jednotlivých materských škôl sa prijímali
deti v termíne od 15. 02. 2012 do 15. 3. 2012 v
súlade s platnou legislatívou na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od
troch do šiestich rokov veku. Prednostne sa prijímali deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s
odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Po tomto zápise v školskom roku 2012/2013
bude na predprimárne vzdelávanie zaradených v 32
triedach 638 detí, čo je o 30 detí viac ako bolo v predchádzajúcom školskom roku k 1. septembru.

Navrhovaná je takáto organizácia: MŠ Dlhá
ulica - 24 detí (1 trieda), MŠ Domašská ulica 21
detí (1 trieda), MŠ Vajanského ulica 21 detí (1
trieda), MŠ Kukučínova - 81detí (5 tried), MŠ Juh
- 141detí (7 tried + 1 trieda s poldennou prevádzkou)), MŠ Sídlisko 1. mája - 82 detí (4 triedy), MŠ
Okulka - 100 detí(5 tried) a MŠ Sídlisko II -168
detí (8 tried). Aj na základe navýšenia počtov
nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam.
Navýšenie počtu sa uskutočňuje v súlade s § 28
ods. 10 zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a dopĺnení
niektorých zákonov na základe požiadaviek riaditeliek materských škôl, aby sa vyhovelo čo naväčšiemu počtu žiadostí. Do 31. 8. 2012 platí taký právny
stav, že zriaďovateľ žiada štátnu školskú inšpekciu
o súhlas s vyšším počtom detí, ako je ustanovený
v školskom zákone.
Maximálne počty detí budú v jednotlivých triedach materských škôl podľa vekových skupín prekročené v materských školách: Juh, Sídlisko II,
Sídlisko 1. mája, Kukučínova, Dlhá ulica a Okulka.
Je možné, že do začiatku školského roka
2012/2013 nastanú malé zmeny v počtoch detí
v jednotlivých materských školách, keďže je
treba brať do úvahy, že nie všetky deti boli k
tomuto termínu do materskej školy zapísané.
Tie však nebudú mať podstatný vplyv na navrhovanú organizáciu.

Školy majú optimálne podmienky pre plnenie
štátneho vzdelávacieho programu ako aj vlastných
školských vzdelávacích programov. Mesto Vranov
nad Topľou ako zriaďovateľ materských a základných škôl i školských zariadení vytvára a bude
vytvárať čo najlepšie podmienky pre plynulý priebeh
školského roka 2012/2013.
PaedDr. Mariana Lapčáková,
vedúca školského úradu

AKO BUDÚ OTVORENÉ ŠKOLSKÉ IHRISKÁ

ZŠ Juh: 8.00 – 20.00 hod., počas pracovných
dní, v čase letných prázdnin
ZŠ Lúčna: 7.00 – 15.00 hod., počas pracovných dní od 20. 8. - 31. 8. 2012
ZŠ Bernolákova: 8.00 – 16.00 hod., počas pracovných dní od 2. 7. - 13. 7. 2012 a od 20. 8. - 31.
8. 2012
ZŠ Sídlisko II: 8.00 – 15.00 hod., počas pracovných dní, v čase letných prázdnin
ZŠ Kukučínova: 8.00 – 16.00 hod., počas pracovných dní od 2. 7. - 6. 7. 2012 a od 13. 8. - 17. 8.
2012
Oddelenie školstva Mestského úradu Vranov
nad Topľou oznamuje širokej verejnosti, že
počas letných prázdnin jednotlivé školy a nezabezpečujú dohľad nad maloletými deťmi v sprístupnených školských ihriskách.

2/2012

Vranovský hlásnik

strana 3

REPREZENTANT MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
Slávnosť Reprezentant mesta, ktorú mesto Vranov nad Topľou tradične
organizuje pri príležitosti MDD patrí nadaným a talentovaným žiakom vranovských základných a stredných škôl, je poďakovaním za ich úspešnú
reprezentáciu mesta. Dňa 1. 6. 2012 prijal v obradnej sieni za účasti hostí a
riaditeľov škôl primátor mesta Ing. Ján Ragan tých, ktorí v školskom roku
2011/2012 v rôznych oblastiach mimoškolskej činnosti dosiahli krásne
výsledky hodné obdivu a poďakovania. „Aj my dnes chceme spoločne s vami
prežívať tú vašu radosť z dosiahnutých úspechov. Doma, vo Vranove. Nie je
ich málo, veď rôznorodé výsledky sú toho dôkazom. Aj vďaka vám mnoho
ľudí tak vie, kde leží Vranova názov nášho mesta vyslovujú s úctou a rešpektom. Len ten, kto poctivo tvorí a pracuje, vie, koľko času a námahy skrýva v sebe aj ten najmenší, najnepatrnejší úspech“, prihovoril sa mladým
ľuďom pán primátor. Slávnosť patrila tým, 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 originálny upomienkový darček – keramickú vranovskú múzu, ktorý im
bude pripomínať okamihy tejto slávnostnej udalosti. Podujatie sa organizuje
od roku 1999 a za trinásť rokov svojej existencie sa medzi žiakmi teší veľkej
obľube.
Prostredníctvom riaditeľov škôl sa primátor mesta poďakoval všetkým za
Monika Duranská, Miriam Bačová, Bianka Benčíková, Ľubica Nemčíková,
prácu a čas, ktorý venujú výchove nových talentov. Za to, že spolu so žiak- Petronela Masicová, Kristína
mi prispievajú k zviditeľňovaniu nášho mesta doma i vo svete, sú prísľubom
Lazúrová, Mária Mikulová, Simona Demčáková, Silvia Gazdová, Jana
do budúcnosti a odrazovým mostíkom k ďalším úspechom. Všetkým patrí Eštóková, Filip Šust, Stanislav
náš obdiv, uznanie i vďaka. Vranov nad Topľou sa tak nemusí obávať, že
Soták, Andrej Berta, Ivo Jobko, Tomáš Gaži, Martin Hajduk, Ján Valčo,
vyschne studňa talentov i v ďalších rokoch.
Matúš Kokinda, Jakub Pačuta,
Michal Mikovčík, Jakub Pačuta, Eva Sabolová, Dominika Pichová, Lucia
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Mihóková, Júlia Mihóková,
ZŠ Sídlisko II
Veronika Jenčíková, Júlia Ajbenová, Andrea Vravcová, Monika
Milan Kurovský,Dárius Krišta,Alexandra Kostelníková, Kristína Holpová, Obšinčová, Timea Bochinová,
Patrícia Urbanová, Terézia Kovaľová, Martina Matiová, Veronika Malá, Marta
Diana Lemešová, Emília Stredná, Tanečný klub DYNO pri ZŠ
Marcinčinová, Antónia Tomášová, Soňa Tarčinská, Dorota Bakajsová, Bernolákova
Andrea Kuliková, Natália Krúdyová, Natália Sukovská, Veronika
ZŠ Sídlisko Juh
Zengevaldová, Viera Nemčiková, Olívia Demčáková, Barbora Drobňáková,
Dominika Pecušová, Tomáš Demčák, Terézia Ihnátová, Andrea Hrehová,
Viktória Arendášová, Martina Maťašová, Daniela Štofanová, Peter Gáč, Dominika Kopčová, Viktória Veliká, Adam Katica, Jakub Kopčo, Matej
Radoslav Mikča, Marek Dobranský, Peter Titko, Samuel Topolčani, Viktor Mušák, Rastislav Brand, Ivan Batyanek, Oliver Mušinka, Branislav Danko,
Nemčik, Bronislav Gdula, Samuel Poľačok, Ján Gdovec, Samuel Kmec, Samuel Vasiľov, Gabriel Paľko
Dominik Medvec, Šimon Hašák, Norbert Thur, Antónia Tomášová, Dominik
ZŠ Kukučínova
Švárny, Soňa Metyľová, Miroslava Kentošová, Hana Kocáková, Štefan
Jozef Daňo, Magdaléna Iľková
Senderák
Cirkevné gymnázium
ZŠ Lúčna
Soňa Metyľová, Petra Murínová, Mário Jenčo, Anna Lukčová, Simona
Sofia Boháčová, Júlia Naďová, Patrick Mydla, Jaroslava Adamová, Nováková, Damiána Šándorová, Barbora Hrubovská, Sofia Gritersová,
Samuel Našta, Jakub Polačko, Jakub Ivanko, Jakub Kokoruďa, Roman Martin Šviderský, Juraj Ficko, Kristián Polaščík, Benedikt Dilík, Peter Kos,
Begala, Alexander Grošík, Roman Piskor, Matúš Maďarik, Pavol Goda, Dávid Dzurovčín, Filip Puškár, Richar Kentoš, Kristián Bačo, Jakub Zubko,
Samuel Fekete, Filip Lancoš
Ján Demeter, Martin Polák
ZŠ Bernolákova
Základná umelecká škola
Alexandra Romanová, Barbora Kováčová, Simona Kerestešová, Mária
Ema Babjačková, Daniela Geráková, Klára Borošová, Damiána ŠandoroKocanová, Natália Džuganová,
vá, Klára Demčáková, Angelika Mária Jenčová, Viera Nemčíková, Lea
Tomašiková, Emília Anna Bradovková, Terézia Popaďáková, Alžbeta
Popaďáková, Katarína Furdáková, Spevácky zbor Kantiléna, Marián Baran,
Miriama Takáčová, Diana Bertová, Iveta Hardoňová,Kristián Šimko, Petra
Kentošová, žiaci 4.,5.,6.,7 ročníka, I. st., žiaci 2. ročníka II. st.
Súkromná základná umelecká škola, odbor hudobný
Martina Maťašová, Renáta Goffová, Erika Kušnírová, Mládežnícky spevácky zbor Ozvena
Súkromná základná umelecká škola, odbor výtvarný
Lenka Súkeľová, Nikoleta Kocúrová, Inés Andučičová, Zuzana Haľková,
Marián Novikmec, Kristián Rybár
Romana Mižáková, Elise van Vuuren, Júlia Bartková, Viktória Bellová,
Jozef Bajus, Katarína Ihnatová, Adéla Molčanová, Miriam Magurová, Tomáš
Demčák, Júlia Dúbravská, Martin Demčák, Diana Lelková, Olívia Ivanková,
Katarína Pavlíková
Súkromné gymnázium
Andrej Imrich,
Gymnázium
Maroš Grošík, Martin Grošík, Simona Baschierová, Rebeka Lancíková,
Lívia Tomášová, Jana Pačutová, Jakub Kozel, Marcela Petríková, Matúš
Mražik
Obchodná akadémia
Katarína Fabiánová, Peter Veliký, Adrián Jachym, Róbert Skliňár, Martina
Brekovská, Anna Chromiková, Nikola Malíková, Anna Tracíková, Ivana
Joneková, Družstvo dievčat hádzaná, Simona Višňovská
Stredná odborná škola na Ulici A. Dubčeka
Michal Vojtek, Iveta Chamcová, Igor Kolomazník, Jozef Antol, Radka
Vysielanie mestských príspevkov zo spoločenJakubčínová, Tatiana Maximovičová, Klára Antušová, Mária Fedorová
ských, kultúrnych a športových udalostí môžete sleStredná odborná škola drevárska
Pavol Fantazír, Vladimír Sýkora, Milan Štempec, Oleg Riabov, Patrik
dovať už aj na internete
Kotuľak.
Viera Machková, kancelária primátora
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INTENZIFIKÁCIA SEPAROVANÉHO ZBERU VO VRANOVE NAD TOPĽOU

DO KAMPANE ZAPOJENÝCH 7 000 DETÍ
Projekt Intenzifikácie separovaného
zberu vo Vranove nad Topľou v týchto
dňoch ukončuje osvetovo - propagačnú
etapu, ktorej cieľom bolo myšlienky
základnej enviromentálnej výchovy a
významu separácie komunálneho odpadu v procese recyklácie predostrieť predovšetkým širokej základni mladých
občanov okresného mesta. Kampaň
otvoril 4. mája I. Open air event , kde
sa na Námestí slobody za účasti primátora mesta a v sprievode bohatého kultúrneho programu mohla vranovská
verejnosť oboznámiť s pripravovanými
zámermi projektu. Tie v sebe zahŕňali
tiež výzvu pre všetky druhy škôl, ktorých
je mesto zriaďovateľom, aby na svojej
pôde pripravili prezentačný priestor, kde
by sa škôlkári, žiaci základných a študenti stredných konfrontovali so stavom a možnosťami separácie zberu
odpadov. Nechýbali informačné stánky,
inšpiratívne súťaže, kreatívne stanovištia, prehliadka novej techniky, športové
hry, chodúľové divadlo, detské atrakcie
ale aj kultúrne vstupy domácich súborov
a krúžkov materských, základných a
stredných škôl, módna prehliadka, divadelné predstavenie a vystúpenie hudobnej skupiny. V úvode pestrého celodenného programu primátor Ing. Ján Ragan
spolu so svojim zástupcom Ing.
Dušanom Molekom slávnostne zasadili
lipu. Projekt zastrešila vranovská
Akadémia vzdelávania, ktorá bola popri
Ministerstve
životného
prostredia
Slovenskej republiky ako Riadiaceho
orgánu pre Operačný program Životné
prostredie v spolupráci s Európskou
úniou vykonávateľom projektu. Jej lektori následne v čase od 7. 5. 2012 do 8.
6. 2012 absolvovali interaktívne power-

pointové prezentácie v deviatich materských školách, ôsmich základných a
siedmich stredných školách. Oficiálne sa
podľa štatistických údajov na týchto
akciách, zahrnutých do harmonogramu
vyučovania, zúčastnilo viac ako 7000
mladých obyvateľov mesta, resp. blízkeho okolia. Ako jeden z lektorov môžem
z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že primeranou formou sa všetkým vekovým
kategóriám predostrel súčasný trend
nakladania s odpadmi, kde najväčšiu
rolu zohráva práve recyklácia druhotne
využiteľných materiálov, a separácia
ako jej predfinálna fáza, ktorou by sa
občan mal aktívne zapojiť do tohto pro-

cesu. Popri zmierňovaní záťaže na
životné prostredie je totiž nezanedbateľnou i finančná stránka veci, týkajúca sa
priamo našich peňaženiek. Nie nadarmo
sú enviromentálne aktivity v súčasnosti
tretím alebo štvrtým najvýnosnejším
artiklom na trhu služieb v celosvetovom
meradle. Princíp je jednoduchý: skvalitňovanie týchto služieb za účasti občana
ako dôležitého medzičlánku znižuje o.i.
náklady na ich prevádzku.
Ak sa hlavné piliere kampane podarilo mladým ľuďom vštepiť do mysle, tím
lektorov môže byť so svojou prácou spokojný. To, samozrejme, ukáže až budúcnosť, teraz je jasné len to, že vychovať
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DO KAMPANE ZAPOJENÝCH 7 000 DETÍ
mladú, enviromentálne uvedomelú generáciu,
využívajúcu
všetky moderné
technológie
s
tým späté je
istým spôsobom
našou povinnosťou a azda i satisfakciou, lebo, dovolím si tvrdiť, sami sme svojho času a v
našich zemepisných šírkach a podmienkach takú výchovu nedostali. O tejto
problematike by najviac vedeli rozprávať páni MVDr.Burda a Mgr. Rázus,
prvý ekológ, druhý andragóg, ktorí
spolu s pani Mgr. Sejkovou ako človekom angažujúcim sa v problematike
odpadového hospodárstva vytvorili
odborný trojzáprah pri prezentačných
aktivitách.
Sekundovali im mladší kolegovia z
Vranova a Prešova. Spolu sa v kolotoči prednášok vystriedalo 17 ľudí, zabezpečujúcich technické a lektorské prevedenie. Počas nich sa problematika predostierala najmladším na príklade
názorných obrázkov a videí, starším za
pomoci už i odbornejších príkladov a
terminológie. Odmeny v podobe USB
kľúčov, zošitov, písacích potrieb a
kľúčeniek s motívom projektu budú
azda dobrou pripomienkou snahy lektorov naučiť mladých základom separácie a nakladania s odpadmi.
Motivovať k záujmu o životné prostredie mali i súťaže o hodnotné ceny,
do ktorých sa žiaci mohli zapojiť ako
jednotlivci či celé kolektívy. Kreativite
pri vytváraní loga kampane a fotosúťaži o najlepšiu momentku súvisiacu
so životným prostredím sme medze
nekládli, rovnako tak odozvu našiel i
projekt v spolupráci s občianskym
združením Dúha, ktorého zmyslom je z
vyzbieraných PET fliaš využitím technológie na báze ekologických stavebných postupov postaviť obytné priestory
pre túlavé psy. V čase písania tohto
článku uzávierka súťaží ešte neprebehla, a tak sa zatiaľ nemôžeme podeliť s
menami mladých výhercov - aj touto
cestou ešte vyzývame mladých vranovčanov k zapojeniu sa do súťaží.
Sprievodnou aktivitou kampane bolo
i otvorenie a sprístupnenie výstavy
karikatúr s tematikou životného prostredia v priestoroch Domu kultúry,
ktoré symbolicky pripadlo na 5. jún –
Svetový deň životného prostredia.
Otvorila ju riaditeľka Akadémie vzdelávania, PhDr. Lacušová, zdôrazniac
význam umenia a jeho symbolov ako
jedného z možných nástrojov poukazujúcich na problém životného prostredia.
Diela mladých poľských autorov si
môžete v Dome kultúry pozrieť do
konca júna. Súčasťou výstavy boli aj

výtvarné práce a zaujímavé trojdimenziálne dielka žiakov vranovských škôl ,
ktoré dokumentovali, že mladí Vranovčania už vedia narábať s odpadom ako
materiálom na jeho druhotné - v tomto
prípade umelecké využitie .
Záverom treba dodať, že projekt v
sebe zahŕňa i praktické technické záležitosti. Školy na ňom zúčastnené boli
vybavené separačnými zbernými nádobami, technickému vozovému parku
mesta pribudli nové zberné automobily.

A tak jediné, čo zostáva, je konštatovanie, že všetko je to síce pekné, ale separovaný odpad sa sám od seba do zberných miest sám od seba nedostane. Na
nás ako nositeľoch istej kultúrnej úrovne
je preto ten posledný a najdôležitejší
krok - priložiť ruku k dielu. Viete, do
zbernej nádoby akej farby patrí sklo a
čo hádžeme do nádoby v modrom prevedení? Opýtajte sa Vašich detí. Ony to
už vedia....
Mgr.Róbert Hric,
lektor Akadémie vzdelávania
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KOMPOSTOVANIE - VHODNÝ SPÔSOB LIKVIDÁCIE BIOMASY
Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 45 % z celkového odpadu. Konečný
produkt kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo, vracajúce do pôdy výživné látky, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní odobrali.

Čo sa dá kompostovať?

V podstate je možné kompostovať všetky organické látky, okrem tých, ktoré sú chemicky
ošetrené a napadnuté chorobami. Zvyšky varených jedál a potraviny by nemali byť dávané do
kompostu vo veľkých množstvách pretože lákajú rôzne zvieratá a skoro podliehajú skazeniu a
potom nepríjemne zapáchajú. To je možné odstrániť zmiešaním s väčším množstvom suchého,
savého materiálu. Ideálna je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov, ktorú je potrebné
vhodne upraviť (podrviť, posekať, zvlhčiť, atď.) a dobre premiešať.
Materiál vhodný na kompostovanie:
odpad z kuchyne
zvyšky z čistenia
zeleniny a ovocia
zvyšky varených jedál
(malé množstvá)
potraviny ® čaj,
kávový výluh

odpad zo záhrad
kvety
pokosená tráva
konáre, lístie
zhnité ovocie

iný organický odpad
popol z dreva
hobliny, drevené
piliny, hnoj
vlasy, nechty, perie

DIVOKÉ SKLÁDKY

Materiál nevhodný na kompostovanie:
druhotné suroviny
kovy
plasty
sklo
textil
papier

problémové látky
farby
staré lieky
staré oleje
batérie
chem. prostriedky

iné
prach zo smetí a
vysávania
časti rastlín napadnuté
chorobami
kosti a mäso

Ako si založiť kompost

Kompost si môžete založiť na hociktorom mieste záhrady. Je však potrebné dodržať niektoré
zásady a odporúčania.
Je potrebné zabezpečiť kontakt so zemou, aby bol možný prístup pôdnych organizmov
(dážďovky, roztoče, mikroorganizmy), ktoré pomáhajú pri rozklade organických materiálov,
donášková vzdialenosť by nemala byť veľmi veľká. Okolo kompostoviska by mal byť dostatočný
priestor na manipuláciu s náradím (napr. s fúrikom).
Odporúča sa spevnený podklad pracovného miesta (nie kompostoviska), ktorý zabezpečí
pohodlný prístup aj pri dlhodobejšom daždi.
Kompostovisko by nemalo byť vystavené priamemu slnku, silnému vetru (aby sa kompost
nevysušoval) ani dažďu (prílišné zamokrenie). Preto je vhodné ho umiestniť do polotieňa (skupina stromov, živý plot, atď.) a prikryť ho proti dažďu (geotextíliou, strieškou, celtou, atď.).
Aby z rôznych dôvodov neprekážal susedom (pri správnom komposto vaní je táto obava zbytočná).
Medzi najpoužívanejšie spôsoby patrí kompostovanie v kope (hrobli). Stačí materiál vhodne
upraviť a navrstviť do požadovaného tvaru. Je používaný hlavne tam, kde je dostatok priestoru.
Druhým spôsobom je kompostovanie v zásobníkoch. Tie môžu byť z rôznych materiálov
(drevo, plasty, pletivo, kov, betón, kameň).
Kompostovanie v kompostéroch
Kompostér je ideálny pomocník pri kompostovaní. Je vyrobený z recyklovateľného plastu,
nádoba kompostéru nemá dno z dôvodu voľného styku s pôdou a prístupu mikroorganizmom,
červom a dážďovkám. Je osadený vekom s otočným ventilom pre reguláciu prístupu vzduchu,
bočnými dvierkami pre vyberanie kompostu a otvormi na prevzdušňovanie.
Kompostovanie v kompostéroch má množstvo výhod. Urýchlenie procesu kompostovania až o
polovicu doby nutnej pre kompostovanie v hromadách. Regulácia teploty, vlhkosti, prístupu vzduchu a svetla. Úspora miesta na záhrade (kompostér nahradí nevzhľadnú hromadu). Zužitkovanie
odpadov zo záhrady a získanie kompostu – vynikajúceho zdroja živín a organických látok. Domáce
kompostovanie nie je náročné na organizáciu práce, energie, čistenie bioodpadu.
Ako využiť hotový kompost?
Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, drobnej Štruktúry, nezapácha, ale vonia ako
humus. Jeho prednosti sú v tom, že má schop nosť zadržiavať vodu, prevzdušňovať pôdu a
obsahuje veľké množstvo (podľa zloženia vstupných materiálov) výživných látok. Hotový kompost je možné použiť do zeleninových, ovocných i okrasných záhrad. Aplikovať na pôdu by sa
mal v zime, alebo skoro na jar. Je potrebné zdôrazniť, že aj kompostom sa dá prehnojiť. Na
dostatočné zásobenie pôdy živinami stačí 1 cm vrstva kompostu ročne. Vzhľadom k vysokej
zásobe živín nie je potrebné vo väčšine záhrad používať viac ako 2-3 litre kompostu na 1 m2.
Toto množstvo platí hlavne pre zeleninovú záhradu, živé ploty, okrasné kríky.

Čo získate kompostovaním?
-

kvalitné hnojivo pre svoju záhradku
ušetríte peniaze za odvoz odpadov a kúpu drahých hnojív
znížite množstvo a škodlivosť odpadov
pomôžete životnému prostrediu
Zdroj: Spoločnosť priateľov Zeme

Samospráva má vo vzťahu k ochrane a
tvorbe životného prostredia a odpadovému
hospodárstvu viaceré povinnosti. Chráni
životné prostredie a zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Okrem toho zodpovedá
napríklad aj za udržiavanie čistoty na svojom
území. Vytvára podmienky a prijíma opatrenia na to, aby divoké, či tzv. čierne skládky
nevznikali. Napriek tomu sa objavujú, ničia
prírodu a pôsobia neesteticky. Stavebná suť,
autobatérie, opotrebované pneumatiky,
starý nábytok a iný nepotrebný odpad nekončí tam, kde je na to určené miesto, ale
práve na takýchto divokých skládkach ktoré
nám všetkým znepríjemňujú život.
Proti čiernym skládkam je možné bojovať
hlavne občianskou uvedomelosťou, vzájomnou kontrolou, nekompromisnými pokutami
voči ich zakladateľom, ako aj preventívnymi
aktivitami mestskej polície. Momentálne
platí, že ak sa nepreukáže pôvodca nelegálnej skládky, tak náklady spojené s jej likvidáciou hradí samospráva. Každoročne je vynaložené množstvo finančných prostriedkov na
zabezpečenie ich likvidácie ktoré by mohli
byť efektívnejšie a hospodárnejšie použité.
Aj napriek označeniu miest s výskytom
nelegálnych skládok „Zákaz sypania
odpadu“ a vykonávaním systematických
kontrol uvedených lokalít, nedarí sa eliminovať tento problém a opakovane sú
zaznamenávané divoké skládky na území
mesta.
Najvýraznejšie sa tento problém prejavuje
predovšetkým v okrajových častiach mesta.
Obec môže pôvodcovi čiernej skládky, alebo
tomu, kto neudržuje čistotu a poriadok na
užívanom pozemku alebo v inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie
obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo, prípadne odkladá veci mimo vyhradených miest, uložiť pokutu do výšky 6 638
eur. Pokuta do tejto výšky môže byť uložená
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie.

Týmto
vyzývame
občanov
mesta, aby nevytvárali divoké
skládky, a svoj odpad priviezli na
zberný dvor na Toplianskej ulici
č. 1040, m.č Čemerné !
Ing. Marcel Kopčo, referent oddelenia
výstavby, dopravy a územného rozvoja
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
MANŽELSTVO UZAVRELI
BLAHOŽELÁME
14. 4. Katarína Sciranková a Loreno
Garzotto, Lívia Šestáková a Bartolomej
JUBILUJÚCIM
Červeňák, Mgr. Karatína Jurková a Ing.
OBČANOM
Ľubomír Ferenc, Mgr. Miroslava Hrehová
90 rokov apríl: Zuzana Šafová, máj:
Ján Mičkanin
85 rokov apríl: Verona Ivanková máj:
Žofia Gonosová, Jozef Bazyľak, Anna
Badžová, Mária Petrová
80 rokov apríl: Verona Janoková,
Pavlina Tirpáková, Ján Sisák, Jolana
Dančevská, Mária Vargová, Erika Hajduková, Magdaléna Balberčáková, Mária
Birošová, Ján Zálepa, máj: Juraj Babej,
Andrej Bazyľák, Katarína Olachová
75 rokov apríl: Veronika Fedorová,
Juraj Vysoký, Alojz Rudolf Nižnik, Vojtech
Novák, Helena Rybarčáková, Irena
Pidanyová, Anna Hrabská, Milan Dzurík,
máj: Helena Kačmarová, Alžbeta Onuferová, Mária Ruščáková, Viera Štefaniková, Helena Puškárová, Mária Homzová,
Milan Kozák, Štefan Hreško, Pavol Hirčák
70 rokov apríl: Valéria Križaneková,
Juraj Pavuk, Anna Nusová, Štefan Ondo,
Libuša Ondo-Eštoková, máj: RSDr. Juraj
Jaršinský, Helena Demčáková, Irena
Paľková, Anna Miková, Albín Juščák,
Mária Michalová, Mária Kozlovská, Ing.
Mária Kertisová, JUDr. Anna Šinálová,
Anna Feníková, Hedviga Klembarová
65 rokov apríl: Magdaléna Vojteková,
Róbert Spusta, Anna Migasová, Magdaléna Sujová, Anna Pizofková, Jozef
Timko, Terézia Hrehová, Jozef Šefčík,
Anna Švedová, Milota Mataninová, Jiřina
Boháčová, Verona Hermanovská, Božena Smalcová, máj: Dušan Škoviera, Mária Šustová, Margita Levsteková, Mária
Legezová, Angela Harakaľová, Ján Kalafa, Mária Lelová, Anna Kentošová, Emília
Kirnagová, Júlia Průšová, Anna Gumanová, Mária Megyesiová, Valéria Kucharská,
Margita Daňková, Jozef Martiček, Štefan
Obrin, Eva Kopešťanská, Magdaléna
Pululichová, Michal Šmajda, Ján Balog,
Jozef Čuba
60 rokov apríl: Mária Hliváková, Ján
Jurko, Helena Polakovičová, Irena Lukáčová, Anna Stríčková, Anna Vardžiková,
Jozef Korodi, Paulína Mazurová, Július
Andrejčák, Jozef Ivanko, Jozef Haník,
Tibor Baranský, Eugen Daňo, Štefan
Kaliaš, Emília Fajčáková, Vladimír Haluška, Adam Abraham, Zděnek Kohut,
PaedDr. Helena Muchaničová, Mária
Božoňová, Mária Kozáková, Juliana
Čubová, Mgr. Katarína Holubová, Mária
Hroma, František Baník, Milan Dančo,
Juraj Košalko, Helena Doričová, Ján
Pavlo, máj: Ambróz Zeleňak, Juraj
Baňas, Viera Lukáčová, Juraj Fejko, Anna
Fialová, Anastázia Rakociová, Katarína
Tirpáková, Jozef Bindas, Anna Gajdošová, Ladislav Torma, Jozef Rauer, Anna
Krizsanová, Helena Servanská, Jiřina
Bencová, Katarína Rapčová, Alžbeta
Kušnírová, Valéria Talianová, Anna Mašlanková, Viera Vysoká, Jolana Kaliašová, Ing. Demeter Andrejco, JUDr. Peter
Šamo, Anna Pipíková, Miroslav Fajčák,
Jozef Macuga, Anna Valigová

a Mgr. Ing. Juraj Korim, Mgr. Michala
Janoková a Róbert Grajcár, Katarína
Malá a Štefan Gonos, 19. 4. Eva Šestáková a Milan Šesták, Žaneta Turtáková a
Roman Gábor, 21. 4. Zdenka Orendášová a Martin Tkáč, Janka Hotovčínová
a Tomáš Páleš, Vladimíra Pastirčáková a
Bc. Peter Čižmár, Ing. Zuzana Čupilová
a Mgr. Michal Špaček, Monika Uhlíková
a Peter Tatarka, Zuzana Štefaňáková a
Dominik Novosiadly, MUDr. Ivana
Vlčková a MUDr. Peter Kříž, Bc. Dorota
Čontošová a Mgr. Ľubomír Lukič, Ivana
Rošková a Maroš Varecha 28.4. Darina
Naďová a Roman Zahorodník, MUDr.
Magda Hartigová a Vladimír Višňovský,
Darina Gracová a Marek Šmatko, 3. 5.
Petra Digová a Zdeno Berky, Petra
Muchová a René Maľár, Viera Daňová a
Marek Rezanka, Andrea Gáborová a Ján
Gábor, 5. 5. Mária Hrehová a Ľubomír
Tutko, Júlia Kentošová a Terence Albert
Redd, Anna Bukerová a Ján Tomáš,
Lenka Čorbová a Tomáš Oravec, Bc.
Viera Fedorková a Matúš Zálepa, 12. 5.
Mgr. Iveta Sabolová a Mgr. Matej
Hrabovský, Daniela Vasková a Martin
Jevčák, Magdaléna Kroková a Matúš
Ivan, Martina Tarkaničová a Jaroslav
Zubko, Viera Gošová a Peter Macuga,
JUDr. Martina Moleková a JUDr. Štefan
Sendek, Mária Kolečavová a Matúš
Dzurjanin, 19. 5. Adela Maľárová a Peter
Hada, Stanislava Hrabská a Martin
Frena, Michaela Hudáková a Maroš
Hudák, Mgr. Adriána Ocilková a Igor
Hrubý, Veronika Ráczová a Richard
Čech, 26. 5. Mgr. Denisa Ropoviková a
Bc. Ing. Milan Vrbenský, Ing. Lívia
Straková a Ing. Martin Smrek, 31. 5.
Mariana Šmatárová a Róbert Sliva,
Nikola Baňová a Tomáš Bartko.
Úprimne blahoželáme.

VÍTAME NOVONARODENÝCH
OBČIANKOV

16. 3. Adrián Trella, 20. 3. Jakub
Kužma, 26. 3. Dominika Dančová , Lucas
Hric, 28. 3. Ema Čurlíková, 29. 3. Patrik
David, Viktória Hartošová, 30. 3. Marco
Paňko, 2. 4. Hugo Michael Hlad, 3. 4.
Eliška Čerkesová, Oliver Sabo, 4. 4. Ema
Kotuľáková, 5. 4. Natália Gonosová, 7. 4.
Lea Boroňová, 10. 4. (meno neurčené)
Piatáková, Dorota Kandurová, 11. 4.
Sofia Balogová, 12. 4. Kamila Šestáková,
Karin Ďorďovičová, Zara Pavlišková, 16.

4. Dominika Sabolová, 20. 4. Vanesa
Kováčová, Scarlet Migaľová, 1. 5. Kristián
Mati, 5. 5. Ondrej Palenčík, 9. 5. Maximilián Sivák, Matúš Oravec, 14. 5. Hana Jakubková, 17. 5. Sofia Magnuso-vá, 18. 5.
Michal Karchňák, 21. 5. Daniel Vojtechovský, 23. 5. Oliver Front, Matej Ondovčák

VYSLOVUJEME ÚPRIMNÚ
SÚSTRASŤ RODINÁM
ZOSNULÝCH OBČANOV

1. 3. Michal Choma (88), 25. 3. Pavol
Zelenay (48), 28. 3. Miroslav Gergeľ (58),
2. 4. Jozef Žipaj (86), 3. 4. Alexej Našta
(71), 5. 4. Stanislav Babčák (56), 17. 4.
Mária Voľanská (82), Jozef Kušnír (40),
19. 4. Anna Vožňáková (82), 20. 4. Mgr.
Jozef Mazúr (67), 21. 4. Alžbeta Karelová
(83), 24. 4. Ján Goroľ (62), 27. 4. Marta
Kňazová (55), 29. 4. Júlia Ambrovčíková
(86), 7. 5. Katarína Balogová (72), 17. 5.
Anna Pelcerová (79), 22. 5. Emil Lipták
(76), 28. 5. Elena Kolesárová (88).
Viera Machková
Kancelária primátora

DNI ČEMERNÉHO

Aj v tomto roku sa v mestskej časti Čemerné nadviazalo na začatú tradíciu a v dňoch
22. - 24. júna sa konal už VI. ročník Dní
Čemerného. Počas tejto milej udalosti sme si
pripomenuli 730 výročie prvej písomnej
zmienky o Čemernom. Podujatie sa začalo
II. Jánskym jarmokom, ktorý sa uskutočnil v
piatok a v sobotu. Od jarmočníkov si občania
mohli zakúpiť rôzne jarmočné tovary a výrobky. Sobota patrila už tradične športu.
Jednotlivé disciplíny prebiehali na miestnom
futbalovom ihrisku a sobotňajší večer bol
vyplnený posedením pri Jánskej vatre. Dni
Čemerného vyvrcholili v nedeľu popoludní .V
areáli Základnej školy Kukučínova si mohli
občania pozrieť vystúpenia svojich najmenších ratolestí pod vedením učiteliek z
Materskej školy Kukučínova.
K programu prispeli aj žiaci Základnej školy
Kukučínova a deti zo Základnej školy Sídlisko II.
z Vranova nad Topľou. Kultúrny program bol
doplnený aktivitami pre najmenších, pričom k
najatraktívnejším patrila jazda na koni. Pri tejto
príležitosti, za vynaložené úsilie pri organizácii a
zabezpečení priebehu už VI. ročníka Dní
Čemerného, patrí poďakovanie primátorovi
mesta Ing. Jánovi Raganovi, pracovníkom MsÚ
vo Vranove nad Topľou, pracovníkom MsDK vo
Vranove nad Topľou, Matici slovenskej, MŠ a
ZŠ Kukučínova, členom výboru MsČ Čemerné
a predovšetkým obyvateľom, ktorí svojou účasťou potvrdili zmysel usporadúvania tohto všeobecne prospešného a zaujímavého podujatia.
Ing. Tkáč Milan
Predseda V-MsČ
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POZVÁNKA NA LETNÉ PRÁZDNINY 2012 S CENTROM VOĽNÉHO ČASU
Letné prázdniny sa neúprosne blížia a Vy
rodičia už určite rozmýšľate o tom, ako vyplniť voľné dni svojich ratolestí. Ak sú Vaše deti
hravé, hľadajú nové kamarátstva, zbierajú
nevšedné zážitky a chcú popri tom spoznať
nové miesta nášho regiónu, alebo zaujímavo
a zábavne využiť voľný čas, určite si vyberú
z ponuky našich prímestských táborov. Ide
o osvedčenú formu prázdninovej aktivity,
počas ktorej je o Vaše dieťa postarané
počas pracovných dní v čase od 7,30 –
16,00 hod. Pripravených je 5 turnusov so
zaujímavým programom, dovoľte nám stať
sa súčasťou Vašich letných plánov.
TERMÍNY:
I. 9. 7. – 13. 7. 2012 „Tábor Delfinik“ Cena
40 €
II. 16. 7. – 20. 7. 2012 „Tábor Trampáčik“
Cena 35 €
III. 23. 7. – 27. 7. 2012 „Tábor Narnia“ Cena
40 €
IV. 30. 7. - 3. 8. 2012 „Tábor Pohoďák“
Cena 35 €
V. 6. 8. - 10. 8. 2012 „Tábor Neposedník“
Cena 45 €
PODMIENKY ÚČASTI : vek dieťaťa od 6
do 15 rokovodovzdanie vyplnenej prihlášky
minimálne 1 týždeň, pred začatím turnusu,
uhradenie poplatku za tábor, vyhlásenie o
zdravotnom stave
POČET DETÍ V TURNUSE: minimálne 10
detí
V CENE JE ZAHRNUTÉ: stravovanie,
pitný režim, cestovné, vstupné,ceny pre
účastníkov tábora, CD – fotky z tábora
PROGRAM :
I. turnus
„Tábor Delfinik“
1. deň - spoločne si vyrobíme táborovú
vlajku – úlohou detí bude vymyslieť slogan
pre delfínov, zoznámime sa formou cvičenia
v malej sále – cvičíme podľa hudby, používame karimatky – úlohou detí bude vymyslieť
cvik a predviesť ho ostaným a zároveň sa
predstaviť. Tajomstvá Lesíka 1. mája –
vychádzka spojená s poznávaním stromov
a zberaním lúčnych kvetov – súťaž o najkrajšiu kytičku
2. deň - Delfín musí plávať – celodenný
výlet na kúpalisko do Strážskeho - vyhlásená je súťaž o najlepšieho plavca tábora
3. deň - koníkoterapia – prázdninová škola
jazdenia na koni v areáli Jazdeckého klubu –
Lopaty. Zahráme sa na vojakov – airsoftové
dobrodružstvá,- chudobný kráľ- súťažná hra,
4. deň - vodný svet Delfína – celodenný
výlet za kúpaním do Trebišova- vyhlásená je
súťaž o najvytrvalejšieho plavca tábora.
5. deň - z rozprávky do rozprávky – kresba na asfalt, maľovanie na kameň, maľovanie na výkres – súťaž o najkrajší obrázok.
- prázdninová olympiáda : hod loptičkou na
cieľ – koleso, hod loptičkou na cieľ, kotúľanie
loptičky do brány, kužeľky – súťaž. Záver a
vyhodnotenie tábora.
II. turnus
„Tábor Trampáčik“

1. deň - Zoznamovacie hry, Deň plný športových súťaží a hier, Štafetové hry, Na kolobežke a bicykli bezpečne, Vybíjaná, Futbal,Zvieratká v mini ZOO, Návšteva múzea
Vranov n.T.
2. deň - Veselo pri vode – hry vo vode,
opaľovanie na kúpalisku v Strážskom
3. deň - Tvorivé dielne –aranžovania,
koláže z prírodného materiálu, kamienková
mozaika,
Štvornohé zvieratá kone a psíky –
Jazdecký areál Lopaty /jazda na koni/ 4. deň
- Výlet na hrad Čičva – história hradu, hry a
súťaže v prírode - Lukostreľba pre detí,5.
deň - Prechádzka rozprávkovým lesom - hľadanie pokladu /Lesík 1. mája/ - Roztočme sa
pri diskotéke plnej hier a zábavy, Hra Vilomeniny
III. turnus
„Tábor Narnia“
1. deň - Zoznamovacie hry, štafetovo –
športové dopoludnie ,kolektívne loptové hry,
trampolína,
- kolieskové korčule, súťaže – na bicykli,
stolný futbal, stolný tenis - Hudobná škola v
klube CVČ – hráme na hudobných nástrojoch (klasická gitara, rocková
- gitara, basová gitara, bicie nástroje) 2.
deň - Hip-Hop Workshop (škola Hip - hopových štýlov) - Spoločenské a moderné tance
– (škola tanca) 3. deň - Modelingový klub (Pre milovníkov módy, make-upu, modelingu
a stylingu) - Improliga - (Tradičná súťaž
tímov i jednotlivcov v divadelnej improvizácii.),
4. deň - Celodenný výlet - kúpalisko
Strážske,
5. deň - Divadlo – (Deti si vyskúšajú pohybové etudy na tému divadelného predstavenia, zahrajú si rôzne krátke hry zamerané na
rozvíjanie detskej kreativity)- Športové zápolenia – Súťaž v streľbe zo vzduchovky,
Turnaj v hádzaní šípok na terč, Turnaj v stolnom tenise
IV. turnus
„Tábor Pohoďák“
1. deň Tvorivý relax - Deň zameraný na
rozvoj tvorivosti a zručnosti v príjemnom pro-

stredí: batikovanie,
kamienková mozaika,
výroba darčekov, korálky, prívesky, náramky,
výroba keramických dekoratívnych predmetov, točenie na hrnčiarskom kruhu, spoločná
výtvarná práca.
2. deň Dráčik - Deti sa stretnú s naozajstnými záchanármi, hasičmi, zdravotníkmi.
Vyskúšajú si simulovanú záchranu kamaráta,
ošetria zlomenú ruku, nohu, pomôžu ak niekto omdlie. Zopakujú si dôležité tel. čísla
potrebné pri záchrane v ohrození života.
Zahrajú sa na vojakov, zastrieľajú si zo vzduchovky na terč, hod granátom, beh cez prekážky, šípky, hľadanie pokladu.
3. deň Kačiatko - Celodenný výlet na kúpalisko v Strážskom, obed v reštaurácii, kúpanie, opaľovanie, plážové hry, volejbal, vybíjaná, Prehliadka mesta a malé nákupy.
4. deň Florko - Pobyt v prírode, hľadanie
pokladu, loptové hry, liečivé bylinky, kytička
pre mamičku, štafetové hry, spoznávanie
drevín, pes priateľ človeka, výcvik psa, opekačka.
Počítačové popoludnie, spoločenské hry a
maľované na skle.
5. deň Buď Fit! - Športová olympiáda,
bicyklová a korčuliarska dráha, trampolína,
vybíjaná, stolný tenis, stolný futbal, hokejbal,
štafetové hry, volejbal.
V. turnus
„Tábor Neposedník“
1. deň Zoznamovacie hry - povedz mi
niečo o sebe, štafetové hry pre deti Prechádzka lesom spojená s opekačkou2. Deň
Celodenný výlet na kúpalisko v Strážskom 3.
deň Športové dopoludnie - škola vybíjanej,
volejbalu a futbalu
Relaxačné odpoludnie ( stolný futbal, spoločenské hry )4. deň Celodenný výlet - návšteva ZOO Košice 5. deň Staráme sa o zvieratká, minikurzy stolného tenisu a hokejbalu
Potulky internetom, Súťaž o najlepšieho
Neposedníka, Vyhodnotenie tábora. Zmena
programu vyhradená!
Informácie: tel. 44 64 705, 0911 050564.
Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka CVČ
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