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Zdedil som zadlžené mesto

Počas uplynulých dní bolo
v médiách zverejnené hodnotenie samospráv, ktoré spracoval
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Mesto Vranov
nad Topľou bolo hodnotené ako
tretie najzadlženejšie mesto na
Slovensku. Toto hodnotenie určite
nie je pre naše mesto lichotivé, no
odzrkadľuje stav, ktorý spôsobili

ešte bývalí predstavitelia mesta.
O tom, že naše mesto je
zadlžené, som informoval občanov hneď po svojom nástupe
na funkciu primátora. Už v roku
2011 prostredníctvom médií
a televízie som podával informácie o zadlženosti mesta. Tá
v tomto období bola katastrofálna, približne vo výške 51 %.
Mesto malo na svojom konte
úvery z predchádzajúcich období, ktoré schválili predchádzajúci
mestskí poslanci na návrh bývalého primátora. Celkový objem
úverov predstavoval výšku viac
ako 12 miliónov eur.
Práve takéto hospodárenie
zadlžilo mesto a dostalo ho do kritickej finančnej situácie. Z tohto
dôvodu od môjho nástupu na post
primátora až doteraz sa snažím finančnú situáciu mesta konsolidovať. Racionálnymi krokmi sa nám
podarilo záväzky mesta v období
rokov 2011-2012 znížiť o 2,2 milióna eur. Dokonca za sedem mesiacov tohto roka sa nám podarilo

Mesto Vranov nad Topľou
OZNÁMENIE
o dni, mieste a čase konania volieb do orgánov samosprávnych krajov, utvorení volebných okrskov a určení
volebných miestností.
Mesto Vranov nad Topľou podľa § 6 zákona NR SR
č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych
krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
v znení zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona 204/2011 Z. z. oznamuje:
I. Čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 09. novembra 2013 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
II. Miesto konania volieb
Volebný okrsok č. 1 - ZŠ Lomnická: Kláštorná, Lomnická, Palárikova, Porubská,
Vajanského, Záborského
Volebný okrsok č. 2 - ZŠ Kukučínova: Čemernianska 122-145, 155, 188-203,
213, 214, 245-251, 263-265, 323-325, 397, 792, 832, 849, 1064, 1108
Gorkého, Kukučínova, Kvetná, Orechová, P. P. Gojdiča, Sadová, Svätoplukova,
Tehelná, Tolstého
Volebný okrsok č. 3 - ZŠ Kukučínova: Cintorínska, Čemernianska 1-3, 36-65,
116-121, 398-400, Kpt. Nálepku, Puškinova, Ružová, Toplianska, Železničná
Volebný okrsok č. 4 - ZŠ Kukučínova: Herlianska, Jarková, Lesnícka, Makovická,
Opálová, Prešovská, Slanská, Trepská, Veterná, Zimná
Volebný okrsok č. 5 – ZŠ Sídlisko II.: Ulica 1. mája, Dubník, M. Benku,
Mierová
Volebný okrsok č. 6 - ZŠ Sídlisko II.: Budovateľská, Mlynská 1333-1393, 14371459, 1461-1482, 1736, 1787, 1788, 1792, 1796, 2455, 2592,
Staničná 1323-1325
Volebný okrsok č. 7 - ZŠ Sídlisko II.: Dobrianskeho, Mariánske námestie,
Mlynská 1483-1490, Námestie slobody 1-2, 1237-1239, 1491-1493, 14951496, Staničná 1249-1267, 1327-1332
Volebný okrsok č. 8 - MŠ Sídlisko II.: B. Němcovej, Duklianskych hrdinov

znížiť záväzky mesta o ďalších 1,7
milióna eur. Toto zníženie sa nám
podarilo aj vďaka opatreniam,
ktoré som prijal hneď na začiatku
môjho pôsobenia na pozícii primátora. Všetky finančné prostriedky
boli použité len na najnevyhnutnejšie výdavky mesta. Zmeny,
ktoré som urobil v organizačnej
štruktúre úradu zabezpečili mestu
výraznú úsporu. V roku 2011 sme
začali zabezpečovať starostlivosť
o zeleň prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Od roku 2012
vlastnými silami a prostriedkami
zabezpečujeme letnú a zimnú
údržbu mesta. Aj tieto kroky priniesli výraznú úsporu. Bohužiaľ
sme museli obmedziť výdavky na
opravy miestnych komunikácií.
Situácia nám umožňuje riešiť len
havarijné stavy. Rozpočet na opravy komunikácií sme nezvyšovali,
značné finančné prostriedky vynakladáme na úhradu opráv zrealizovaných v rokoch 2009 a 2010.
V tomto prípade ide o takzvané
PPP projekty, ktoré boli schválené

taktiež bývalým vedením mesta
Vranov nad Topľou. Šetriť finančné prostriedky sme sa rozhodli aj
pomocou zintenzívnenia separovaného zberu.
Pred svojim nástupom na post
primátora mesta som mal úplne
inú predstavu o ekonomickej situácii mesta. Chcel som čo najskôr
dostavať zimný štadión, dokončiť
rekonštrukciu centra mesta, vybudovať nové ihriská, chodníky,
miestne komunikácie a parkoviská. A aj naďalej chcem. Chcem,
aby sa naše mesto rozvíjalo, veď
takým malým dôkazom mojej
snahy je moderné digitálne kino.
Bohužiaľ, práve vysoká zadlženosť
mesta mi zaväzuje ruky a bráni
realizácii mojich zámerov. Preto
som svoju činnosť upriamil aj na
získavanie finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu,
Európskej únie a Prešovského samosprávneho kraja.
Ing. Ján Ragan,
primátor mesta
Vranov nad Topľou

1006, 1111-1112, 1130-1131, 1163 -1165, 1236, 1209-1212, 1682, 1685,
2473, 2493, Hronského, Sídlisko II.
Volebný okrsok č. 9 – Gymnázium, Ul. Dr. C. Daxnera 88: Námestie slobody
5, 6, Okulka 11-20, 25
Volebný okrsok č. 10 – Gymnázium, Ul. Dr. C. Daxnera 88: Na hrunku, Okulka
7-10, Sídlisko 1.mája 67-73
Volebný okrsok č. 11 - Hornozemplínske osvetové stredisko: Sídlisko 1. mája
59-65
Volebný okrsok č. 12 – Stredná odborná škola, Ulica A. Dubčeka 963/2: A.
Dubčeka, Dr. C. Daxnera, Duklianskych hrdinov 1002, Hviezdoslavova, J. Kráľa,
Kalinčiakova, Lesná, M. R. Štefánika 135-146, 187, 875, 2600, 2694, 2695,
2738, Námestie slobody 97, 966, 969, 999, Pribinova, Rázusova, Sídlisko I,
Štúrova, Vranov 0
Volebný okrsok č. 13 - ZŠ Juh: Dlhá 228-236, , 842-855, 2622, Hlovíkova, Juh
1052-1056, 1058, 1060, 1064, M. R. Štefánika 211-227, 857-868, 2630, 2673,
2702, 2740
Volebný okrsok č. 14 - ZŠ Bernolákova: Bernolákova, Juh 1048, 1049, 1063,
1065, Ondavská
Volebný okrsok č. 15 –Stredná odborná škola drevárska, Sídlisko juh: Lúčna
807-825, 2627, 2670
Volebný okrsok č. 16 - ZŠ Lúčna: E. Urxa, Gen. Svobodu, Juh 1057, 1059,
Lúčna 827-830, 2606, 2642, 2679, 2680, 2717, Námestie Jána Pavla II. 2447,
Viničná,
Volebný okrsok č. 17 – MŠ Dlhá: Dlhá 555-563, 685-708, 710, 711, 713-715,
722-729, 1710,1766, 1767, 1790, 1791, 1799, 2229, 445, 446, 511-533, 547,
765-779, 791-806, 1763, 2629, 2677, Jarná, Krátka, Na vŕšku, Nemocničná,
Obchodná, Pod dolami, Podhrunská, Slnečná, Záhradná
Volebný okrsok č. 18 – CZŠ sv. Dominika Savia, Školská 650/45: Domašská, J.
Matušku, Komenského, Nerudova, P. J. Šafárika, Sládkovičova, Školská
III. Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.
Ing. Ján Ragan, primátor mesta
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V tomto roku na sídliskách pribudne
približne 160 parkovacích miest

V schválenom rozpočte mesta Vranov nad
Topľou na rok 2013, v rámci Podprogramu správa
a údržba miestnych komunikácií, boli schválené
finančné prostriedky na úpravu parkovacích plôch
na sídliskách vo výške 135 000,- € a opravu havarijných stavov vo výške 100 000,- €. Mesto na základe terénneho prieskumu mesta, návrhov a pripomienok od obyvateľov mesta, spracovalo návrh
opráv havarijných stavov komunikácií, chodníkov

a druhý pri Strednej odbornej škole drevárskej.
Tieto prahy boli umiestnené na túto cestu z dôvodu, že slúži aj ako spojnica s výpadovkou mesta
a vodiči často nerešpektovali dopravné značenie
a blízkosť dvoch škôl. Jeden z týchto spomaľovacích prahov bol zakúpený v rámci projektu na
zvýšenie dopravnej bezpečnosti v meste a potlačenie kriminality. V rámci havarijných stavov bol
opravený aj chodník Na hrunku. Na tomto chod-

a úpravu spevnených plôch pre možnosť parkovania na sídliskách. Opravy spevnených plôch
a parkovísk pozostávali zo spevnenia existujúcich
povrchov polovegetačnými panelmi prípadne štrkom a asfaltom. Na Sídlisku Lúčna boli takto upravené dve spevnené plochy, prvá medzi rodinnými
domami, tu vzniklo nových 29 parkovacích miest
a druhá upravená plocha pri bytovom dome 824.
Na tejto spevnenej ploche vzniklo 19 parkovacích miest. Na Sídlisku Juh boli taktiež upravené
dve plochy, pred bytovým domom 1064 a 1065.
Úpravou týchto dvoch plôch vznikne 38 parkovacích miest. V rámci opráv havarijných stavov
začiatkom leta prebehla oprava a rozšírenie cesty
od Základnej školy Bernolákova po Bernolákovu
ulicu v dĺžke 128 m. Súčasťou tejto opravy bolo
odvodnenie tejto plochy, osadenie a napojenie
2 nových kanalizačných vpustí, prečistenie dažďovej kanalizácie a jej oprava s následným osadením nových obrubníkov. Súčasťou tejto opravy
bolo aj samotné rozšírenie komunikácie o 1,5 m.
Na spevnenie cesty bolo použité štrkové podložie, ktoré bolo zhutnené a následne na celú šírku
komunikácie bola zrealizovaná pokládka nového
asfaltu. K tejto oprave sme pristúpili z dôvodu,
že na tomto mieste často najmä v rannej špičke
dochádzalo ku kolíziám. Celkovo mesto do opravy a rozšírenia tejto komunikácie investovalo
23 000,- €. Na základe požiadavky mestskej časti
Juh mesto Vranov nad Topľou v uplynulom období nainštalovalo v tejto mestskej časti dva spomaľovacie prahy. Prvý pri Základnej škole Lúčna

níku bol stiahnutý starý asfalt, vytrhané staré
obrubníky, opravený oporný múr, vložené nové
obrubníky a potiahnutý nový asfalt. Opravou
prešli schodiská na Sídlisku 1. mája a Okulke. Do
plánu opráv havarijných stavov bolo zaradené aj
prepojenie ulíc Ondavská a Kalinčiakova. Tu bola
zrealizovaná výstavba dažďovej kanalizácie, odstránená prečerpávacia stanica, do ktorej bola
napojená splašková kanalizácia a tá následne

bola pripojená do verejnej kanalizácie. V septembri boli na tejto ceste osadené cestné obrubníky.
Celkové vyasfaltovanie tejto cesty je naplánované do konca tohto kalendárneho roka. V mestskej
časti Centrum prebehla aj úprava parkovacích
plôch a to pri bytovom dome Z a X. Tu po ukončení terénnych úprav vzniklo 38 parkovacích miest.
V mestskej časti Sever v rámci opráv havarijných
stavov prebehla oprava schodiska – prepojenie
Ulice mlynskej smer individuálna bytová výstavba Dubník a oprava schodov za bytovým domom
1333 k Základnej škole Sídlisko II. Okrem týchto
opráv prebehla úprava parkoviska pri základnej škole a rozšírenie parkoviska pri bytovom
dome 1214. Tu spolu vzniklo 23 parkovacích
miest. Všetky opravy havarijných stavov a úpravy
spevnených plôch boli financované z vlastných
prostriedkov mesta. Nakoľko finančná situácia
mesta nedovoľuje realizáciu všetkých mestom
zmapovaných opráv realizovať v plnom rozsahu,
všetky tieto opravy boli realizované priebežne,
podľa finančných možností mesta. Týmito opravami a úpravami mesto chcelo zlepšiť bezpečnosť
a komfort obyvateľov, samozrejme aj zvýšiť estetickú stránku sídlisk mesta. V tomto roku v rámci rozvojových programov mesta mesto začalo
s výstavbou druhej etapy prvej časti chodníka na
Čemernianskej ulici a chodníka na Mierovej ulici.
Stavba chodníka na Čemernianskej ulici je pokračovaním na existujúci nový chodník zrealizovaný
v rámci 1. etapy. Chodník je navrhovaný na pravej strane cesty v smere na Trebišov od Sadovej
ulice (firma HasPO – koniec 1. etapy) po Sadovú
ulicu na konci zástavby (šolavý vŕšok). Celková
dĺžka chodníka je 456,02 metra. Stavba rieši aj
rekonštrukciu jednotnej kanalizácie, odvodnenie
dažďových vôd a úpravu miestneho rozhlasu. Jej
ukončenie je naplánované v priebehu budúceho
roka. Do rozvojových programov pre rok 2013
bolo zaradené rozšírenie cintorína na Mlynskej
ulici, jeho prvá etapa a taktiež prvá etapa rozšírenia cintorína v Čemernom. Ukončenie prvej etapy
rozšírenia cintorína na Mlynskej ulici je naplánované do konca roka 2013.
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Projekt Intenzifikácia separovaného zberu pokračuje
V priebehu tohto roka mesto Vranov
nad Topľou pokračuje s realizáciou projektu
Intenzifikácia separovaného zberu v meste

Vranov nad Topľou. V rámci projektu mesto
Vranov nad Topľou spustilo motivačnú kampaň, počas ktorej odmenilo tých občanov,
ktorí vzorne separujú, starajú sa o poriadok
a čistotu v stojiskách a zodpovedne sa venujú nakladaniu s odpadmi. Občanom bol
takýmto spôsobom prejavený malý prejav
vďaky vo forme recyklovaného papiera – hygienických vreckoviek.
Úlohou tejto kampane
bolo povzbudenie občanov mesta k intenzívnejšej separácii odpadu, k lepšej čistote
a poriadku v stojiskách.
Počas tejto motivačnej
kampane mesto odmenilo 1 300 domácností
v jednotlivých bytových
domoch.
Motivačné
balíčky boli do domácností distribuované pomocou predsedov spoločenstiev vlastníkov
bytov alebo správcov bytových domov.
Cieľom projektu Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou mesto chce
docieliť zintenzívnenie separácie, respektíve

racionalizovať nakladanie s odpadmi cestou zaznamenali na Lúčnej, kde mesto monitorurozširovania a zvyšovania účinnosti separo- je najviac problémových stojísk. Naopak, najvaného zberu. V rámci tohto projektu mesto čistejšie stojiská sú na Sídlisku I. A Sídlisku II.
vystavalo nových 101 stojísk (tie boli
Za obdobie od januára do júla tohto roka
vystavané z peňazí EU), v tomto roku bolo z mesta Vranov nad Topľou vyvezených
z vlastných prostriedkov vystavalo približne 3 750 ton odpadu. V rovnakom obďalšie dve stojiská a to na Sídlisku II. dobí, čiže v mesiacoch január až júl 2012,
1225 a Sídlisku 1.mája pri bloku D. bolo z mesta vyvezených približne 4 200 ton
V jarnom období mesto muselo vyko- odpadu. Na základe porovnania týchto údanať opravy na stojisku č. 55 z dôvodu jov sa mesta v tomto roku vyviezlo približne
vyhorenia. Ich úlohou je nielen na es- o 450 ton odpadu menej ako v minulom.
tetizácia prostredia pri
Zoznam ocenených stojísk
jednotlivých bytových
domoch ale aj zaruču- č. 2 R.O. 655, R.O. 656
jú bezpečnosť občanov
č. 5 R.O. 665, R.O. 651
pri manipulácii s odpadmi. Uzamykateľné č. 8 Lúčna 825/4,Lúčna 825/6,Lúčna 825/8
stojiská občanom bývajúcim č. 9 Lúčna 825/2,Lúčna 825/10,Lúčna 825/12
v bytových domoch mesto č. 16 Lúčna 828
odovzdalo začiatkom tohto ka- č. 32 Juh 1063/C-2
lendárneho roka. Tieto stojis- č. 37 Juh 1064
ká síce vybudovalo mesto no
starostlivosť o čistotu v tých- č. 38 Juh 1064, 1049
to stojiskách si zabezpečujú č. 45 Sídlisko I. 971, 973
občania samy. Mesto v rámci č. 48 Sídlisko I. 995, 997, 1002, 999 ˝

projektu začalo tieto stojiská
monitorovať a v prípade problémov sa snažilo občanov ich
upozorňovať. Najväčšie problémy s poriadkom a čistotou sme

č. 50 Sídlisko I. 992, Sídlisko I. 993
č. 51 Sídlisko I. 991,Sídlisko I. 990
č. 53 Sídlisko I. 986, 989, 987
č. 56 Sídlisko I. 984, 985
č. 58 Sídlisko I. 979, 980
č. 65 Sídlisko II. 1236,1237
č. 77 Sídlisko II. 1335, 1337
č. 81 Okulka Y1/18, U1/15
č. 82 Okulka V/16
č. 85 Okulka R/11
č. 87 Okulka O/8, N/7
č. 49 Sídl. 1.máj A/59
č. 96 Sídl. 1.máj J/70, K/71
č. 98 Sídl. 1.máj L/72
č. 99 Dubník 1506,1507, 1515, 1516, 1517
č.100 Dubník 1508,1511, 1512, 1513, 1514

Mesto Vranov ukončilo projekt rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov

Zariadenie pre seniorov vzniklo
v roku 1982 ako Dom penzión s kapacitou pre 80 klientov s jedno a dvoj
izbovými bytmi. Poskytovalo zdravotnícke, opatrovateľské a stravovacie
služby. Postupne zmenou legislatívy
sa Dom penzión pretransformoval
v roku 2010 na Zariadenie pre seniorov, ktoré naďalej poskytuje opatrovateľské a stravovacie služby nielen
pre občanov mesta. S rekonštrukciou
a modernizáciou tohto zariadenia
mesto Vranov nad Topľou začalo
v septembri 2011. Cieľom bolo dosiahnutie energetickej úspornosti
budov a skvalitnenie života obyvateľov zariadenia. Prebehla výmena
všetkých okien a vstupných dverí za

plastové, povrchové úpravy v interiéri,
výmena starých výťahov, výmena vnútornej elektroinštalácie a rekonštrukcie
ústredného kúrenia s montážou solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody,
rekonštrukcia bytových jadier a úprava
bezbariérových vstupov do objektu.
V rámci projektu bolo zakúpené vybavenie do zariadenia ako napríklad polohovateľné postele, vybavenie práčovne
a kuchyne. Realizácia stavby vrátane
zakúpenia jeho vybavenia bola financovaná z prostriedkov Európskej únie - vo
výške 95% 1 097 000,- € t.j. z celkových
oprávnených nákladov na stavbu a zvyšných 58 000,- € čo predstavuje 5% spoluúčasť bolo vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta.
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Primátor mesta podpísal medzinárodnú dohodu o spolupráci s mestom Brest
V úvode vranovských dní
(23. 8. 2013) primátor mesta Ján Ragan spolu s Vasilijom
Ignatievičom Panasjukom, prvým
prednostom úradu Moskovskej

oblasti mesta Brest, slávnostne
podpísali Dohodu o spolupráci medzi mestom Vranov nad
Topľou a mestom bieloruským
mestom Brest. Podpisom tejto
dohody
obe mestá
deklarujú ochotu
spolupracovať v oblastiach,
ekonomickej (vytváranie podmienok pre
spoluprácu medzi
hospodárskymi subjektmi),
turistickej

Vranov nad Topľou má
najmodernejšie kino na Slovensku
Vo štvrtok 27. 6. 2013, po
10-mesačnej prestávke, opätovne otvorilo svoje brány kino
Mladosť. Nové, zdigitalizované
kino s najmodernejšou projekčnou technológiou obsahujúcou 7.1. kanálový zvuk vrátane 3-D projekcie slávnostne
otvorili primátor mesta Vranov
nad Topľou Ján Ragan a riaditeľ MsDK Alfonz Kobielsky.
Primátor vo svojom príhovore
kinu zaprial veľa spokojných
návštevníkov, ktorí sa budú stále vracať a tešiť na stále nové
a nové filmy. Zdigitalizovanie

kina celkovo stálo 144 500,- €.
32 500,- € MsDK získalo z Audiovizuálneho fondu, mesto Vranov
nad Topľou do digitalizácie investovalo 100 000,- €. Zvyšné finančné prostriedky MsDK uhradí z vlastného rozpočtu. Touto
rekonštrukciou sa z vranovského
kina stala multimedálna sála,
ktorá umožní nielen filmovú
projekciu, ale aj sledovanie
športových a kultúrnych prenosov. Samozrejme, táto špičková
projekčná technika sa dá využiť
na realizáciu pútavej edukačnej
činnosti pre školy.

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
- MARATONIKA TOUR 2013
Známy český spevák a hudobník Dan Bárta vydáva po piatich rokoch nový album. Dostal
názov Maratónika a Dan Bárta ho
nahral spolu so svojou skupinou
Illustratosphere. Predstaví ho na
turné, ktoré štartuje koncertom
v Bratislave. Okrem známeho
hlasu si poslucháči počas koncertu vypočujú aj výkon špičkových hudobníkov Filipa Jelínka,
Roberta Balzara, Miroslava
Chyšku a Jirku Slavíčka. Spevák
roka a skupina Illustratosphere
predvedú hudobný maratón

na koncertnom turné, ktoré
má 39 zastávok v Slovenskej
a Českej republike. Jednu zastávku si skupina urobí vo Vranove
n. T. a to v utorok 29. 10. 2013
o 19.00 hod. v Estrádnej sále
Domu kultúry vo Vranove n. T.
Vstupenku v hodnote 10,- € si
môžete zakúpiť v predpredaji na
Programovom oddelení Domu
kultúry vo Vranove n. T. v čase od
8.00 do 15.30 hod. alebo v pokladni kina Mladosť hodinu pred
filmovým predstavením (okrem
pondelka).

(spolupráca medzi organizáciami cestovného ruchu), kultúrnej
(podporovanie tradícií a kultúry
svojich krajín, vytváranie podmienok pre dobrú spoluprácu
medzi oboma mestami, realizovanie spoločných kultúrno-

umeleckých aktivít), vzdelávacej
(spolupráca škôl a školských
združení) a v oblasti športu
(spolupráca medzi mestskými
športovými inštitúciami organizovanie spoločných športových
podujatí).

Dni Vranova
V dňoch 23. - 25. augusta sa
v meste Vranov nad Topľou konali Dni Vranova. Tie slávnostne
v piatok odštartoval primátor
mesta Ján Ragan spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Petrom Chudíkom.
Hneď v úvode, spoločne s predstaviteľmi partnerských miest
mesta Vranov nad Topľou, pokrstili novú knižnú publikáciu
Vitajte v meste Vranov nad
Topľou. Táto publikácia zachytáva mesto Vranov nad Topľou
po rekonštrukcii námestia.
Piatkové popoludnie a večer
Vranovčanom spríjemnili nielen

130 stánkov z Poľska, Maďarska,
Slovenska, ktoré ponúkali rôzny
tovar, či už oblečenie, rôznu kvetinovú výzdobu alebo občerstvenie. V ponuke boli aj výrobky
ľudových majstrov remeselníkov
z Poľska a Slovenska, ochutnávka
tradičných jedál našich starých
mám, či už klasických pirohov, tatarčených pirohov, zemiakových
placiek, lokší a cestovín s kapustou. Sobotňajšie a nedeľňajšie
popoludnie sa nieslo v ľudovom
tóne a to vďaka 42. ročníku
Hornozemplínskych folklórnych
slávností, na ktorých sa postupne predstavili detské aj dospelé

Vranovskí heligonkári, či ľudová
hudba Kollárovci, ale aj hudobné
skupiny Návrat a Beatles acoustic. Zároveň, v rámci týchto dní
Vranovčania mali možnosť si vychutnať pravú jarmočnú atmosféru na v poradí už 17. Letnom
jarmoku. Podľa štatistík bolo na
tohtoročnom Letnom jarmoku

folklórne skupiny a súbory zo
Slovenska a Poľska ako napríklad Čaklov, Ondavanka, Rovina,
Vechcovčan,
Zamutovčan,
Cifroško, Ďatelina, Hrabovka,
Rutki, FSk Potoky, FSk Banské,
FS Bystrančan, FSk Kňahinka,
FS Vranovčan, FS Orgonina, FS
Šarišan.

V rámci Dní Vranova 2013 sa na letnom kúpalisku
uskutočnil turnaj mix družstiev v plážovom volejbale
Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev. Tie boli rozdelené do dvoch
skupín. Víťazom skupiny A sa stalo družstvo Medulienka (Časár Jakubčinová), na druhom mieste skončilo družstvo K&K (Korekáčová
- Kopy). Víťazom skupiny B sa stalo družstvo Mláďatá (Kuliková Baník), druhí skončili Meluzína (Zambová - Melega). V prvom semifinále sa stretli Medulienka a Meluzína 2:1, v druhom zase Mláďatá
porazili K&K 2:0. V boji o tretie miesto zvíťazilo družstvo Meluzína
a skončilo na 3. miesto. Vo finále Mláďatá porazili skúsenú dvojicu
Medulienka a stali sa víťazmi turnaja.
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STRETNUTIE ABSOLVENTOV GYMNÁZIA PO 50-tich ROKOCH

Vraví sa, že časom spomienky
blednú. Súdiac podľa bývalých žiakov vranovského gymnázia – museli
prežiť krásne časy, pretože aj dnes
majú dosť chuti a elánu stretnúť
sa, porozprávať, zaspomínať si, za-

mladosť i na mesto, v ktorom sa
udalosti odohrali.
V obradnej sieni mesta sa v sobotu 14.9.2013 stretlo 40 absolventov gymnázia z čias školských
rokov 1959 – 1963, bývalej „áčky

vranovského gymnázia. Mnohí
z vás sa vo Vranove alebo v jeho
blízkom okolí narodili, prežili tu
detstvo, všetci ste tu študovali,
no nie všetci ste v ňom zapustili
korene. Rozpŕchli ste sa po svete,

študentských čias.
Vranov rastie, dozrieva, múdrie a opeknieva spolu s vami.
Určite vám neušli zmeny, ktoré sa
tu za posledné roky udiali. Radi
sa pýšime zrekonštruovaným ná-

myslieť sa, čo ich po toľkých rokoch
stále spája, spoznať aj po rokoch
známe tváre… Študentské roky boli
už tak dávno, že spomienky musia
byť slabé ako pavučina, ale medzi
nimi sú silné a mocné ako kovové
reťaze. Sú to spomienky na školu,

a béčky“, ktorých spolu s triednym profesorom Dr. Jozefom
Popaďákom slávnostne prijal
primátor mesta Ing. Ján Ragan.
Z jeho príhovoru vyberáme:
„50 rokov vás delí od okamihu, keď ste opustili lavice

aby ste naplnili svoje sny a túžby,
aby ste ľudsky dozreli. Aby ste
sa na rôznych miestach podpísali pod veľké veci, ale aj nenápadné vecičky, ktoré tvoria našu
súčasnosť. Rozišli ste sa do iných
miest a dnes sa vraciate. Vranov
vás opäť s radosťou víta. Jeho históriou vydláždené uličky a letom
voňajúce zákutia vám isto pripomenú prvé pokusy o dvorenie sa
svojej milej, nesmelé držanie sa
za ruky, tajné rande, mnohé šibalstvá, priateľstvá…
Roky zanechávajú stopy na
všetkom vôkol nás i na nás samých.
A tak čas zanechal stopu i v tvári
nášho mesta. História mesta sa
píše už 743 rokov. Gymnázium,
ktoré ste navštevovali i vy, si
v uplynulom roku pripomenulo
už 60. výročie od svojho vzniku.
Z prehľadu o absolventoch školy som sa dočítal, že v školskom
roku 1962/63, v ktorom ste
končili aj vy, maturovali 2 triedy
s počtom 65 žiakov. Riaditeľom
školy bol Andrej Hrinko, jeho zástupcom Bartolomej Belas, triednym učiteľom „áčky“ bol Jozef
Popaďák, ktorého osobitne rád
vítam, a „béčky“ žiaľ, už nebohý
Ján Dráč. Vaša alma mater trochu
zmenila svoju tvár a prispôsobila
sa potrebám dneška, ale nájdete
ju na svojom starom mieste, ktoré tak dôverne poznáte zo svojich

mestím s fontánou, ktorého najväčšou pýchou je bazilika minor
Narodenia Panny Márie a v jej
blízkosti obnovené súsošie sv.
Jána Nepomuckého. Dnes patrí
naše mesto a vaša škola len vám.
V toto septembrové popoludnie
otvárate spoločne knihu spomienok. Prajem vám, aby ste v nej nachádzali len to najkrajšie a najpríjemnejšie, aj keď k životu človeka
patria i smutnejšie chvíle. Taký je
však kolobeh bytia, tak je to odnepamäti. Vám, milí Vranovčania,
ktorí ste tu doma, ale aj vám,
vážení hostia, by som chcel popriať, aby návšteva vo Vranove
i po dlhšej dobe zanechala vo
vás len tie najkrajšie spomienky“.
K spolužiakom sa prihovorila Mgr.
Margita Foberová, bývalá riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo
Vranove nad Topľou, ktorá okrem
pripomenutia „motta“ z pozdravov jednej i druhej triedy zaželala
prítomným, aby prežili krásny deň
k spokojnosti svojich sŕdc.
Hostia sa podpísali do pamätnej knihy mesta a pri čaši vína spomínali v družných rozhovoroch.
Stretnutie to bolo vzácne,
preto máme radosť, že tieto
neobyčajné chvíle sme s bývalými absolventami mohli prežiť
spoločne.
Viera Machková,
kancelária primátora

Uvítanie detí do života

Primátor mesta Ján Ragan výchove detí nikdy nie je dosť
v sobotu 28. 9. 2013 slávnost- a zaželal im, aby ich deti boli pre
ne prijal v Obradnej sieni mesta nich v budúcnosti vždy len opoVranov nad Topľou novonaro- rou. V závere prijatia prítomní
dené deti mesta. V krátkom prí- rodičia sa zapísali do pamätnej
Primátor mesta Ján Ragan spolu
s manželmi Záhorákovými a ich dvojičkami

hovore poprial novonarodeným
dievčatkám a chlapcom okrem
šťastia a zdravia aj nádherné
detstvo. Rodičom poprial veľa
trpezlivosti a lásky, ktorej pri

knihy mesta. Primátor Ján Ragan
mamičkám novonarodených detí
odovzdal kvetinku a detičkám ich
prvú detskú knihu.
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Školský rok 2013/2014 už začal...
Po teplých a vo väčšine prípadov pekne prežitých letných prázdninách nastúpili
deti, žiaci i študenti nášho mesta do škôl.
Brány škôl sa otvorili 02. septembra 2013.
Po tradičných slávnostných uvítaniach sa
začala na všetkých typoch škôl pravidelná
výchovno-vzdelávacia činnosť.
Obsahová pripravenosť škôl a školských
zariadení je predmetom činnosti pre učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov. Dáva ju každoročne MŠ SR formou
Pedagogicko-organizačných pokynov pre
príslušný školský rok.
V organizačnej príprave školského roka
2013/2014 chceme rodičom aj verejnosti
zverejniť sieť škôl na území mesta, počty detí a žiakov materských a základných
škôl na území nášho mesta ako aj termíny
prázdnin v školskom roku 2013/2014.
Počet detí 8 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
Na stupni materských škôl mierne stúpol počet detí z 629 detí na 635. 226 detí
má 1 rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky.
MŠ Dlhá ulica
21 detí 1 trieda
MŠ Domašská ulica 22 detí 1 trieda
MŠ Vajanského ulica 21 detí 1 trieda
MŠ Kukučínová ulica 93 detí 5 tried
MŠ Juh
138 detí 7 tried
MŠ Sídlisko 1. mája 81 detí 4 triedy
MŠ Okulka
96 detí 5 tried
MŠ Sídlisko II
163 detí 8 tried
SPOLU:
635 detí 32 tried
(z toho 226
predškolákov)
Údržba počas letných prázdnin
v materských školách:
V čase letných prázdnin sa uskutočnila hygienická maľba kuchýň a zatečených miest, natreli sa lavičky, brány
a podlahy v kuchyniach, boli vykonané
potrebné murárske a údržbárske práce,
kosili sa školské dvory. Na MŠ Okulka bola
opravená časť strechy a do školskej kuchyne bol zakúpený konvektomat.
(Vďaka sponzorským príspevkom sa v
MŠ Sídlisko 1. mája a MŠ Kukučínova mohla vykonať estetickejšia maľba tried a v MŠ
Okulka zrekonštruovať triedu pri bazéne.)
Na základe hodnotení riaditeliek MŠ
k prázdninovej údržbe materských škôl
je možné skonštatovať, že aj tohtoročný
prázdninový čas vynaložili prevádzkoví zamestnanci - školníci, údržbári, upratovačky
veľké úsilie, aby odstránili väčšie či menšie
opravy, rekonštrukcie, maliarske, stolárske
a inštalačné práce.
Na údržbárov a školníkov čaká ešte mnoho práce, ktorú nebolo možné uskutočniť či

už z finančných, alebo časových dôvodov.
V základných školách v správe mesta
nastal mierny pokles žiakov. V tomto školskom roku nastúpilo v 5 plnoorganizovaných a v jednej malotriednej základnej
škole (ZŠ Lomnica) 3 150 žiakov, čo je o 36
žiakov menej ako v minulom roku.
Počty žiakov základných škôl v šk. roku
2013/2014:
ZŠ Sídlisko II:
780 žiakov
z toho: 82 prvákov 76 deviatakov
ZŠ Lúčna:
676 žiakov
z toho: 49 prvákov 79 deviatakov
ZŠ Bernolákova:
660 žiakov
z toho: 57 prvákov 86 deviatakov
ZŠ Juh:
513 žiakov
z toho: 54 prvákov 50 deviatakov
ZŠ Kukučínova:
501 žiakov
z toho: 17 prvákov 29 deviatakov
ZŠ Lomnica:
19 žiakov
z toho: 6 prvákov
SPOLU:
3 150 žiakov
265 prvákov
320 deviatakov

Údržba počas letných prázdnin v základných školách:
ZŠ Ul. Bernolákova:
- rekonštrukcia spŕch, opravy stien
a stropov + maľba v šatniach objektu telocvične školy; výmena vchodových dverí školy za plastové s bezpečnostnými zámkami;
-údržba plotu školy novým náterom;
výmena stoličiek v triedach pre žiakov I.
stupňa; oprava všetkých školských lavíc I.
stupňa – výmena dosiek, úložného priestoru a maľba konštrukcií; maľba spojovacej
chodby telocvične; údržba školského areálu – zeleň a kvetinová výzdoba
ZŠ Kukučínova:
- od 12.augusta 2013 prebiehajú

stavebné úpravy a udržiavacie práce v školskej jedálni a kuchyni aby po niekoľkých
rokoch aj žiaci tejto školy mali vytvorené
estetické, ale hlavne bezpečné podmienky
na stravovanie sa v školskej jedálni
ZŠ Lúčna:
- nová fasáda na budove od ihriska; výmena okien v hospodárskej časti od ihriska;
výmena dlažby na prvom stupni; obkladové úpravy v malej telocvični.
ZŠ Juh:
- domaľovávanie tried na II. stupni ZŠ;
maľba kabinetov odborných predmetov:
fyzika, biológia;
výmena podlahovej krytiny na hlavných chodbách 2. poschodia; v auguste
prebiehala pravidelná údržba a hygienická úprava priestorov; pretlaková športová
hala prešla prípravou na využívanie počas
celého roka;
ZŠ Sídlisko II:
- natreté obe telocvične ochranným
lakom; svojpomocne: prestavba školskej
knižnice; namontovalo sa 107 ks nových

svietidiel do tried a knižnice; zakúpený
školský nábytok do štyroch tried;
v rámci sponzorského programu
Aktívna škola zakúpená interaktívna tabuľa; čiastočná obnova žalúzii
Základná umelecká škola, Ul. A.
Dubčeka 880, 093 01Vranov nad Topľou:
Riaditeľka
školy:
Mgr.
Zuzana
Joneková
476 žiakov v individuálnej a skupinovej
forme vyučovania spolu
Iné štatistické údaje o počtoch žiakov
v územnej pôsobnosti obce podľa stavu
k 15. 09. 2013:
(Pokračovanie na strane 7)
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Školský rok 2013/2014 už začal...
(Dokončenie zo strany 6)
A:
Počet
žiakov
súkromného
zriaďovateľa:
1. SZUŠ – odbor výtvarný, M. R.
Štefánika 204, Vranov nad Topľou:
Riaditeľka školy: PaedDr. Mária
Križalkovičová
77 žiakov skupinovej forme vyučovania (z toho do 15rokov - 56 ž.)

2. SZUŠ – odbor hudobný, Dobrianskeho
1651,Vranov nad Topľou:
Zriaďovateľka: Vilma Krauspeová
Riaditeľ školy: Milan Stanovčák
186 žiakov v individuálnej a skupinovej
forme vyučovania spolu (z toho do 15 rokov – 161 ž.)
B:
Počet
žiakov
cirkevného
zriaďovateľa:
Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy:
PaedDr. Marián Babej

1. Cirkevná základná škola s materskou
školou sv. Dominika Savia, Bernolákova 92,
Vranov n/T.
a) MŠ: 54 predškolákov (z toho 21
detí, ktoré majú 1 rok pred plnení školskej
dochádzky)
b) ZŠ: 167 žiakov
21 prvákov
20 deviatakov
2. Cirkevné gymnázium sv. Františka z
Assisi, Školská 650, Vranov n/T.
171 žiakov (z toho do 15 rokov
– 136 ž.)
Prvý polrok školského roka sa ukončí
v piatok 31. januára 2014. Druhý polrok
sa začne v utorok 04. 02. 2014 a skončí 30.
júna 2014. Vyučovanie sa ukončí v piatok
27. júna 2014.
V priebehu školského roka prázdniny
budú v týchto termínoch:
(pozn. príjemnejšie uvedené termíny...)

Jesenné: 30. 10. 2013 (streda) – 03. 11.
2013, začiatok vyučovania: 04. 11. 2013
(pondelok)
Vianočné: 21. 12. 2013 – 07. 01. 2014,
začiatok vyučovania: 08. 01. 2014 (streda)
Polročné: 03. 02. 2014 (pondelok), začiatok vyučovania: 04. 02. 2014 (utorok)
Jarné: 01. 03. 2014 – 09. 03. 2014 začiatok vyučovania: 10. 03. 2014 (pondelok)
Veľkonočné: 17. 04. 2014 – 22. 04. 2014
začiatok vyučovania: 23. 04. 2014 (streda)
Letné: 28. 06. 2014 – 01. 09. 2014
začiatok vyučovania: 02. 09. 2014 (utorok)
Mesto Vranov nad Topľou ako zriaďovateľ materských a základných škôl vyvinie
maximálne úsilie preto, aby bol školský rok
2013/2014 po všetkých stránkach úspešný,
a aby školy a školské zariadenia splnili požiadavky, ktoré na nich kladie spoločnosť.
PaedDr. Mariana Lapčáková
referát školstva a mládeže

Zdravá výživa v materských školách

V rámci skvalitnenia stravovania
v materských školách, zakúpilo mesto
Vranov nad Topľou konvektomaty do
väčších materských škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, a to pre MŠ Okulka,
MŠ Sídlisko II., MŠ 1. Mája, MŠ Juh, MŠ

Kukučínova. Varenie v konvektomate
je založené na princípe parného systému. Takto pripravené jedlo pre deti je
zdravšie, kvalitnejšie, bez tukov a kaloricky výdatnejšie. Pomocou konvektomatu sa môžu pripravovať nielen jedlá na

pare, ale aj iné druhy jedál napr. pečené,
múčne a mäsité. Výhodou zakúpenia je
najmä ekonomické hľadisko, pretože varenie v konvektomate nie je náročné na
obsluhu a šetrí najmä čas.

Interaktívne tabule už aj na materských školách

Nové trendy prispievajú k príťažlivejšej výučbe už aj v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Vranov nad Topľou. Od začiatku školského roka všetkých osem materských škôl
využíva interaktívne tabule, ktoré sú
modernou pomôckou aj pre deti predškolského veku. Deti nie
sú len pasívnymi divákmi,
ale sú aktívne vtiahnutí do
hravého skúmania, objavovania, rozvíjania ich tvorivosti, logického myslenia,
komunikačných schopností a počítačovej gramotnosti. Inovatívne metódy
a efektívne formy výchovy
a vzdelávania, tak prispievajú k rozvíjaniu kľúčových
kompetencií detí.
Interaktívna výučba si
vyžaduje aj neustále zvyšovanie informačných kompetencií učiteľov. Preto
Kabinet pre predprimárne

vzdelávanie pri Referáte školstva a mládeže vo Vranove nad Topľou zrealizoval v dňoch 23. 09. 2013 a 27. 09. 2013
Workshop - Interaktívne a inovatívne v
materskej škole. Obsahom vzdelávania
bol súhrn teoretických a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým

zamestnancom orientovať sa v problematike ovládania a následného využívania interaktívnych a inovatívnych
učebných pomôcok ako podporného
prostriedku vo výchovno-vzdelávacej
činnosti predprimárneho vzdelávania.
Učitelia prostredníctvom workshopu
mohli získať praktické
zručnosti ovládania interaktívnej tabule prostredníctvom programov Flow
Works, Kidz Flov pri tvorbe predvádzacích zošitov.
Vytvorenie prostredia
a využitie získaných vedomostí na vyučovanie
s informačnými, komunikačnými a digitálnymi
technológiami nech naďalej zvyšuje kvalitu našich materských škôl.
PaedDr. B. Jankurová
referát školstva
a mládeže
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
60 roční júl: Michal Bartko, Michal Čeklovský,
Mikuláš Dobrovodský, Štefan Dudáš, Jozef Gromina,
Ing. Miroslav Hajník, Jozef Haňo, Peter Hrebeňák,
Peter Ihnatišin, Jozef Kolarčík, Mgr. Oľga Koudelková,
Margita Lačná, Juraj Marcin, Vladimír Mikita, Ján
Nadzam, Ing. Jaroslav Oravec, Vladimír Petro,
Valéria Sopková Kolečavová, Mária Štefanovská, Ján
Tkáč, Miloslava Tomková, Ján Zubko
august: Alžbeta Alexovičová, Viera Begalová, Darina
Blaščáková, Božena Brenková, Mária Čačková, Ján
Demko, Magdaléna Draľová, Helena Drobňáková,
Helena Grošíková, Anna Hrehová, Anna Ivaničová,
Magda Karpáčová, Oľga Kudrášová, Helena
Kulmanová, Dušan Kužma, Alena Mikulová, Oľga
Miľová, Mária Orosiová, MUDr. Mária Ročkárová,
Dušan Slivka, Ján Smolák, Gabriela Stojáková,
Vladimír Šimko, Mária Špičková
september: Mária Balická, Vladimír Cimra, Mária
Čandíková, Ing. Eva Čintalová, Ladislav Čonka,
Mária Danišová, Martin Daňo, Emil David, Ján
David, Marta Fiedorová, Drahuša Frnčová, Helena
Gajdošová, Vincent Joščák, Jozefína Kentošová,
Libuše Kopcová, Agnesa Krýdová, MUDr. Mária
Lajošová, Anna Macugová, Marta Marcinčinová,
Mária Ocilková, Michal Senk, Marta Uchaľová,
Mária Urbancová, Ján Žipaj
65 roční júl: Ing. Ján Buzáš, Milan Gajdoš, Anna
Kandrová, Štefan Karafa, Mária Kašinská, Mária
Mrážiková, Anna Obrinová, Andrej Rudik, Helena
Saxunová, Ing. Mikuláš Svoreň, Pavol Tkáč, Gerard
Vardžik, Ján Žotáni
august: Alexander Alexovič, Božena Bartková,
Vincent Bednár, Štefan Eperješi, MUDr. Jozef Hajduk,
Jozef Jačisko, Ing. Vladimír Jenčko, Eva Kaliašová,
Dušan Litvin, Dušan Oráč, Ján Petrík, Helena
Skliňárová, Božena Stašková, Vojtech Šenky, Mária
Štecáková, Jozef Tušaj, Ján Verba, Dr. Jozef Vrábel
september: Pavol Caban, Marta Fedorková, Jozef
Fiľakovský, Milan Lakomec, Štefan Medviď, Jozef
Rapčo, Mária Sisáková, Gabriela Svoreňová
70 roční júl: Jozef Ambrozy, Ján Danč, Alžbeta
Didičová, Bartolomej Hric, Anna Hudáková, Jozef
Libič, Mária Lipovcová, Mariana Potančoková,
Anna Sabolová, Mária Zaťková
august: Ladislav Farkaš, František Fecko, František
Haňov, Nadežda Hromjaková, Rudolf Hrubovský,
PaedDr. Vincent Ivanov, Karol Mikuš, JUDr. Štefan
Ocilka, Mária Šenitková, Mária Eštočinová
september: Mária Baranová, Jozef Čečko, Ing.
Štefan Horváth, Tibor Lukáč, Agata Petronela
Lukičová, Mária Miškaničová, Štefan Rapčo, Štefan
Sabol, Mária Ševčíková, Helena Širáková, Vasiľ
Vajda, Mária Vasiľová, Viliam Vojtek
75 roční júl: Anna Bindasová, Oľga Demeterová,
Pavel Hájnik, Mária Hubaľová, Mária Hurtová,
Margita Chamcova, Pavel Kľučár, Anna Krajčovičová,
Alfonz Lačný, Mária Lehetová, Anna Madejová,
Helena Mulíková, František Polák, Helena
Sciranková, Anna Šnelcerová, Mária Thurová
august: Helena Baníková, Helena Berešiková, Mária
Bilíková, Valéria Gajdošová, Anna Jendrejová, RsDr.
Štefan Onofrej, Mária Sukovská, Mária Tóthová
september: Helena Balberčáková, Ing. Ján
Bendzák, Juraj Červený, Štefan Džurdženík, Michal

Gajdoš, Eduard Hrubovský, Mária Kračunovská,
Lýdia Lazorčíková, Júlia Nahajová, Ivan Zaťko
80 roční júl: Anna Adamová, Július Demeter, Mária
Ferencová, Anna Hromjáková, Mária Lacová, Terézia
Lehocká, Anna Repčiková, Alžbeta Tomková
august: Helena Hudáková, Jolana Kuliničová,
Marta Šustová, Mária Švarbaliková
september: Helena Babilonská, Žofia Bajcurová,
Mária Fischerová, Vladimír Hric, Rudolf Hurta,
Michal Chovanec, Jozef Milý, Mária Semjanová,
Gabriela Stříteská, Štefan Šotter
85 ročná júl: Žofia Maliková
august: Mária Dopiráková, Mária Hájniková, Mária
Jabčanková, Oľga Pappová, Verona Rybarčáková
september: Alžbeta Chudá, Helena Sabolčáková,
Anna Sabová, Stanislav Šardík, Anna Tkáčová,
Mária Tkáčová
90 ročný august: Ján Andrejovský
september: Michal Bundzák
100 ročná júl: Mária Demková
MANŽELSTVO UZATVORILI
6.7. Bc. Klaudia Konferedáková a Ing. Tomáš
Kalafut, MUDr. Katarína Čižmárová a MUDr. Martin
Chudý, Bc. Miroslava Čižmariková a Mgr. Rastislav
Fedor 13.7. Monika Pavelková a Ing. Martin
Saksun, Ing. Veronika Zajacová a Ing. Ján Kováč
20.7. Soňa Peržeľová a Bc. Jozef Višňovský 25.7.
Iveta Macková a Miroslav Pohlodko, Lucia Zajacová
a Jozef Fako 27.7. PhDr. Gabriela Demetrová a Ing.
Štefan Škrečko, Anna Hakošová a Michal Tutko,
3.8.Veronika Matiová a Ján Ivančo 10.8. Jana
Petrová a Lukáš Horváth, Beáta Bartková a Marek
Tudja, Ing. Radka Siváková a Mgr. Peter Jacko
17.8. Eva Haňová a Marián Mráz, Lucia Pikulová
a František Venceľ, Lucia Gáborová a Miroslav
Šesták, Martina Šlimáková a Ladislav Pužo, Jiřina
Goroľová a Peter Fincický, Bc. Martina Serafínová
a Marek Dzuriš 22.8. Lucia Galicová a Andrej
Griščík, Martina Jarková a Michal David 24.8. Ivana
Bialobková a Matúš Mitrišin, PhDr. Eva Michalčinová
a Ing. Juraj Čerba, Michaela Holomekoová a Viktor
Zálepa, Mgr. Lívia Pancuráková a PhDr. Jozef
Žilinek, PhD., Bc. Jana Sposobová a Ing. Martin
Križan, Jana Roskošová a Michal Dargaj, Ing.
Daniela Pihuličová a Miloš Pavlík, Anna Vasiľová
a Aleš Miřijovský, Anna Vasilišinová a František
Duda 31.8. RNDr. Renáta Sušková a Štefan Gaľa,
Mária Šmidová a Kamil Nemčík, Martina Lišková
a Michal Baran 2.9. Zuzana Bálintová a Marcel
Cvejkuš 7.9. Mgr. Veronika Saxunová a Ján Nemčík,
JUDr. Petra Radvanská a PhDr. Slavomír Kmec, Ing.
Lucia Fajčáková a Ing. Jozef Veľas, Ing. Jaroslava
Tkáčová a Miroslav Jachim, Ing. Jozefína Sabolová
a Peter Katriňák, Mgr. Mária Nováková a PaedDr.
Michal Bilišňanský 14.9. Denisa Dzurišová a Maroš
Cichý, Anna Stará a Martin Krišta, Ing. Janka Malá
a Ing. Michal Rybár, Bc. Viktória Babejová a Martin
Tiňo, Daniela Andreková a Peter Hajník, Mgr.
Mária Zámočníková a Bc. Peter Sztraka, Miroslava
Stašková a Peter Fedor 19.9. Ľudmila Kuliničová
a Peter Mihoč 21.9. PhDr. Lýdia Mlčochová
a Marek Svoreň, Mgr. Petra Bernátová a Vladimír
Piok, Mgr. Mária Bartková a Ing. Dušan Gažo, Mgr.
Zuzana Gonosová a Mgr. Pavol Chrapek 28.9.

Klaudia Demčáková a Mgr. Peter Gromina, Jana
Kolárová a Martin Horňanský, Ľudmila Liudmyla
Ponomarova a Mgr. Andrej Bančanský, Katarína
Semanová a Marek Šinavský, Ing. Dagmar Vargová
a David Balický, Ing. Michaela Miklošová a Ing.
Jozef Škultéty, Mgr. Ivana Hibká a Mgr. Branislav
Dely, Anna Vavreková a Ing. Vladimír Mihalik
VÍTAME NOVONARODENÝCH
OBČIANKOV
1.7. Daniel Ján Obrin, Sebastián Mašľár 3.7.
Soňa Veliká 4.7. Tamara Jakubčinová, Michaela
Mikulová, Daniela Hudáková, Sabina Zajacová,
Katarína Vargová 5.7. Kamil Pulko 6.7. Patrik
Milták 8.7. Maximilián Daniel Packo 10.7.
Gabriela Mülbauerová, Lenka Stariatová 11.7.
Sára Cvejkušová, Pavol Červeňák 12.7. Tamara
Petrušová 17.7. Sebastián Vojtko 18.7. Ingrid
Chrappová 19.7. Ľubomír Husák, Viktor Záhorák,
Šimon Záhorák, Gréta Alksnevičius 23.7. Simona
Verčimáková, Bianka Rakocy, Matúš Hrabčák 24.7.
Martin Petričko 25.7. Filip Ilčišin, Dominik Grobár,
Jakub Dzurina, Mário Jakub 26.7. Lenka Anna
Šimková, Sandra Bížová 29.7. Tomáš Kostinský,
Peter Magura 31.7. Tadeáš Tatarka, 2.8. Michal
Dzurjanin 6.8. Tamara Gešperiková 7.8. Nela
Rakocy 8.8. Ema Lukčová, Ema Bronišová, Martin
Bača, Žaneta Tancošová 9.8. Samuel Slosiar 12.8.
Klára Adamová 19.8. Amanda Tatárová, Noemi
Šamová 20.8. Michaela Gabriela Tomášová 22.8.
Ema Majzlíková 26.8. Bianka Hládeková, 30.8.
Simona Vnoučková 2.9. Lívia Cinová 3.9. Kristína
Vardžiková, Boris Michalov 8.9. Hana Maninová
9.9. Sabína Šestáková 11.9. Erika Kaliašová, Jakub
Petro-Pavelko 12.9. Peter Dávid, Sebastián Baláž
16.9. Jakub Kotľár 18.9. Matias Babinčák 19.9.
Zora Dlugošová 20.9. Alexandra Tarkaničová 26.9.
Kristína Peržeľová 27.9. Michal Marek Kundravý,
Bruno Bartoš
VYSLOVUJEME ÚPRIMNÚ
SÚSTRASŤ RODINÁM ZOSNULÝCH
OBČANOV
2.7. Mária Sabolčáková (71) 7.7. Emil Šimko (82)
10.7. Edita Miňová (72) 13.7. Anna Kertészová
(76), Pavol Slivka (55) 17.7. Mária Varcholová (93)
21.7. Anna Gaľová 89) 24.7. Štefan Maščuk (24)
25.7. Štefan Bereš (71), Jozef Džurdženik (74) 27.7.
Ján Zalepa (81), Ján Demeter (77) 29.7. Mária
Gonosová (96), Jozef Mazúr (37) 25.7. Jozef Karch
(72) 3.8. Emília Čaršová (60), Oľga Manajlová (89),
Michal Maľár (83), 9.8. Vladimír Dacho (61) 10.8.
Peter Demčák (41) 12.8. Mária Eštóková (62) 15.8.
Katarína Žúdelová (63) 17.8. Mária Hricová (74)
18.8. Ján Kolečava (73) 19.8. Zuzana Statníková
(84), Anna Tkáčová (81) 30.8. Ladislav Valčo (80),
Helena Štecáková (75), 1.9. Mária Stulančáková
(89) 2.9. Kvetoslava Jakubová (56), Andrej Jevčák
(75) 3.9. Mária Šustová (80) 7.9. Anna Zeleňáková
(70) 8.9. Mária Praženicová (82) 16.9. Branislav
Sedlák (77) 17.9. MUDr. Adrián Medlík (54) 19.9.
Mikuláš Dobranský (73) 21.9. Vladislav Migra (78)
23.9. Zdenka Čurhová (68) 28.9. Ladislav Paľko (81)
Viera Machková, kancelária primátora
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