VRANOVSKÝ HLÁSNIK
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
* ročník 10

* číslo 3/2012

* mesačník

* vydáva Mestský úrad Vranov nad Topľou

* bezplatne

* ISSN 1338 - 8576

LÁSKA A ÚCTA K STARŠÍM MÁ BYŤ STÁLA
Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza
staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť.
Človek sa ocitá v jeseni života a spomína na minulosť. Staroba nie je choroba. Staroba je výzva a
neznamená koniec životnej aktivity.
V decembri v roku 1990 bol mesiac október
vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie
spojených národov za Mesiac úcty k starším a
1. október za Medzinárodný deň starších a
Európska únia vyhlásila rok 2012 ako „Rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“.
Reflektuje to dlhodobo známy fakt, že európska

OKIENKO PRIMÁTORA

ÚCTA K STARŠÍM

Náš život je taký rýchly, že človek sa ani
nenazdá a ocitá sa na prahu jesene života.
Začína spomínať, bilancovať, obracať späť
stránky vlastnej životnej knihy. Nie je to však
koniec životnej aktivity. Mnohí seniori v tomto
veku študujú, venujú sa internetu, športujú, sú
aktívni v kluboch dôchodcov. Svojim vnúčatám mnohokrát nahradzujú rodičov a odovzdávajú im bohaté skúsenosti, či venujú sa
záľubám, na ktoré im nezostával čas počas
ich produktívneho veku.
Jedno slovenské príslovie hovorí: „Starnúť
a pritom zostať mladým je najväčší poklad." I
keď sa na tvári objaví nejedna vráska a vlasy
sú postriebrené, i keď je už človek vetrom
ošľahaný a životom skúšaný, stále sa vie nadchnúť pre všetko dobré a krásne.
Október je mesiac, kedy sa akosi viac
obzeráme okolo seba a snažíme sa starším
prejaviť úctu a potešenie. Snažíme sa im
podať pomocnú ruku, prejaviť náklonnosť, pripraviť emotívne stretnutia. Samozrejme ani ja
nie som výnimkou. Prial by som si však, aby
október bol len vyvrcholením a znásobením
našej pozornosti, a „nech sú všetky dni, nielen
októbrové, prepletené vďačnosťou nás všetkých a nech je vaša jeseň života plodná, krásna a pokojná. Za všetko Vám seniorom patrí
veľké Ďakujeme.“
Ing. Ján Ragan, primátor mesta

populácia starne. Ľudia sa dožívajú vyššieho priemerného veku. Je preto dôležité uvedomiť si
príležitosti s tým spojené.
Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom
svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na
Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku
60 a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie. Z
toho 61% tvoria seniorky. Prognóza do budúcnosti hovorí, že do roku 2025 sa počet seniorov
zdvojnásobí a virtuálne dosiahne v roku 2050 dve
miliardy. V takto rýchlo starnúcom svete je
potrebné podporovať aktívnu účasť starších na
spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a
poznatky. Vďaka aktívnemu starnutiu súčasná
generácia tridsiatnikov ostane dlhšie pracovne
aktívna a budú teda zohrávať aktívnu úlohu v
spoločnosti.
Dôležitá je nielen dĺžka života prežitého v
zdraví, ale aj kvalita života, sociálne prostredie i
samotný postoj seniora. Veľký význam má fyzická
sebestačnosť. Ide o schopnosť zvládať základné
činnosti spojené s hygienou, prejsť sa medzi ľudí
či zaviazať si šnúrky na topánkach. Práve odkázanosť na druhých a závislosť od nich spôsobujú
psychické traumy starnúcim ľuďom. Starší človek
sa nechce hýbať, predovšetkým v dôsledku rôznych bolestí a chorôb a tak potreba pohybu klesá.
Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú
aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. V starobe sa sieť sociálnych kontaktov človeka redukuje. Nedostatok sociálnych kontaktov môže
starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Stáva sa to
v dôsledku odchodu zo zamestnania a pocit, že
už nie je v spoločnosti potrebný. Preto je vhodné,
ak ich častejšie navštívia nielen príbuzní a známi,
ale aj verejní činitelia a to nielen v októbri, či

tesne pred voľbami. Dostatok príležitostí stretávať sa s ľuďmi a komunikovať je dôležitým
momentom, ktorý prispieva ku kvalite života. Nie
menej dôležitá je aj fyzická aktivita, rozvoj motorických činností a fyzioterapia.
Na skvalitnenie podmienok pre život svojich
seniorov pristúpilo mesto Vranov nad Topľou ku
komplexnej rekonštrukcii bývalého penziónu na
zariadenie pre seniorov (ZPS) tak, aby po jej ukončení bolo vybavené na veľmi dobrej úrovni. Aj
keď proces rekonštrukcie neprebieha hladko, bez
problémov a stavebné aktivity a časté sťahovanie znepríjemňujú život našim seniorom, treba
veriť, že po dokončení prác sa podmienky v ZPS
podstatne zlepšia.
Problematika financovania sociálnych služieb
je samostatnou kapitolou. Od 1. júla 2012 došlo k
radikálnemu zvýšenie poplatkov za sociálne služby. To veľmi zle vplýva na psychiku seniorov. Ak
asi polovici dôchodcov výška dôchodku nepostačuje na uhradenie nákladov na pobyt v ZPS je
chyba zrejme v systéme. Ale to je úloha pre najvyšších predstaviteľov štátu, pretože ani obce
a mestá nemajú financií nazvyš, aby mohli
financovať prevádzku týchto zariadení.
Je tu mesiac október, ktorý by mal byť príležitosťou uctiť si starších občanov v našom okolí.
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna,
nenásilná, sústavná a nielen v “Mesiaci úcty k
starším”. Starší ľudia si úctu zaslúžia. Vekom
nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať ako životné múdrosti mladším.
Napokon vďačíme im za svoj život.
Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a
rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.
Mgr. Ján Kuba, riaditeľ ZPS Vranov n. T.

Každoročne v októbri sú do obradnej siene pozývaní 70-roční občania, aby im primátor mesta
zablahoželal k jubileu.
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PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ V NAŠICH ŠKOLÁCH
Dva mesiace je čas relatívny - pre niekoho krátky, pre iného zas dlhý. Prázdninový či dovolenkový čas je určite pre každého a hlavne pre naše
deti časom veľmi krátkym. Kým však deti počas
dvoch letných mesiacov oddychovali a čerpali sily
na nový školský rok, mnohí dospelí im počas
tohto obdobia pripravovali vhodné, príjemné a
bezpečné prostredie škôl, ktoré ich 3. septembra
2012 privítalo. Nebola to len príprava pedagogickými, ale aj prevádzkovými zamestnancami školníkmi, údržbármi, upratovačkami...
Aj tohtoročný prázdninový čas vynaložili úsilie,
aby odstránili väčšie či menšie chybičky krásy na
našich školách. Venovali sa príprave nových školských vzdelávacích programov, mnohým opravám,
rekonštrukciám, maliarskym, stolárskym a inštalatérskym prácam. Čo všetko stihli urobiť za toto (pre
nich určite) krátke obdobie v materských školách?
V materských školách počas letných prázdnin
ich zriaďovateľ, čiže mesto Vranov nad Topľou
zabezpečil hygienickú maľbu kuchýň a jedální,
zatečených miest v triedach a na chodbách, doplnini sa chýbajúce listy na zábradliach, prečistil sa
systém ústredného kúrenia v triedach a opravili sa
pieskoviská. V MŠ Kukučínova bol opravený vstup
do tiedy č. 1, tzv. kočikáreň / nová omietka, maľba,
oprava laminátov/, zlikvidoval sa nefunkčný bazén.
Deti všetkých materských škôl sa tešia s nových
matracov a paplónov, ktoré mesto zakúpilo za
takmer 7 000 €. MŠ Sídlisko II, Sídlisko 1. mája a

Kukučínova dostali nové detské ihriská.
MŠ Sídlisko II si svoju prácu skvalitní finančnou
dotáciou z MŠVVaŠ SR, ktorú získala za projekt
„Revitalizácia materských škôl 2012“ (rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku,
rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí
predškolského veku) v hodnote 2 761 € . Mesto
Vranov nad Topľou na tento projekt prispeje 5 % z
celkovej sumy.Ani základné školy nezaháľali. Počas
školských prázdnin, v čase oddychu učiteľov a žiakov aj základné školy ponúkli priestor pre dôkladnejšie práce nepedagogických zamestnancov.
ZŠ Ul. Bernolákova, zrealizovala maľovanie drevených lavičiek, kovových zábradlí, drevených kvetináčov, stĺpov, úpravu zelene, opravy a úpravy
stien a podláh školských priestorov. ZŠ Sídlisko II,
počas prázdnin zrekonštruovala schody do kotolne
v rámci opatrení Inšpektorátu práce. Veľkú aj malú
telocvičňu, ako každý rok ošetrili novým lakom. V
budove školy sa neprevádzali žiadne rekonštrukčné
práce. Zriadila sa nová učebňa s interaktívnou
tabuľou ActivBoard 378PRO za 50% cenu v rámci
sponzorského programu Aktívna škola spoločnosti
Profimedia a výkonným dataprojektorom s krátkou projekčnou vzdialenosťou. Škola plánuje v priebehu septembra zriadiť novú počítačovú učebňu.
ZŠ JUH, počas prázdnin rekonštruovala a vymaľovala archív, priestory školy a následne sa pripravuje
realizácia projektu prechodu z telocvične do džudo
haly. Výmena okien v triedach a knižnici ,oprava

fasády z hlavnej časti cesty Dlhá ulica prebehla na
ZŠ Lúčna.
MestoVranov nad Topľou vystavalo nový asfaltový chodník v dĺžke 35 m a úpravu plôch pri ZŠ
Bernolákova . Úpravou plôch vzniklo približne 15
miest na zastavenie áut. Cieľom tejto úpravy je
zabezpečiť bezpečné vystúpenie detí z áut, ktoré
navštevujú ZŠ Bernolákovu a ZŠ Juh. V strede
komunikácie sa zmenšila zelená plocha, z dôvodu
možného otáčania áut čo doteraz nebolo možné. K
tejto úprave mesto pristúpilo z dôvodu, že práve na
tomto mieste často najmä v rannej špičke dochádza
ku kolíziám, narušeniu bezpečnosti detí dochádzajúcich ráno do školy. Taktiež touto úpravou dosiahneme plynulejšiu cestnú premávku. Úpravu zrealizovala spoločnosť SBK, s.r.o., Vranov nad Topľou.
Celkovo mesto táto úprava stála 9 606 €. Je to málo,
veľa, dosť? Posúďte sami. No určite za vynaloženú
snahu a celú prípravu nového školského roka patrí
všetkým zainteresovaným poďakovanie.
Všetkým deťom a zamestnancom MŠ prajeme
veľa zdravia a aby tento školský rok bol ešte úspešnejší a zaujímavejší ako ten predchádzajúci.
Zároveň touto cestou prosíme všetkých zamestnancov MŠ, rodičov i ostatných občanov mesta o
trpezlivosť pri ďalšom rozvíjaní našich škôl v oblasti
údržby, opráv, či materiálno-technického vybavenia,
ako aj o spoluprácu pri tomto rozvoji.
PaedDr. Mariana Lapčáková
a Mgr. Beáta Jankurová - školský úrad

MEDZINÁRODNÁ ŠPORTOVÁ SÚŤAŽ O POHÁR
STAROSTU MESTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
V dňoch 3. až 5. októbra 2012 sa žiaci našich štyroch základných škôl ( ZŠ Sídlisko II, ZŠ Lúčna, ZŠ
Juh, ZŠ Bernolákova), a študenti gymnázia, v rámci
družobných vzťahov miest Vranov nad Topľou a
Bystřice nad Pernštejnem, zúčastnili pod záštitou
primátora mesta Ing. Jána Ragana, 13. ročníka
medzinárodného atletického mítingu „O pohár starostu mesta Bystřice nad Pernštejnem“ a medzinárodnej navigačnej outbotovej hry „Geocaching Zubří
zemí“. Našu delegáciu tvorili riaditelia, učitelia, žiaci a
študenti už spomínaných škôl, prednosta MsÚ Mgr.
Andrej Krišanda, RNDr. Miron Blaščák – viceprimátor nášho mesta a vedúca školského úradu PaedDr.
Mariana Lapčáková.
Prvý deň pobytu v Bystřici nad Pernštejnem patril slávnostnému ceremoniálu na modernom a krásne zrekonštruovanom atletickom štadióne, na ktorom okrem starostu mesta Ing. Karla Pačisku, predstaviteľov mesta, hostí, organizátorov atletického
mítingu, nechýbal ani trojnásobný majster sveta vo
viacboji, známy český atlét Tomáš Dvořák, po ktorom je pomenovaný nový atletický areál. Samotnej

súťaže sa zúčastnilo 220 atlétov – žiakov a študentov z Poľska, Slovenska a Českej republiky. Celkovo
sa zúčastnilo: 5 základných a 6 stredných škôl. Žiaci
vranovských základných škôl a študenti gymnázia
reprezentovali svoje školy i naše mesto s veľkým
rešpektom a cťou, o čom svedčia samotné výsledky, ktoré sú pre naše mesto ale i pre mladých atlétov veľkým úspechom. Chlapci a dievčatá reprezentovali mesto v spoločnom družstve ZŠ Vranov
nad Topľou a po spoločnom súčte bodov dvoch
kategórií (chlapci a dievčatá) z jednej školy sa
umiestnili spomedzi všetkých zúčastnených atlétov
na krásnom 1. mieste. Je dôležité spomenúť aj vynikajúce individuálne výsledky za jednotlivé školy: ZŠ
Sídlisko II. - dievčatá celkovo v šiestich disciplínach
získali štyri 1. miesta ( bech na 60 m, štafeta 4 x 150
m, vrh guľou, skok do výšky) a dve 2.miesta ( skok
do diaľky, beh na 400 m). ZŠ Bernolákova – chlapci získali dve 2. miesta ( beh 60 m, štafeta 4 x 150
m) a tri 3. miesta ( skok do výšky, skok do diaľky, vrh
guľou). V rámci individuálnych výsledkov študentov
stredných škol, gymnázium získalo 3. miesto.

Na žiakov ZŠ Juh a ZŠ Lúčna čakal druhý deň a
vrámci neho medzinárodná navigačná outbotová hra
„Geocaching Zubři zemi“. Je to športová, turistická a
branná hra s využitím prvkov navigácie pomocou
GPS súradníc. Súťažiaci využívali zoznamy súradnic,
ktoré ich viedli po trase medzi jednotlivými stanovišťami, na ktorých plnili rôzne branné, športové a
vedomostné úlohy. Cieľom bolo prejsť trasu v zadanom časovom limite cca. 2 hodiny a postupným plnením úloh a odhaľovaním ďalších bodov trasy nazbierať čo najviac bodov. Tejto hry sa zúčastnili 3-členné
zmiešané družstvá chlapcov a dievčat. Miestom
konania bolo nádherné okolie Bystřice nad
Pernštejnem. Ani tu žiaci nesklamali. Družstvo ZŠ
Lúčna získalo krásne 2.miesto a ZŠ Juh 5.miesto, čo
všetkých príjemne potešilo. Primátor mesta Ing. Ján
Ragan si vysoko váži úspechy všetkých zúčastnených škôl, žiakom a študentom ďakuje výbornú a
vzornú reprezentáciu nášho mesta. Verí, že putovný
pohár, ktorý za mesto získali obhája aj na budúci rok.
PaedDr. Mariana Lapčáková,
vedúca školského úradu
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NA LOMNICI MÁME ŠKOLU ZDRAVEJ KLÍMY
Základná škola Lomnická je najmenšou základnou školou v našom meste a
ako jediná mestská škola funguje ako dvojtriedna.Tento školský rok ju navštevuje
18 detí.Začiatkom minulého roku sa zapojila do projektu Škola zdravej klímy, ktorý
bol zameraný na ekologickú prestavbu základnej školy. Tento školský rok sa učitelia a prevádzkový zamestnanec spoločne so svojimi žiakmi tešia už s vynovenej, krásnej budovy školy. Preto sme sa opýtali riaditeľky školy PaedDr. Slávky
Ihnátovej, ako ona vníma a hodnotí zmeny, ktoré sa udiali v škole.
Ako hodnotíte vy ako riaditeľka – učiteľka tento projekt?
Projekt Škola Zdravej Klímy svojou myšlienkou a zámerom cieleným na
ochranu životného prostredia oslovil nielen pedagógov, ale aj žiakov našej školy.
V čase, keď sa s realizáciou projektu začalo, nebol stav budovy priaznivý.
Staré, netesniace okná a zastaraný spôsob vykurovania elektrickými akumulátormi spôsobovali, že v budove bolo pomerne chladno. V počítačovej učebni,
ktorá bola najchladnejšou miestnosťou, sme si v zime museli učebňu vopred (s
dostatočným predstihom) pripraviť, aby v nej bola vyhovujúca teplota. V zimnom období sa častokrát (v závislosti od poveternostných podmienok) stalo, že
na chodbe bola veľmi nízka teplota. Žiaci sa nemohli na nej dlhodobejšie zdržiavať, a už vôbec nie cvičiť, čo znamenalo, že hodiny telesnej výchovy sa realizovali v triedach, pretože naša ZŠ nemá telocvičňu. Nielen neefektívne vykurovanie, ale aj nelichotivý vzhľad budovy školy, ktorá slúži bez väčších úprav, či
dokonca opráv, už od školského roku 1972/73, si vyžadovali výraznejšiu
zmenu, resp. rekonštrukciu. Nie je to tak dávno, keď škola, jej žiaci i rodičia bojovali o to, aby sa škola v Mestskej časti Lomnica nezrušila a naďalej fungovala ako „dvojtriedka“. Je pravdou, že žiakov , ktorí našu školu navštevovali, bolo
málo, ale zároveň je pravdou aj to, že mnohí rodičia, ktorí mali tú možnosť, vozili svoje deti do vranovských mestských škôl, ktoré už boli zrekonštruované. V
súčasnosti, keď už je väčšina, (alebo takmer všetko, čo bolo v rámci projektu
naplánované) zrealizovaná, sa situácia v škole výrazne zmenila. Spokojní sú
žiaci, ich rodičia i samotní zamestnanci. Aj žiakov pomaly pribúda... Projekt
Škola Zdravej Klímy bol zameraný na zmenu ekonomicky nevýhodného a
neekologického vykurovania budovy na lacnejšie a ekologické, resp. environmentálne vykurovanie pomocou zemných kolektorov. V celej budove
školy sú namiesto elektrických pecí nainštalované radiátory a staré okná a
vchodové dvere sú vymenené za nové – plastové. Budova školy je zateplená, pričom sa na tepelnú izoláciu časti budovy použilo technické konope
ako jedna z možných „eko-alternatív“. Jedna z tried, ktorá je využívaná aj
na činnosť ŠKD a prípadné spoločenské akcie, má momentálne nové osvetlenie, čo výrazne zlepšilo pracovné prostredie najmä teraz, keď už denné
svetlo nestačí. Zároveň je v tejto triede zateplený aj strop, a to ďalším „ekomateriálom“ – ovčou vlnou. Možno skonštatovať, že celkové, ale najmä
tepelné podmienky sa natoľko zlepšili, že aj teraz, keď sa vonku už ochladilo, máme v spomínanej triede ideálnu teplotu.
V rámci projektu ste zapájali deti do mnohých vzdelávacích aktivít.
Konkrétne o aké aktivity sa jednalo, čo nové sa deti dozvedeli, kedže
tento projekt bol zameraný aj na ochranu životného prostredia, využívanie alternatívnych zdrojov energie?
V súvislosti s projektom sa žiaci zapájali aj do vzdelávacích aktivít, pri ktorých sa bližšie oboznamovali s problematikou ochrany životného prostredia,
využívania alternatívnych zdrojov energie, ale aj nutnosti ochrany vody ako
zdroja života na Zemi. Žiaci vypracovali dva projekty a prostredníctvom hier sa
naučili, ako hospodárne využívať energiu a tým ochraňovať životné prostredie
a ešte pritom ušetriť domáci rozpočet od zbytočných finančných výdavkov.
Okrem týchto aktivít v škole sa žiaci spoločne so svojimi rodičmi zúčastnili
exkurzie do OZ SOSNA v Družstevnej pri Hornáde, kde im členovia tohto
ochranárskeho združenia ukázali, ako možno žiť v súlade s prírodou, ako
vyprodukovať čo najmenej odpadu a ako možno recyklovať nepotrebný domáci odpad. Škola, jej aktivity i čiastočná rekonštrukcia upútavajú pozornosť nielen rodičov našich žiakov, ale i ostatných obyvateľov Lomnice, nakoľko projekt
sprevádzalo niekoľko viditeľných a nie celkom bežných činností. Asi najzaujímavejšou bola pre bežných laikov inštalácia zemných kolektorov do hlbokých

jám, pripomínajúcich zákopy. Dúfame, že po zmenách, ktoré nastali (a nastanú
po realizácii tohto zaujímavého projektu a po splnení ďalších úloh, ktoré nás
ešte čakajú), sa nám naskytnú iné možnosti zveľaďovania školy a jej okolia,
ktoré táto lokalita poskytuje. Teší nás, že naši žiaci majú konečne peknú školu,
ktorá im ponúka kvalitné vzdelávanie a príjemné, takmer rodinné prostredie.

OKIENKO POMOCI A SPOLUPATRIČNOSTI

S príchodom zimy si v mnohých rodinách prezeráme šatníky a kontrolujeme výbavu na zimu. V mnohých prípadoch, hlavne tam, kde sú deti, je
potrebné siahnuť na rodinné financie a doplniť, čo je potrebné. Toto obdobie je náročné najmä pre rodiny s nižšími príjmami. Na referáte sociálnych
služieb Mestského úradu preto už tretí rok pripravujeme zbierku ošatenia,
obuvi a iných potrieb na zimu, aby sme pomohli týmto rodinám preklenúť
toto obdobie s vyššími rodinnými výdavkami.
Zbierky ošatenia a iných vecí konáme niekoľkokrát počas celého roka,
vždy v obdobiach, keď sú v rodinách vyššie potreby. To je hlavne v období pred zimou alebo jarou, keď je potrebné doplniť alebo vymeniť oblečenie, pred začiatkom školského roka, keď rodičia nakupujú deťom výbavu
do školy, a tiež pred Vianocami.
Občania nášho mesta prejavujú o tieto zbierky záujem. Sú radi, keď
zachovalé veci neskončia bez úžitku v kontajneri a poslúžia ešte iným. Do
poslednej zbierky, ktorá sa konala v auguste tohto roku, priniesli množstvo
zachovalého detského oblečenia a obuvi, pomôcok do školy aj školských
aktoviek a hračiek. z 15 rodín, samostatnou zbierkou prispeli obyvatelia z
rímskokatolíckej farnosti v Čemernom a občania bytového domu 1221 na
Sídlisku II. Darované veci putovali do 26 rodín a pomohli rodičom vybaviť
svoje deti do školy.
Zbierky ošatenia sú len jednou z aktivít, ktoré mesto vykonáva v rámci
komplexnej sociálnej starostlivosti o rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi.
Nedostatok peňazí v rodinách, ktoré sú v hmotnej núdzi, alebo zvýšené
výdavky na sociálne a zdravotnícke služby u obyvateľov, ktorí sú v sociálnej núdzi vzhľadom na svoj vek alebo zdravotný stav, nútia ľudí často k
zadlžovaniu. Každý dlh prináša nebezpečenstvo, že rodina príde o bývanie alebo bude dlhodobo splácať požičané peniaze spolu s úrokmi a
poplatkami za exekúciu. Keďže splátky dlhov odoberajú každý mesiac istú
časť peňazí z rodinného príjmu, zbierkami ošatenia pomáhame aspoň
čiastočne doplniť to, na čo už nezostáva dostatok peňazí. Občania, ktorí
darujú veci do zbierky, tak okrem vypratania svojich domácností pomáhajú
aj vykryť tento nedostatok.
Zbierky sa organizujú spravidla počas troch dní. Priestory vo svojej
budove na Štúrovej ulici ako aj organizačnú pomoc Mestu poskytuje
Územný spolok Slovenského červeného kríža. V zbierkach sústreďujeme
okrem ošatenia aj potreby do školy, hračky, knižky, športové potreby, vybavenie domácností, bytový textil.
Okrem týchto zbierok prebieha odovzdávanie vecí aj mimo dní, kedy sa
konajú burzy. Sprostredkujeme aj výmenu elektrospotrebičov alebo nábytku. Občania telefonicky alebo osobne nahlásia v Mestskom úrade záujem
odovzdať veci. Následne vyhľadáme vhodných prijímateľov pomoci, ktorých poznáme zo sociálnej práce v teréne alebo ktorí prichádzajú na
Mestský úrad s potrebou sociálnej pomoci. Mgr. Gabriela Brandoburová,
oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Okienko pomoci a spolupatričnosti
Viacpočetná rodina bývajúca v malom byte kúpi lacnejšie poschodovú posteľ.
Kontakt pre Vaše ponuky alebo potreby: Mestský úrad, referát
sociálnych služieb, Dr. C. Daxnera 87, prízemie vľavo, č. dverí 54,
tel. 057/4422551 alebo v kancelárii prvého kontaktu.
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Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. už niekoľko
rokov organizuje pre občanov nášho mesta nedeľné
letné podujatia pod názvom Kultúrne leto. Na týchto podujatiach sa prezentovala nielen domáca kultúra, ale aj kultúra nášho cezhraničného partnera
poľského mesta RZESZÓW. V čase prázdnin a
dovoleniek sme preto mohli každú nedeľu stretnúť
priaznivcov rôznych hudobných štýlov na námestí
pred budovou Domu kultúry vo Vranove n. T., ktoré
sa dočasne stalo miestom týchto srdečných medzinárodných stretnutí. Mestský dom kultúry vo
Vranove n. T. realizuje už tretí rok veľmi úspešnú
cezhraničnú spoluprácu s Domom kultúry mládeže
v Rzeszowe s ktorým v roku 2009 vstúpil do spoločného projektu.

JULIÁLES 1. JÚLA 2012
Kultúrne leto v našom meste zahájil Mestský dom kultúry
vo Vranove n. T. zábavno – súťažným podujatím s názvom
Juliáles, ktorý sa uskutočnil pred budovou DK. V prvý prázdninový deň pripravili pracovníci MsDK vo Vranove n. T. pre
deti a ich rodičov pestrý kultúrny program, počas ktorého
zažili deti kopec zábavy spolu so strýkom Baltazárom, kúzelníkom Markom a zvieracími kamarátmi. V ich spoločnosti
zažili množstvo komických scénok, súťaží a hier. Ten kto
nekúzlil a nesúťažil isto si spolu s rozprávkovými postavičkami aspoň zaspieval. Nechýbala jazda na koníkoch ani akčné
hry Airsoftového športového klubu.

PROMENÁDNE KONCERTY 2012
Prevažne mladšiu generáciu zaujalo vystúpenie pop rockovej skupiny The Balangers z Poľska, ktorá vystúpila
počas jedného z promenádnych koncertov dňa 29. jula
2012. Nasledujúcu nedeľu 5. augusta 2012 sa obyvateľom
mesta predstavila poľská hudobná skupina Mr. TNT.
Rzeszowskú skupinu s netradičným názvom tvorí päť členov, ktorí s nadšením predviedli svoje hudobné umenie.
Skupina, ktorá v sebe spája rôzne hudobné štýly od tradičného hard-rocku, blues po ostré gitarové party v kombinácii s rapom, pôsobí pri Dome kultúry mládeže v Rzeszowe.
Pre nepriazeň počasia sa neuskutočnil koncert vokálno-inštrumentálnej skupiny Panna Monroe z Poľska plánovaný
na 22. júla 2012.

VYSTÚPENIE HS NÁVRAT
V POĽSKU 28.- 29. JÚLA 2012

Posledný júlový víkend vystúpila Vranovská hudobná skupina Návrat na Rzeszowskom námestí, kde sa v dňoch 28.29. júla 2012 konali Dní mesta Rzeszow. Súčasťou dvojdňových mestských slávností bol aj Festival Spomalenia času –
Leto lenivcov v ktorom účinkovali viaceré hudobné skupiny z
Poľska a žijúca legenda poľskej populárnej hudby Stan
Borys. Nechýbali stánky s občerstvením, kulinárskymi špecialitami, spotrebným tovarom a suvenírmi. Srdcia staršej
ale aj mladšej vekovej kategórie si hudobná skupina Návrat
získala hitmi skupín ako Eagles, Pink Floyd, Beatles,
Olympic, Smokie, Creedence... Ich spoločným jazykom sa
dočasne stala hudba, tanec a spev, ktoré dokázali odstrániť
akékoľvek rečové či mentálne bariéry. Tohtoročné Kultúrne
leto tak úspešne prerástlo aj slovensko-poľské hranice.

JARMOK 10 . – 11. AUGUSTA 2012
V dňoch 10. a 11.augusta Mesto Vranov n. T. pripravilo tradičný Letný jarmok. Šestnásty ročník prilákal do ulíc Vranova
n. T. stovky obyvateľov mesta i blízkeho okolia. Počas dvoch
dní sa mali možnosť spolu s priateľmi a rodinnými príslušníkmi stretnúť v prijemnej jarmočnej atmosfére, ktorú dotvoril bohatý kultúrny program. Na javisku pred budovou Domu
kultúry vo Vranov n . T. sa divákom predstavila tanečná skupina Varanovia a viaceré hudobné skupiny prezentujúce
rôzne hudobné štýly. Priaznivcov pop rocku potešili kapely
Noble Apocalypse a Frequency. Na ľudovú nôtu prítomným
zahrala Ľudová hudba Milana Jarku a rockovú klasiku v
akustickom prevedení im ponúkla hudobná skupina Návrat .
Záver kultúrneho programu v podobe diskotéky DJ Pinkyho,
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potešil hlavne všetkých zábavy chtivých obyvateľov mesta.
Obľúbené jarmočné dni im okrem bohatého kultúrneho programu ponúkli aj pestrý výber spotrebného tovaru, ošatenia,
hračiek a tradičných kulinárskych špecialít.

DNI VYŠEHRADSKEJ KULTÚRY V JASLE
18. AŽ 19. AUGUSTA 2012
Medzinárodný festival Vyšehradskej kultúry v poľskom
meste Jaslo umožňuje už niekoľko rokov prezentovať tradičnú
ľudovú kultúru umelcom zo Slovenska, Poľska, Čiech,
Maďarska a Ukrajiny. Patrí medzi najpopulárnejšie podujatia
svojho druhu v Poľsku. Je ideálnym miestom na prezentáciu
Slovenska, slovenskej kultúry a tradícií v rámci Poľska a skupiny V4. Sprievodným podujatím festivalu sú Dni vína, na ktorom sa každoročne predstavujú producenti z celej Európy
vrátane Slovenska. Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. ako
úspešný realizátor poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce prijal pozvanie na spomínaný festival. Za hranice Poľska
spoločne s jeho zástupcami odcestovala aj Folklórna skupina Kňahinka, ktorá v dňoch 18. až 19. augusta 2012 úspešne reprezentovala na festivale slovenskú ľudovú kultúru.
Divákom Jaselského námestia predviedla zvyky a tradície
našich predkov z oblasti Zemplína formou spevu, tanca aj
hovoreného slova. Na úspešnej reprezentácii nášho mesta a
krajiny v poľskom Jasle sa aktívne podieľali aj vranovskí
výtvarníci PhDr. Slavomír Čupil a Peter Treciak, ktorí sa
zúčastnili na sedemdňovom výtvarnom plenéri. Svoj umelecký pohľad na toto krásne mesto zachytili maľbou na ôsmich
obrazoch, ktoré mali možnosť vidieť návštevníci Jaselského
Domu kultúry na výstave „Jaslo malowane “. Počas festivalových dní sme sa zoznámili s kultúrou a zvykmi krajín V4 a
zároveň sme prezentovali naše kultúrne dedičstvo. Navyše
sme získali cenné kontakty a možnosť nadviazať novú cezhraničnú spoluprácu s viacerými mestami Čiech, Poľska,
Maďarska a Ukrajiny.

HORNOZEMPLÍNSKE FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI 25. – 26. AUGUST 2012
Vrcholným
podujatím
Horného
Zemplína,
sú
Hornozemplínske folklórne slávnosti, ktoré svojou temperamentnosťou, dňa 25. – 26. 8. 2012 prilákali pred budovu

Domu kultúry vo Vranove n. T. množstvo divákov. Práve tí
mali možnosť prostredníctvom viacerých folklórnych kolektívov spoznať zvyky a tradície našich predkov vo forme piesní, tancov ale aj scénického spracovania či hovoreného
slova. Prvý festivalový deň predstavili svoje tanečné a spevácke umenie pod holým nebom folklórne skupiny zo
Zemplínskeho regiónu.
Návštevníci festivalu si mali možnosť zakúpiť výrobky z
dreva vytvorené amatérskymi umelcami Rómskej umeleckej
dielne, ktorá pôsobí pri Pastoračnom centre v Čičave. Miestni
furmani neváhali zapriahnuť kone do vozov a tých najmenších povoziť po areáli DK.
Nasledujúci deň v prezentácii folklórneho umenia pokračovali detské folklórne súbory Cifroško, Bystranček a Ďatelinka. Tohtoročnou festivalovou novinkou sa stala tanečná škola
počas ktorej, sa odvážlivci z radov divákov mali možnosť
naučiť rôzne tanečné štýly. V programe 43. ročníka folklórneho festivalu okrem iných vystúpili domáci FS Vranovčan,
Orgonina, Bystrančan, Oblík a Rovina. Svojou účasťou festival podporili aj Folklórny súbor Hornád z Košíc a Folklórny
súbor Rudki z Poľského mesta Rzeszow.
MsDK
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MESTSKÁ POLÍCIA, SLUŽBA OBČANOM - ÚLOHY A VÝSLEDKY
Mestská polícia je poriadkový útvar mesta,
pôsobiaci pri zabezpečovaní úloh v oblasti verejného poriadku, ochrany života a zdravia, ako aj
majetku občanov. Plní úlohy vyplývajúce z všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení
mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Základné úlohy, oprávnenia a pôsobnosť
stanovuje Zákon SNR č. 564/91 o obecnej polícii.
Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením. Činnosť mestskej
polície riadi jej náčelník. Vymenúva a odvoláva ho
na návrh primátora mesta, mestské zastupiteľstvo.
Základné úlohy mestskej polície:
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov a iných osôb v
meste pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi
Policajného zboru pri ochrane majetku mesta,
majetku občanov, ako aj iného majetku v meste,
pred poškodením, zničením, stratou, alebo zneužitím,
c) dbá o ochranu životného prostredia v meste,
d) dbá o udržiavanie poriadku, čistoty a hygieny
v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia
mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
f) objasňuje priestupky, prejednáva v blokovom
konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenia
právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich
úloh a ktorých riešenia nepatrí do pôsobnosti
mesta
h) oznamuje mestu porušenie zákazu použitia
alkoholických nápojov a iných návykových látok
osobou maloletou do 15 rokov, alebo mladistvou
do 18 rokov,
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu
pôsobnosti zákona o obecnej polícii.
Mesto môže vymedziť obecnej polícii aj
ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
Mestská polícia Vranov nad Topľou (ďalej len
MsP) ako poriadkový útvar mesta bola zriadená
uznesením mestského zastupiteľstva č. 5/91
podľa § 19 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. Za svoje viac ako 20 ročné pôsobenie plnením úloh a dosiahnutými výsledkami policajti MsP
potvrdili svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre
orgánov mesta.
Hlavným krédom vedenia MsP je zosúladiť
prácu policajtov tak, aby výsledkom ich činnosti

bolo bezpečnejšie a kultúrnejšie mesto, aby boli
plne k dispozícii občanom a návštevníkom mesta.
Dosiahnuté výsledky za 1.polrok 2012 nás
napĺňajú optimizmom a môžem konštatovať, ak
bude tento trend pokračovať, budú najlepšie za
posledných 10 rokov pôsobenia MsP. Vykonali
sme 1 105 zákrokov. Z toho počtu bolo 969 zistených priestupkov. Blokovou pokutou bolo vyriešených 591 priestupkov a na pokutách sme vybrali 9
012 €. 15 priestupkov bolo odstúpených príslušným orgánom na vybavenie. Menej závažné priestupky boli riešené dohovorom v 325 prípadoch.
Najviac priestupkov bolo zistených na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky celkom
671. Pri objasňovaní priestupkov na úseku dopravy sme sprísnili parkovaciu disciplínu. V 90 prípadoch bol použitý donucovací prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla /tzv.papuča/, v čom budeme
naďalej intenzívne pokračovať. Nebudeme tolerovať parkovanie v pešej zóne, na chodníkoch a
zeleni, hlavne v centre mesta. Vodiči motorových
vozidiel často odparkujú vozidlá v križovatke a na
miestach,kde bránia vo výjazde iných vozidiel.
Druhou najvážnejšou oblasťou je dodržiavanie
všeobecne záväzných nariadení mesta, kde bolo
zistených 211 priestupkov. Ide hlavne o priestupky
na úseku ochrany verejného poriadku, občianskeho spolunažívania, požívania alkoholických nápojov na verejnosti. Zaznamenali sme zvýšený počet
prípadov požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami. Vzhľadom k zvýšenému počtu vykonaných kontrol v pohostinských a
reštauračných podnikoch , táto mládež požíva
alkohol v parkoch a priľahlých budovách, pri
nákupných centrách, cintoríne, kde následne poškodzujú a znečisťujú majetok mesta a občanov a
hlučným správaním rušia nočný kľud. V tejto súvislosti chcem vyzvať občanov, aby nám takéto prípady oznamovali na bezplatné telefónne číslo
159. Policajti majú ihneď informáciu a môžu vykonať opatrenia.
V 1.polroku bolo od občanov prijatých celkom 452 oznámení, z čoho bola viac ako polovica
anonymných. Práve horeuvedených protiprávnych konaní sa týkalo 142 oznámení. Úseku
dopravy sa týkalo 55 oznámení. V 53 prípadoch
oznámenia smerovali k potulujúcim sa zvieratám.
V 38 prípadoch sme uskutočnili odchyt túlavých
psov. Za raritu, ktorú však nepodceňujeme,
považujeme prechádzky diviakov po sídlisku 1.
mája a na Viniciach.Každé takéto oznámenie je
ihneď preverené službukonajúcou hliadkou MsP a
sú vykonané potrebné opatrenia.
Zlepšili sme spoluprácu s útvarmi Policajného
zboru, najmä OO PZ a DI, kde sa spoločným
výkonom služby najmä pri preventívno-bezpeč-

Vývoj priestupkovosti za roky 2002 a 2012(1.p)

nostných akciách, snažíme zvyšovať bezpečnosť
obyvateľov a návštevníkov nášho mesta.
Zákrokmi policajtov bola 19 osobám obmedzená osobná sloboda, v 4 prípadoch boli použité
donucovacie prostriedky, pri ktorých nedošlo k
zraneniu osôb. Na útvar MsP bolo predvedených
13 osôb a 6 osôb bolo odovzdaných OO PZ pre
podozrenie zo spáchania trestného činu.
Neoddeliteľnou súčasťou práce MsP je aj úsek
prevencie. Pozornosť venujeme hlavne žiakom
materských a základných škol, kde prednášky
smerujeme k dopravnej výchove a prevencii pred
používaním alkoholických nápojov a omamných
látok. Neobchádzame ani seniorov. Chcel by som
pochváliť spoluprácu s klubom dôchodcov v časti
RO, kde pravidelnými návštevami sa snažíme
zmierniť následky správania neprispôsobivých
spoluobčanov v tejto časti mesta.
Nezastupiteľné miesto v rámci prevencie má aj
kamerový systém MsP, ktorý pozostáva z 8 otočných a 4 statických kamier. Dôležitým faktom je
ich preventívny účinok proti potencionálnym
páchateľom protispoločenského konania. V prápade páchania trestnej, resp. inej protispoločenskej činnosti je možný okamžitý zásah policajtov
na pokyn pracovníka mestského kamerového
systému. Záznam obrazu je účinným prostriedkom pri objasňovaní priestupkov, dáva možnosť aj
na monitorovanie samotného výkonu služby policajtov. Na podnet pracovníkov mestského kamerového systému zasahovali policajti v 139 prípadoch. Najčastejšie išlo o dopravné priestupky,
vandalizmus, alkohol na verejnosti, ale aj porušovanie VZN o čistote a poriadku v meste. Aby
nedošlo k zneužitiu kamerového systému, boli prijaté viaceré bezpečnostné opatrenia. Výstupy z
kamerového systému, či už ide o fotografie,
záznam, alebo prezeranie záznamov, sú poskytované len na základe písomnej žiadosti len úzkemu okruhu oprávnených osôb, ako aj útvarom
Policajného zboru. Za 1. polrok 2012 bolo vybavených celkom 21 takýchto žiadostí. Na tomoto
pracovisku sú zaradení občania mesta so sníženou pracovnou schopnosťou v rámci chráneného
pracoviska. Máme vytipované ďalšie miesta pre
umiestnenie kamier a to hlavne v centre mesta a
na sídliskách. Na prefinancovanie tohto projektu
chceme využiť finančné prostriedky v rámci aktivít
spolufinancovaných Európskou úniou, resp.
ministerstvom vnútra SR.
Jozef Uhlík, náčelník MsP
Pre porovnanie vývoja priestupkovosti v
našom meste za posledných desať rokov
uvádzame v štatistickom spracovaní grafy.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
JUBILANTI
95 rokov september:
Mária Gonosová, 90 rokov
jún: Anna Karchová, júl:
Peter Bazyľák, august:
Mária Kasardová, september: Anna Džurdženíková, 85 rokov jún: Mária
Čechová, PhMr. Lívia Mižičková, júl: Michal Zálepa,
Mária Ihnatišinová, Anna Fridrichová, august: Helena
Jacková, Michal Kertis, Helena Hudáková, september: Mária Lajčáková, Mária Masičová, Magdaléna
Štiblárová, Alžbeta Girovská, 80 rokov jún: Ladislav
Paľko, Helena Savková, Mária Pavlišková, Pavol
Fenik, Mária Palovská, Ján Telepun, Anna
Nálešníková, júl: Anna Zálepová, Ján Zajac, Zuzana
Padová, Ján Hudák, Pavol Kentoš, august: Mária
Kišová, Veronika Tirpáková, Alžbeta Moščicová, Mária
Gazdová, Štefan Hermanovský, Sidónia Danková,
Terézia Levická, Anna Gorilová, Jozef Beňa, september: Jozef Lopatka, Magdaléna Vodinská, Anna
Voóková, Marta Durkáčová, Helena Nováková, 75
rokov jún: Marta Bencová, Helena Bazyľáková, Tibor
Čerkes, Helena Ihnátová, Mária Ivaničová, MUDr.
Anton Oberhauser, Anna Brekovská, Magda Hláčová,
Eva Kozáková, Ján Melník, júl: Helena Lešková,
Helena Tümová, Andrej Tomkovič, Mária Zálepová,
august: Ladislav Paľko, Štefan Klembara, Mária
Chvaščáková, Verona Macugová, Gizela Würllová,
Mária Vozňáková, Anna Balintová, Alojz Turanský,
Valéria Uhlíková, Michal Homza, Štefan Vozár, september: Rastislav Fajčík, Ján Kobík, Helena Vasiľová,
Anna Sotáková, 70 rokov jún: Oľga Kocáková, MUDr.
Eva Klubertová, Anna Feckaninová, Ján Pelach, Viera
Vejražková, Anna Hudáková, Anna Janošová, Alžbeta
Mižová, Anna Vagnerová, Ing. Lýdia Nemskürthyová,
Ján Mižov, júl: Mária Lačná, Andrej Baran, Anna
Sidonová, Ján Balický, PhDr. Ján Kopina, Ján Lapčák,
František Šalantay, Mária Galgociová, Mária
Sabolčáková, Mária Kaščáková, august: Štefan
Bereš, Margita Zubková, Verona Olahová, Jozef
Čonka, Anna Jurková, Štefan Briňarský, Veronika
Oláhová, Helena Bosáková, Ingrid Krajčiová, Alfonz
Šimko, Mária Wellová, september: Ing. Mária
Lakatošová, Mária Slávna, Mária Tkáčová, Mária
Sidorová, Helena Šoltésová, Mária Hrehová, Mgr. Ján
Pululich, Mária Dzuríková, Marta Demková, Ladislav
Guman, 65 rokov jún: Pavel Krauspe, Ing. Ružena
Poláková, Peter Vasilenko, Anna Buryová, Ladislav
Goffa, Juraj Kuruc, MVDr.Jozef Žec, Anna Šimurdová,
Ján Hrabčák, Eva Janošková, Jozef Olejník, Anna
Mondoková, Eva Lompartová, Ružena Balogová,
Irena Miľková, Emília Hlaváčová, Ján Čačko, Ján
Žúdel, Alžbeta Ambrozyová, júl: Anna Diľová, Zuzana
Baľová, Pavel Salajka, Helena Musáková, Dušan
Jurko, Helena Šenkyová, Anna Švarbalíková, Mgr.
Božena Stavná, Oľga Tiňová, Anna Treľová, Anna
Topolančinová, Alžbeta Fejková, Eduard Bartko, Igor
Goč, Ondrej Kopko, Ján Haňo, Helena Hladová, Ján
Tkáč, Ján Madej, Pavol Machala, august: Anna
Sabová, Júlia Goroľová, Anna Hrabovská, Ing. Dušan
Mati, Mgr. Magdaléna Kopčová, Alžbeta Figmiková,
Anna Čandiková, Nina Ondiková, Michal Balický, Lýdia
Rigová, Helena Barnová, september: Michal Gašpar,
Marie Petíková, Helena Kimáková, Anna Marková,
MUDr. Erika Komárová, Magdaléna Vallová, Milan
Palovčák, Mikuláš Štecák, Marta Fialová, Milan Fejko,
František Sabol, Anna Gašparová, Alžbeta Jurková,
Mária Milová, Mária Nízka, Štefan Buzgo, Irena
Bumberová, Mgr. Milan Petro, Jaroslav Špička, Mária
Drabiková, Milan Kertes, 60 rokov jún: Mária Šoltésová, Anna Baňasová, František Fiedor, Ladislav
Orosi, Mikuláš Host, Jozef Kaščák, Alena Jalcsová,
Božena Pavlaninová, Darina Zniszczolová, Mária
Mydlová, Anna Ondovčáková, Marta Jurková, Ing.Ján
Fučila, Eugen Bunda, Kvetoslava Goroľová, Pavol
Kozenko, MUDr. Eva Pospíšilová, Zuzana Daňová,
Ján Mačinga, Elena Brozová, júl: Irena Ondová, Anna
Grittersová, Peter Imro, Dušan Berec, JUDr. Ján
Kozenko, Alžbeta Michalovová, Ivan Zemba, Andrej
Drobňák, Dušan Miček, Anna Foltinová, Mária
Hudáková, ThLic Tibor Závadský, Zuzana Dudová,
Anna Trellová, Mária Budaiová, Zdenko Bičej, JUDr.
Štefan Štefanko, Ing. Helena Leleňková, Štefan
Tatarka, Viera Čupilová, Marta Sabanošová, Juraj

Bažo, Ľudmila Husivargová, Ing. Ján Koscelník, Jozef
Marcinko, Ján Grofik, Ing. Dušan Kravec, Ladislav
Balog, Anna Peleščáková, Darina Saxunová, Štefan
Barna, august: Darina Buráková, Ján Hajník, Alžbeta
Kopková, Vladimír Ujček, Ing. Juraj Raček, Jozef Mitaľ,
Marta Kormaníková, Milan Husivarga, Marta
Sabolčíková, Ing. Pavel Smolák, Marta Tatarková,
Anna Barnová, Viera Gešperová, Ing. Michal Sabol,
Alžbeta Cibereová, Jozef Lapčák, Mária Labonová,
Mária Imrová, Ing. Mária Cibulášová, Milota
Adamčíková, Anna Mindžáková, Eva Josipčuková,
Milan Seman, Mária Pohlodová, Dušan Pavučok,
Mária Kozenková, Oliver Burda, Štefan Mendika,
Pavol Gajdoš, september: Mária Kočišová, František
Saksun, Eva Jeleňová, Mária Tkáčová, Jozef
Hermanovský, Mária Forišková, Veronika Balická,
Ladislav Pinkoš, Zdenka Kopková, Ladislav Melník,
Dušan Adam, MUDr. Ján Korekáč, Marcela
Kentošová, Dušan Borč, Mária Jenčková, Ing. Peter
Čintala, Anna Romanová, Štefan Slapčinský, Geoffrey
Mark Wiesman, Marián Soták, František Valiga,
Kamila Urbaneková, Vojtech Loja
MANŽELSTVO UZAVRELI
2. 6. Mgr. Ivana Sirníková a Dušan Jágerský, Jana
Tirpáková a Roman Roža, Ing.Daniela Hudacká a Ing.
Ján Šoltés, MUDr. Jana Šoltésová a MUDr. Igor
Liberko, PhD., 9. 6. Bc. Petra Fejková a Patrik Kečkár,
Ing. Lenka Ivanišinová a Martin Bartko, Zlata
Hlavinková a Jozef Valčo, 14. 6. Lenka Ďuďová a
Ľubomír Jarka, Eva Vyšná a Lukáš Mražík, Eva
Maľarová a Ján Fako, 16. 6. Kamila Fejková a Martin
Šimovič, Lucia Gergeľová a Lukáš Fedor, Mgr. Radka
Bugrová a Ing. Ján Barna, Mgr. Zuzana Rusnáková a
Matúš Hreha, 23. 6. Mgr. Mária Andrejaninová a
Ladislav Dudáš, Mgr. Júlia Mitaľová a MUDr. Ján
Zeleňák, Mgr. Katarína Štefanková a Ing. Peter Tichý,
29. 6. Simona Miklušová a Karol Gavalier, 30. 6.
Marieta Pastorová a Radovan Fejko, Radka
Banderová a Ladislav Olbricht, Zuzana Rošková a
Patrik Malý, 2. 7. Mária Šoltesová a Milan Šoltes, 7. 7.
Ing. Anna Bohucká a Ing. Jozef Kertis, Lenka
Gáborová a Miroslav Feko, Martina Oleárniková a
Slavomír Rusinko, Anna Ujčeková a Dušan Pavučok,
Ing. Miroslava Hrušková a Ing. Viktor Vojtko, Beáta
Kromelová a Daniel Štuller, Ivana Jureková a Ondrej
Janok, Katarína Mikulová a Bartolomej Tomáš, 14. 7.
Zuzana Handurová a Ľubomír Naď, Katarína
Závadská a Pavol Ihnát, Mgr. Jarmila Gažová a Ing.
Pavol Truchan, Bc. Mária Harmanová a Pavol
Demčák, 21. 7. PaedDr. Andrea Bérešová a Surilkumar Premchand Gupta, Ing. Jaroslava Horváthová a
Mgr. Jozef Lukáč, Jana Kačuriaková a Ing. Peter
Varga, Mária Hadová a Bartolomej Feko, 26. 7. Alica
Rezanková a Stanislav Fako, 28. 7. Veronika Daňová
a Miroslav Punák Helena Jarková a Miroslav Maľar,
Jana Hulajová a Ing. Milan Varga, Mgr. Jana Kovaľová
a Ivan Štovka, 3. 8. Monika Brenková a Milan Repiak,
4. 8. Mgr. Alena Petrášová a Mgr. Stanislav Soták,
Martina Hutmanová a Ján Kuderlafek, Ľudmila
Miňová a Ján Hakoš, Jana Šardíková a Amukelami
Romeo Zitha, Andrea Baranská a Ján Turčík, Jana
Ondíková a Marek Ferenc, 11. 8. Miroslava
Dankovičová a Peter Takáč, Lenka Jurčová a Lukáš
Pčolinský, Bc.Viera Kulichová a Bc.Peter Štefan, 17.8.
Katarína Popovičová a Samuel Barnišin, 18. 8. Lenka
Krištanová a Pavol Jenčko, Mgr. Erika Malá a Mgr.
Pavol Čech, Lucia Šamová a Róbert Ries, Jana
Petruňová a Ing. Ján Šamko, Bc. Katarína Kopková a
Ing. Martin Ravas, Ing. Lenka Kmecová a Ing. Marián
Hládek, 25. 8. Natália Ihnátová a Ing. Vladimir
Villaverde Huertas, Mária Gáborová a Štefan
Pohlodko, Ing. Petra Kačmárová a Mgr. Art. Michal
Salva, Veronika Ferčáková a Martin Borov, Bc.
Katarína Petrová a Ing. Branislav Bugra, Andrea
Bavoľárová a Jozef Zubko, Alžbeta Hricová a Jaroslav
Labanc, Mgr. Daniela Pčolinská a Martin Adam,
Františka Susečková a Marek Čabala, Veronika
Medešiová a Ján Šoganič, Jana Karšňáková a Ján
Demeter, Katarína Kačurová a Juraj Baran, Alžbeta
Kmeťová a Pavol Koprivňák, 1. 9. Martina Denciová a
Tomáš Jankovič, Ing. Silvia Demetrová a Ivan Leško,
Veronika Popovičová a Ing. Peter Hajnik, Mgr.
Katarína Kucanová a Martin Daniš, Mgr. Miroslava
Mičkaninová a Matúš Princ, 8. 9. Adriána Tomková a

Slavomír Farkaš, Mária Božiková a Martin Hrižo, JUDr.
Jana Haňová a Martin Smolej, Tatiana Mondoková a
Matúš Orosi, MUDr.Mária Lapková a Mgr.Lukáš Pitel,
Dominika Fejková a Ján Hreha, 15. 9. Mgr. Martina
Krumplíková a Mgr. Pavol Eštvan, Katarína
Džurdženíková a Jozef Zubko, Eva Madejová a
Miroslav Matta, Mgr. Mária Gradošová a Stanislav
Fiľak, Drahoslava Kasardová a Ing. Viliam Demčák,
22. 9. Albína Gazsiová a Jakub Goroľ, Eva
Karaščáková a Marián Lobodáš, Tatiana Tomášová a
Lukáš Folvarčík, Ing. Eva Durkajová a Pavol Tkáč,
Katarína Gerová a Lukáš Gregus, Ivana Popovičová
a Tomáš Molčan, Nikola Kavčáková a Marek Tokár,
Lucia Tušimová a Gabriel Valiga, Bc. Magdaléna
Tomková a Štefan Kos, 29. 9. Mgr. Ľuboslava
Labašková a Mgr. Tomáš Exenberger, Ing. Zuzana
Zahorjanová a Ing. Vladimír Jančov, Mgr. Mária
Baková a Vladimír Dzuriček, Adriana Schiffelová a
Peter Hric, Mgr. Katarína Hreháčová a Miroslav
Jedinák, Mária Mitrišinová a Jozef Lazar.
VÍTAME NOVONARODENÝCH OBČANOV
18. 5. Nela Bialobková, 26. 5. Matej Vaľovčin, 1. 6.
Sebastián Bartko, Lenka Nadzamová, 2. 6. Soňa Stuláková, 4.6.Laura Ilčíková, 6.6.Filip Stariat, 7.6.Sebastián Hudák, 11. 6. Michal Šutaj, 14. 6. Šimon Krajník,
Katarína Venglovičová, Tereza Nižnánska, 15. 6. Dominik Kura, 16. 6. Simon Sabolčák, 17. 6. Oliver Gandi,
19. 6. Adam Bednár, 20. 6. Ema Gonosová, Pavol Gavaľa, Diana Zajacová, 25. 6. Lukáš Ovčík, 27. 6. Ema
Burášová, 28. 6. Nikola Vargovičová, Natália Hudáková, 29. 6. Stanislav Fako, 25. 6. Juliána Poláková, 26. 6.
Timotej Ščur, 29. 6. Filip Imrich, 4. 7. Sára Poľáková, 5.
7.Tomáš Bíž, 6. 7.Vanesa Labancová, 12. 7. Lea Malatinová, 13. 7.Terézia Tomková, 20. 7. Lara Huliaková,
24. 7. Martina Putnokyová, 17. 7. Barbora Marcinová,
20. 7. Ján Balog, Tamara Virbová, 23. 7. Emília Lacká,
Oleg Vízi, 26. 7. Emília Tancošová, Filip Pačuta, 30. 7.
Richard Šindlery, Ema Semanová, Diana Ambrozová,
31.7.Adrián Jurčišin, Ján Štefanko, 3.8.Richard Vícen,
Ján Matej Sukovský, Jakub Zacharias Alžo, 9. 8. Marianna Palková, 10. 8. Matej Sekera, 13. 8. Karolína
Dančová, Ružena Čintalová, 14. 8. Matúš Bašista, 15.
8. Jakub Hreško, 17. 8. Bianka Zahorodníková, 20. 8.
Natália Olexová, 21. 8. Liana Pisarčíková, 23. 8.
Michaela Ivaničová, 27. 8. Nikolaj Novosiadly, Tomáš
Kobielka, 28. 8. Šimon Rakocy, 30. 8. Karin Jakubová,
31.8. Bibiána Štefanová, 4. 9.Corinna Chromiková, 6.
9. Sára Nguyen, Ema Kačeriaková, 17. 9. Zuzana Kotlarová, Lilien Ondičová, 18. 9. Katarína Kačúrová, 20.
9. Sofia Karchová, Nina Počekajlová, 21. 9. Oliver Novosiadly, 24. 9. Andrea Bubnárová, 25. 9. Bianka
Mražíková.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
4. 6. Jozef Dzurjanin (48), 8. 6. Ladislav Demčák
(77), Štefan Fedorco (87), 9. 6. Ján Geci Borov (84),
Etela Mašľarová (84), 13. 6. Michal Ihnát (86), 14. 6.
Berta Švábyová (90), 15. 6. Božena Koščová (71), 19.
6. Karol Suchoža (85), Anna Dvorjaková (68), 22. 6.
Júlia Hudáková (86), Mária Pivarniková (86), 24. 6.
Cyril Kotľár (74) Peter Karchňák (20), 1. 7. Robert Baník (19), Anna Buráková (68), 8. 7. Helena Malíková
(73), Pavol Čorba (76), 9. 7. Matúš Baštár (24), 10. 7.
Mária Malá (77), 13. 7. Ján Demčo (84), 14. 7. Stanislav Kraus (54), Juraj Kovalčík (61), Anežka Kohanová
(60), 15. 7. Paulína Dzuričková (86), 20. 7. Michal Fischer (83), 22. 7. Jozef Medvedz (70), 23. 7. Zuzana
Tomášová (87), 24. 7. Štefan Sukovský (88), 28. 7.
Adolf Nemeš (56), 20.7.Anna Škripová (60), 27.7.Pavol Dargaj (69), 28. 7. Mária Čalfová (80), 29. 7. Jozef
Kekeľ (63), 29. 7. Mária Tomková (70), Mária Hopčáková (89), 2. 8. Štefan Maščuk (84), 5. 8. Mária
Hordošová (87), 6. 8. Anna Mičejová (86), 7. 8. Helena
Jackaničová (79), Marta Krasuľová (61), 13. 8.Vojtech
Demčák (64), 14. 8. Mária Hrončoková (81), 15. 8. Anna Ondovčáková (60), 18. 8. Mária Saksunová (82),
24.8.Jozef Šveda (64), Pavol Mašan (79), 25.8.Mária
Adamová (78), 26. 8. Zuzana Šafová (90), 27. 8. Štefan Bažo (66), 1. 9. Anton Komár (78), 4. 9. Mária Chovancová (45), Anna Andrejovská (86), 7. 9. Štefan Bíž
(76), 8. 9. Ján Balický (70), 10. 9. Denisa Fedorová
(33), Margita Durkothová (72), 11. 9. Margita Bogárová (82), 12. 9. Jozef Dankovič (68), 25. 9. Anna Mokcsayová (48). Viera Machková, kancelária primátora
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ČO PONÚKAJÚ NAŠE KRYTÉ ŠPORTOVÉ HALY POČAS ZIMNÝCH MESIACOV
PRETLAKOVÁ ŠPORTOVÁ HALA
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE JUH

Pretlaková športová hala je umiestnená v
areáli Základnej školy JUH 1054 vo Vranove
nad Topľou. Je to verejnosti prístupné zariadenie, účelovo určené na realizáciu školských ako
aj verejných športových podujatí. Povrch je certifikovaný a vhodný na bežné druhy športu. V
priestoroch PŠH možno realizovať nasledovné
športy: hádzaná- v rámci mesta sa tu nachádza jediné hádzanárske ihrisko správnych
súťažných rozmerov; volejbal – k dispozícii sú
tri volejbalové ihriská; tenis – vyznačené sú tri
tenisové ihriská; futbal a iné loptové hry.
Hala má samostatné osvetlenie a je v zimných mesiacoch vykurovaná. Šatne a toalety
poskytuje vo svojich priestoroch základná
škola. K dispozícii sú 4 šatne spojené so sprchami a sociálnym zariadením pre mužov a
ženy. Pri väčších akciách je k dispozícii školská
jedáleň, v ktorej je možné objednať stravu pre
väčší počet športovcov. Kapacitne a z bezpečnostných dôvodov sa na aktivitách môže
zúčastňovať maximálne 30 hráčov naraz.
Prevádzka pretlakovej haly je zabezpečená
plných sedem dní v týždni od 8,00 hod. do
22,00 hod. v zimných mesiacoch pri zakrytom
povrchu a v letnom období je otvorená od
8,00 hod. do 20,00 hod.
Časový harmonogram využitia haly:
Športovanie v PŠH je spoplatnené nasledovne:
Pri zložení haly- otvorený priestor
- školy v meste od 8,00 hod.- do 13,30 hod.
10,00 € za každú hodinu- celá PŠH
- ŠSZČ v meste od 13,30 hod. – do 15,30
hod. 7,00 € za každú hodinu- jeden kurt
- MŠK od 15,30 hod. - do 18,00 hod.
Pri postavení haly - uzavretý priestor
- verejnosť od 18,00 hod. – do 22,00 hod.
30 € za každú hodinu - celá PŠH
Športovanie v PŠH je spoplatnené nasledovne: 13 € za každú hodinu - jeden kurt
Pri postavení haly- uzavretý priestor
30,00 € za každú hodinu- celá PŠH
13,00 € za každú hodinu- jeden kurt

Finančné prostriedky získané prenájmom
priestorov slúžia na čiastočné pokrytie nákladov na prevádzku športovej haly.
Objednávky pre verejnosť prijíma vedenie
školy, hlavne na dlhodobý prenájom počas
sezóny a to na telefónnom čísle 057- 44 64
872 alebo 0918 517 920, alebo u správcov
PŠH a to na telefónnom čísle: 0915 148 054.
Správca PŠH, teda základná škola prijíma
objednávky na sezónu už v mesiaci august
tak, aby harmonogram využitia haly bol skompletizovaný do polovice októbra, kedy sa hala
zakryje a pripraví sa na zimnú sezónu, ktorá
potrvá do konca apríla nasledovného roku.
Základná škola ako správca objektu sa snaží
prevádzkovať zariadenie tak, aby bolo vždy
zodpovedne a kvalitne pripravené pre verejnosť. Našou snahou je, aby občania mesta mohli
športovanie v PŠH využívať ako jednu z
foriem vyplnenia voľného času.
Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka školy

Čas vyhradený pre verejnosť:
pondelok - piatok od 20.00 do 22.00 hod.
sobota od 19.00 do 22.00 hod.
nedeľa od 15.00 do 22.00 hod.
Zumba:
Pondelok a streda od 19.00 do 20.00 hod.
Aerobic:
utorok, štvrtok a nedeľa od 19.00 do
20.00 hodiny.
Ubytovanie: kapacita MšH je 28 miest:
1 apartmán (2 lôžka)
štyri 5 – lôžkové izby
jedna 6 – lôžková izba
Cena ubytovania je v rozmedzí od 7,- do
17,- €. za noc – osobu. Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke mesta
www.vranov.sk a na telefónnom čísle 057/
44 80 194, 0915 934 928, email msh@vranov.sk.
Mikuláš Némeš, správca MšH

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA

Mestská športová hala je umiestnená v
objekte číslo 86, na ulici Dr. C. Daxnera vo
Vranove nad Topľou. Vlastníkom športovej
haly je mesto Vranov nad Topľou, jej správu
vykonáva oddelenie mestského majetku. Je
to verejnosti prístupné zariadenie, účelevo
určené na realizáciu športových podujatí.
Túto halu je možné využíva len na organizované športové podujatia. Osoby mladšie ako
18 rokov môžu v športovej hale vykonávať
športové aktivity len pod odborným pedagogickým alebo trénerským dozorom osoby
staršej ako 18 rokov. Záujemcom sa poskytuje odplatne na základe dohody uzatvorenej
so správcom a neslúži na pestovanie kolektívnych športov a na organizovanie súťaží.
Od rekonštrukcie sa stala obľúbeným miestom pre obyvateľov Vranova nad Topľou,
ktorí tu môžu aktívne relaxovať, zúčastňovať
sa podujatí či športovať pod odborným
dohľadom v jednotlivých prevádzkach.
MšH poskytuje – Telocvičňu vrátane hracej
plochy šatní a spŕch, posilovňu, relaxačný
bazén, saunu.

Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci
s Územným spolkom Slovenského Červeného
kríža vo Vranove nad Topľou pripravuje

JESENNÚ ZBIERKU
ošatenia a vybavenia domácnosti
Zbierka je zameraná na zimné oblečenie
(detské, dámske, pánske - okrem oblekov a
kožuchov), nepoškodenú obuv, bytový textil
(posteľná bielizeň, ručníky, záclony, prikrývky,
deky) a školské a športové potreby pre deti.
Sprostredkovať môžeme po vašom nahlásení aj odovzdanie nábytku, elektrospotrebičov, kuchynského riadu príp. iného kuchynského vybavenia, detských kočiarov do rodín,
o ktorých vieme, že to potrebujú.
Zber sa uskutoční v dňoch
23. – 25. októbra 2012
od 8,30 h. do 10,30 h.
v budove Územného spolku Slovenského
červeného kríža na Štúrovej ulici č. 130 vo
Vranove nad Topľou (neďaleko Detského
domova). Oblečenie a všetky predmety prijímame len vypraté, vyčistené a nepoškodené.
Výdaj bude dňa 25. októbra 2012
od 8,30 h. do 10,30 h.
v budove Územného spolku Slovenského
červeného kríža na Štúrovej ulici. Pomoc je
určená pre občanov v hmotnej núdzi a občanov s nízkym invalidným alebo starobným
dôchodkom. Výdaj ošatenia môžeme aj individuálne dohodnúť vopred, telefonicky alebo
osobne na referáte sociálnych služieb
Mestského úradu.
Ďakujeme za Vašu pomoc.
Kontakt a bližšie informácie: Mestský úrad,
Dr. C. Daxnera 87, referát sociálnych služieb,
prízemie vľavo, č. dverí 54, tel. 057/44 22 551,
www.vranov.sk.
Mestský úrad Vranov n. T.,
referát sociálnych služieb
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