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Vážení spoluobčania,
je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi,
keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili
z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
Vianočné sviatky sú obdobím, keď sa každý snaží byť
s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky,
úcty a obetavosti. To všetko
sú hodnoty, ktoré znamenajú
veľa pre každú rodinu. Pre
každého z nás je dôležité, aby
sa dni napĺňali spokojnosťou,
ľudskou spolupatričnosťou,
osobným uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov.
Je prirodzené, že počas týchto
sviatkov sa vraciame do minulosti, do rokov mladosti a detských čias. Do domova, v ktorom vládol pocit
bezpečia, atmosféra pokoja v prostredí plnom lásky.
A určite v každom z nás je presvedčenie a vôľa vytvoriť

Výzva občanom
Opäť sa blížia všetkými radostne očakávané Vianoce a posledný deň kalendárneho roka. K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu nového roku tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické
efekty. Aj touto cestou chcem upozorniť všetkých občanov na dodržiavanie VZN číslo 64/2005 o používaní zábavnej pyrotechniky na
území mesta Vranov nad Topľou, ktoré dovoľuje po splnení všetkých
zákonných podmienok, použiť zábavnú pyrotechniku na verejných
priestranstvách iba v termíne od 31. decembra do 1. januára a to
v čase od 18.00 hod. do 03.00 hod. Ohňostroj možno uskutočniť len
so súhlasom mesta Vranov nad Topľou po predošlom oznámení obvodnému banskému úradu, najneskôr 10 dní pred termínom jeho
vykonania. Nezabudnite, že účinky pyrotechniky v podobe detonácií nie všetkým spôsobujú radosť. Starším a chorým spoluobčanom
môžu vyvolať strach a pocit úzkos$. Každoročne počas silvestrovských osláv pyrotechnika z dôvodu neodbornej manipulácie spôsobuje desiatky požiarov a zranení.
Jozef Uhlík, náčelník MsP Vranov nad Topľou

podobnú atmosféru v našich domovoch, v našich rodinách. Presuňme túto atmosféru aj do ulíc nášho mesta.
Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Veď Vianoce majú
svoje jadro, majú v sebe vnútorný dar, niečo nesmierne jedinečné a neopakovateľné.
Dovoľte mi preto, vážení spoluobčania, aby som
Vám aj ja zaželal krásne, jedinečné a požehnané sviatky plné lásky, domácej pohody a splnených prianí.
Tým najmenším želám ten
najkrajší darček, aký si vysnívali. Zároveň pripájam
želanie: nech je každý deň
nového kalendárneho roka pre Vás všetkých naplnený zdravím, šťastím, láskou, rodinnou pohodou, optimizmom a splnenými osobnými i pracovnými želaniami.
Ing. Ján Ragan, primátor mesta

Vranov nad Topľou je
11. najkrajšie mesto na Slovensku

SILVESTER 2013
Primátor mesta Ing. Ján Ragan vás srdečne pozýva na
spoločné preži!e posledných hodín roka 2013 a privítanie
nového roka dňa 31. 12. 2013 od 23.15 hod. pred Dom kultúry vo Vranove nad Topľou.
Poďme sa spoločne rozlúčiť so starým rokom a vítať
NOVÝ ROK 2014.

Mesto Vranov nad Topľou je 11. najkrajším mestom na Slovensku.
Vyplýva to z výsledkov ankety, ktorú každoročne pripravuje informačný portál Slovakregion. Na tomto portáli mohli zaregistrovaní
užívatelia hlasovať v ankete „O najkrajšie mesto a obec na Slovensku
2013“. Do súťaže o najkrajšie mesto bolo zapojených 140 slovenských miest.
h!p://www.slovakregion.sk/vranov-nad-toplou
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V Čemernom posvätili novopostavený kostol
Druhá októbrová nedeľa
patrila
veriacim
z Rímskokatolíckej farnos"
Vranov – Čemerné a posviacke novopostaveného
kostola, ktorý je zasvätený
Fa"mskej Panne Márii. Tento
chrám bol vystavaný podľa
architektonického návrhu
Ing. Milana Kalinovského
a z jeho výstavbou začali veriaci bez ﬁnančného kry"a
v roku 2004. Celkovo bolo
do tejto stavby preinvestovaných viac ako 25 miliónov
Sk. Na podporu výstavby

kostola veriaci organizovali
rôzne ak"vity, či už pečenie
vianočných oplátok alebo
veľkonočných
baránkov,
organizovali ﬁnančné zbierky a kultúrne poduja"a.
Vysviacku kostola vykonal
J. Ex. Mons. Bernard Bober,
ktorého v úvode tejto slávnostnej posviacky privítali
primátor mesta Vranov nad
Topľou Ing. Ján Ragan, farár
tejto farnos" Mgr. Marek
Kunder a tajomník farskej ekonomickej rady Ing.
Michal Mudrák.

Primátor mesta slávnostne prijal
gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru
V
pondelok
28. 10. 2013 primátor
mesta Ing. Ján Ragan
slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného
PaedDr. Michala Kučeru,
ktorý 19.10.2013 oslávil
krásne životné jubileum
– sedemdesia"ny. Počas
tejto slávnostnej chvíle
mu primátor mesta poďakoval za jeho prácu,
ktorú vykonal pre naše
mesto a poprial mu veľa
zdravia, šťas"a, božieho
požehnania a entuziazmu do budúcna. PaedDr.
Michal Kučera sa narodil
sa v dedinke Úpor. Po
ukončení teologických
štúdií bol v roku 1965
ordinovaný v Prešove.
V rokoch 1996 - 1999

bol rektorom kňazského seminára v Prešove
a v rokoch 1996 - 1997 odborným asistentom Gréckokatolíckej bohosloveckej
fakulty v Prešove. Vo Vranove nad Topľou v Čemernom pôsobil od roku 1999. Najprv
v rokoch 1999 - 2003 ako okresný dekan vranovského dekanátu, 2003 ako protopresbyter vranovsko - čemernianského protopresbyteriátu a od roku 2004 ako farár vo farnos"
Čemerné. 11. novembra 2003 bol menovaný
do Kňazskej rady a 12. novembra 2003 do
Zboru konzultorov. Za jeho pôsobenia sa vo
farnos" rozvíjali mnohé ak"vity, do ktorých
sa zapájal a podporoval ich nielen ak)vnou
pomocou, ale aj modlitbami. Spolupracoval
pri organizovaní Medzinárodného fes"valu
duchovnej piesne, podporoval športové vyži"e mladých, počas jeho pôsobenia prebehla
vonkajšia rekonštrukcia kostola v Čemernom
a pomáhal pri stavbe kostola na Juhu. V júli
2011 odišiel z našej farnos" do dôchodku
a pôsobí ako výpomocný duchovný vo farnos" Vranov – juh.

Vranov navštívila hokejová legenda
Dňa 5. 11. 2013 navš)vil mesto Vranov nad
Topľou Ing. Jozef Golonka
– športová legenda,
bývalý československý
reprezentant a tréner ľadového hokeja. Do nášho
mesta zavítal na pozvanie
honorárneho
konzula
Ukrajiny na Slovensku
a čestného občana mesta
Vranov nad Topľou pána
Stanislava
Obického.
Po slávnostnom prija)
primátorom mesta Ing.
Jánom Raganom a zápise do pamätnej knihy sa

stretol so žiakmi stredných škôl, kde im porozprával o svojej športovej kariére a odpovedal
na ich zvedavé otázky.
V popoludňajších hodinách bol hosťom kultúrno-spoločenského
poduja"a Jednoty dôchodcov, ktoré jednota
každoročne organizuje
v rámci Mesiaca úcty
k starším. Tam predstavil svoju novú publikáciu
s názvom „Jozef Golonka
Rebel s číslom 9“.
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Vianočné trhy
Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Mestským domom kultúry
vo Vranove nad Topľou a Centrom
voľného času zorganizovali pod
názvom Rozžiarme Vianoce kultúrno-spoločenské poduja"a, ktorých
súčasťou boli aj Vianočné trhy. Tie
v období od 13. 12. do 15. 12. 2013
boli zároveň aj súčasťou 5. ak"vity

cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007-2013).
Počas týchto dní na Námes& slobody pred areálom AOC prezentovali
svoje výrobky remeselníci z Poľska
a Slovenska (drevorezba, obrazy,
výšivky, vianočné dekoračné predmety, poľská a slovenská keramika,
sviečky, úžitkové predmety, medo-

projektu Kultúra bez hraníc, v rámci
projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow
– Jaslo – Vranov nad Topľou (projekt
je realizovaný cez Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská
republika 2007 – 2013. Do projektu sú zapojení MsDK Vranov n. T.,
MDK Rzeszow a JDK Jaslo. Projekt
je spoluﬁnancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu

vina). Vranovčania mali jedinečnú
možnosť ochutnať tradičné poľské
jedlá, nápoje a likéry. V období od
7. 12. do 12.12.2013 a v období
od 16.12. do 23.12.2013 si obyvatelia a návštevníci mesta mohli
v stánkoch kúpiť tradičné slovenské
vianočné pochúťky (klobásy, syry,
perníky, oškvarky, oplátky, tradičné
vianočné pečivo), vianočné ozdoby,
kvety, vianočnú keramiku a občerstviť sa vareným vínom.

Vianočný kamión
Začiatkom mesiaca december
naše mesto už po druhýkrát navš&vil Santa Claus so svojimi škriatkami. Ten už tradične cestuje po
celom Slovensku na svojom krásnom červenom kamióne a prináša
pravú predvianočnú náladu. Tesne

pred príchodom na naše námes"e
všetci návštevníci mali možnosť sa
naučiť špeciálny Vianočný tanec,
ktorý si potom spoločne zatancovali so Santom a jeho škriatkami.
Santa si od tých najmenších
vypočul ich vianočné želania,
básničky, pesničky a jeho pomocníci škriatkovia sa postarali
o bohatý program. V ňom nebola núdza o prekvapenia a súťaže.
Samozrejme, & odvážnejší sa na

pamiatku mohli odfo"ť s niektorým z jeho škriatkov alebo aj
priamo so Santom v jeho izbičke.
Na toto predvianočné stretnu"e
prijalo pozvanie viac ako 1000
návštevníkov, ktorí sa na poduja&
mohli nielen dobre zabaviť, ale aj

pomôcť dobrej veci. Tak ako pred
dvoma rokmi peniaze získané
z predaja darčekov a nápojov, ktoré si ľudia v priebehu návštevy vianočného kamióna zakúpili, bude
venovaná na rozvoj ak"vít Centra
mládeže. Sumu, ktorá sa vyzbierala tento rok, sa dozvieme v januári
2014. Svoje fotograﬁe so Santom si
môžete s"ahnuť na stránke www.
vianocnykamion.sk v sekcií Fotky
od Santu.
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Pesničkový Mikuláš 2013
Mestský dom kultúry vo
Vranove n. T. v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou pripravili
pri príležitos" sviatku sv. Mikuláša
a Vianoc pre veľkých aj malých hudobno-zábavný program s názvom
Pesničkový Mikuláš. Autorské pod-

základných škôl spolu so svojimi
pedagógmi. Samozrejme aj tento
rok bolo toto predstavenie pripravené aj pre rodičov a ich de". Tento
rok si úlohy hercov vyskúšali: Betka
Ropoviková, Soňa Metyľová, Jakub
Kónya, Petra Nováková, Šárka

uja"e Mestského domu kultúry vo
Vranove n. T. sa radí medzi obľúbené a tradičné poduja"a nášho mesta vďaka zaujímavému príbehu,
veselým pesničkám, spevu, tancu
i humorným scénam, v ktorých sa
už 16 rok predstavili pracovníci spomínaného kultúrneho stánku spolu
s vranovskou talentovanou mládežou. Predstavenia sa zúčastnili žiaci materských škôl, žiaci 1. stupňa

Lenková a Katarína Lehončáková.
Postavy čerta a Mikuláša sa aj
tento rok zhos"li naši kolegovia
Mgr. Peter Novák a Peter Tóth.
Za prípravou scény, výrobou hudobných podkladov, nácvikmi de&
a celkovej prípravy jednotlivých
predstavení stál kolek&v MsDK na
čele s riaditeľom tejto príspevkovej
organizácie mesta, Ing. Alfonzom
Kobielskym.

Majme srdcia plné lásky
Sviatok sv. Mikuláša a Vianoce
sú časom kedy ľudia snívajú vianočné sny, majú tajne priania. Splnia
sa však len vtedy, keď naše srdcia
budú naplnené
láskou a dobročinnosťou. Je to čas,
keď ľudia myslia
viac srdcom ako
rozumom. Keby
človek rozmýšľal
srdcom a nie len
rozumom
svet
okolo nás by bol
oveľa krajší, ľudia by boli k sebe
lepší a milší. Pokoj
medzi ľuďmi, radosť, šťas"e vo
svete to nie sú obchody rozumu,
to je vec srdca.
Srdce plné lásky je otvorené dokorán a žičí aj inému nielen
sebe. Preto teraz je ten čas, kedy
môžeme darovať osobne nielen
darček a úsmev tomu koho máme
radi, svojím blízkym ale predovšetkým tým, ktorých chceme potešiť, povzbudiť, pretože život im
ukázal tu smutnejšiu stránku. Veď
keď nebudeme zahľadení sami do
seba a naše srdce bude naplnené
láskou, tak vo svojom okolí uvidíme nielen svojich blízkych a tých
ktorých máme radi ale aj starých

či osamelých, chorých, trpiacich,
siroty či bezdomovcov. Práve oni
najviac potrebujú pomoc jednotlivca, ale aj inš"túcií, ktorí podajú po-

mocnú ruku. Pomocnú ruku počas
celého roka im podávajú pracovníci sociálneho referátu mestského
úradu, ktorí sú tam pre všetkých
obyvateľov mesta, odkázaných na
pomoc, radu, ﬁnančnú podporu,
alebo potrebujú sa podeliť so svojimi problémami a starosťami.
Primátor mesta Ing. Ján Ragan
pre siroty, bezdomovcov a chlapcov z detských domov umiestnených v charitnom dome odovzdal
balíčky so želaním, aby im Vianoce
priniesli radosť duše a posolstvo
nebeského pokoja aj v roku 2014.
Mgr. Mária Žolnová
referát sociálnych služieb MsÚ
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Vianočné sviatky,
zvyky a povery
K Vianociam neodmysliteľne patrí veľa povier, ľudových zvykov a rituálov. Do súčasnos# sa ich už príliš veľa nezachovalo alebo sa dodržiavajú skôr na dedinách. Avšak
sú veľmi zaujímavé a veľakrát pochádzajú ešte z čias, keď boli Vianoce pohanským
sviatkom slnovratu. Pretože podľa ľudovej múdros# bol 24. december najvhodnejším
dňom na veštenie budúcnos#, veľa zvykov je preto v mene odkrývania osudu. Mnoho
zvykov je na Slovensku aj v Čechách podobných, niektoré sú špeciﬁcké pre daný kraj.

Povery vzťahujúce sa
k štedrovečernej večeri
Kto sa na Štedrý deň pos(, uvidí zlaté prasiatko.
Počet osôb pri stole nesmie byť nepárny, preto sa radšej pozývali hos#a
alebo sa pres#eralo o jeden tanier a príbor navyše.
Od štedrovečernej večere sa nesmie vstať, kto vstane, ten do roka umrie.
Pod tanier sa dáva šupina z kapra či mince, aby sa nás celý rok držali
peniaze.

Liatie olova

Krájanie jabĺk
Po štedrovečernej večeri
sa nožom prepolí jablko (kolmo na os). Pokiaľ jadierko
vyzerá ako päťcípa hviezda,
všetci sa budúci rok zasa
v zdraví zídu. Pokiaľ má tvar
kríža (je štvorcípa), potom
niekto z prítomných ťažko
ochorie alebo zomrie.

Púšťanie lodičiek

Nad plameňom sa na
kovovej lopatke rozžeraví
kúsok olova až na bod tavenia. Pripraví sa nádoba
s vodou a tečúce olovo sa
do nej opatrne, ale naraz
vleje. Vznikne tak odliatok
veľmi abstraktných tvarov.
Prítomní sa potom snažia
rozpoznať, čomu (komu)
je odliatok podobný. Podľa
tvaru sa potom usudzuje,
čo koho čaká.

Pripraví sa lavór s vodou a vianočné sviečky. Rozpolí sa niekoľko vlašských orechov a do prázdnych polovíc ich škrupín sa nakvapkaným voskom upevnia vždy po
jednom úlomku vianočné sviečky. Lodičky so zapálenými sviečkami sa nechajú plávať po vode. Majiteľa lodičky, ktorá vydrží najdlhšie svie#ť a nepotopí sa, čaká dlhý
a šťastný život. Pokiaľ sa lodička drží pri kraji nádoby, jej majiteľ sa bude celý rok
držať doma. Ak lodička pláva do stredu nádoby, vydá sa do sveta.

Čakanie na štekot psa
Slobodné dievčatá na Slovensku vyjdú pred dom a čakajú
na zaštekanie psa. Z tej strany, z ktorej sa ozve štekot, príde ich
nastavajúci.

Vianočný primátorský punč
Počas vianočného poduja•a Rozžiarme Vianoce, primátor mesta
Ján Ragan ponúkal občanom vianočný primátorský punč. Ten sa pomaly stáva tradičným vianočným nápojom. Skúste si ho pripraviť aj Vy.
Na prípravu potrebujeme:
2 l suchého červeného vína, 3 dcl čierneho čaju + palinu, 2 dcl
džúsu (podľa chu•), 1 vanilkový struk alebo 3 ks vanilkového alebo
vanilínového cukru, 1 muškátový orech, 1 celú škoricu, 5 klinčekov, 1
ks badiánu, kôru z jedného pomaranča, 1 citrón, na dochutenie med
alebo cukor, rum alebo brandy.

Postup prípravy:
Uvaríme čaj. V ňom vylúhujeme klinčeky, muškátový orech, škoricu, badián a pomarančovú kôru. Vylúhovaný čaj precedíme, zohrejeme s džúsom na bod varu, dolejeme víno pridáme vanilku alebo
vanilínový cukor, rum prípadne brandy, dosladíme medom alebo
cukrom.
Servírujeme s nadrobno pokrájaným citrusovým ovocím (mandarínky, grepy, pomaranče).
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Ďalšie vianočné rady a povery
Na Štedrý deň sa nemá nikomu nič dlhovať, privolá sa tým bieda s núdzou.
Od štedrovečernej večere až do polnočnej omše sa nesmie chodiť cez pole. Kto vraj tento zvyk poruší, do roka
zomrie.
Keď sa nohy štedrovečerného stola obtočia povrazom, domu sa celý rok vyhnú zlodeji.
Na studňu sa má v Štedrý deň zaklopať, aby bola dobrá voda.
Aby včely mali med, stačí vraj dať pár odrobiniek z vianočky pred úľ.
Kto nikomu nič na Štedrý deň nedaruje, príde na mizinu a dočká sa biedy.
Ak vyjde slobodné dievča pri príprave večere von z domu, určite stretne muža, ktorý je jej súdený.
Vydaj sa uskutoční, ak dievča obíde devätoro budov a z každej prinesie odkrojok vianočky.
Dievčaťu veľa napovie, ak okrája šupku z jablka a hodí ju za hlavu. Ktorému písmenu sa potom
bude najviac podobať, to je začiatočné písmeno mena jej nastávajúceho.
Pokiaľ žena čaká bábätko, je dobré počkať na prvého návštevníka do domu na Štedrý večer. Ak je to
muž, narodí sa chlapček.
Ak zaklope dievča na kurín a ozve sa kohút, veselica je istá.
Ak zatrasie dievča bazou, ozve sa pes z tej strany, odkiaľ príde jej milý.

Štedrá večera po slovensky
• Podľa starých vianočných zvykov sa pod obrus na štedrovečernom stole dávali šupiny z kapra alebo peniaze. Niekde sa šupiny
kládli pod taniere a peniaze pod obrus. Oba zvyky však znamenali
jediné, aby ich rodina mala v budúcom roku dostatok. Aj v súčasnos! tento zvyk pretrváva vo väčšine slovenských domácnos".
• Štedrá večera bola odjakživa rodinnou záležitosťou. Predchádzala
jej spoločná modlitba, po ktorej gazdiná namočila do medzu strúčik
cesnaku a urobila ním krížik na čelo mužovi a deťom. Gazda potom
rozkrojil najkrajšie jablko a každému z neho dal kúsok. Znamenalo
to, že rodinu tvorí každý jej člen, ako kúsky tvoria celé jablko.
• Na slávnostnom stole preto nesmeli chýbať oblátky, med, cesnak
a jablko, ktoré sa vždy krájalo priečne na polovicu. Ak sa po prekrojení z jadrovníka vytvoria hviezda, znamenalo to šťas!e a zdravie, ak
krížik, potom rodinu „navš"vila“ choroba alebo dokonca smrť.
• V rodinách dodržiavajúcich tradície, sa štedrovečerné hodovanie
začínalo jedením oblátky s medom, resp aj cesnakom, prípitkom
a kapustnicou, ale niekde bývalo zvykom namiesto klasickej kapustnice podávať aj šošovicovú či hrachovú polievku, pretože !eto strukoviny symbolizovali blahobyt, teda toľko peňazí ako šošovice či hrachu v hrnci, kde sa polievka varila.
• V niektorých regiónoch sa zachovával zvyk, že skôr ako sa začalo jesť, hlava rodiny ešte predniesla prípitok s pohárikom „ostrého“ a až
potom nasledovalo jedenie oblátok s medom a cesnakom, orechov
a jabĺčka a polievky, najmä hríbovej, šošovicovej či kapustovej s hubami a sušenými slivkami.
• Štedrý večer bol vždy opradený rúškom tajomstva a vianočných
povier. Na stole musel byť prestretý párny počet tanierov, pri nepárnom by si pre posledného stolovníka prišla smrť. V niektorých
regiónoch sa !ež uchoval zvyk pres!erať o jeden tanier a príbor
navyše pre prípad, že by počas večer prišiel náhodný hosť. Touto
formou sa však niekde vzdávala aj úcta zosnulému členovi rodiny,
ktorý v tom roku zomrel.
• Od štedrovečerného stola sa nesmelo počas večer odbiehať,
čo pla!lo aj pre gazdinú, aby „vinník“ do roka nezomrel. Preto
bolo vždy všetko jedlo buď na stole, alebo v jeho bezprostrednej
blízkos!.
• Po večeri sa rodina opäť krátko pomodlila a hlava rodiny, alebo jej najstarší člen sa Bohu poďakoval za jedlo a pi!e, ktoré im
doprial.
• V období Vianoc slobodné vydajach!vé dievčatá hádzali topánku
za hlavu smerom k dverám. Ak sa špička topánky otočila smerom ku
dverám, bolo to znamenie, že dievča sa do roka vydá. Ak ku dverám
smerovala päta topánky, dievča zostal ešte jeden rok slobodná.
zdroj: internet
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Zimná údržba komunikácií v meste
Vranov nad Topľou
Údržbu a zjazdnosť miestnych komunikácií v zimnom období v meste Vranov
nad Topľou vykonáva oddelenie verejnoprospešných služieb, ktoré bolo vytvorené v októbri 2012. Činnos# súvisiace
s letnou a zimnou údržbou prevzalo od-

Nový malotraktor s radlicou
a rozmetadlom, je vybavený aj
komponentami na letnú údrzbu

delenie po ukončení zmluvy s Mestským
bytovým podnikom, a.s., v konkurze
(MsBP).
Úlohou zimnej údržby je odstránenie, prípadne zmiernenie závad v zjazdnos# a schodnos# komunikácií, spôsobených poveternostnými a klima#ckými
podmienkami. Presne naplánovať činnos# súvisiace so zimnou údržbou nie
je možné, preto pripravenosť musí byť
taká, aby bolo možné zvládnuť všetky
kri#cké situácie, ktoré v priebehu zimy
môžu nastať.
Mesto momentálne spravuje 58 km
ciest a 56 km chodníkov.
Technika určená na zimnú údržbu
S prípravou na zimnú údržbu oddelenie začalo v mesiaci september a to
opravou staršej techniky. K dispozícii má
vlastnú techniku, ktorú mesto zakúpilo
pomocou verejného obstarávania približne za 140 #síc eur. Do tejto techniky
patrí: nakladač, malotraktor (s radlicou
a rozmetadlom na inertný materiál, zároveň tento malotraktor bude využívaný aj
v lete, je vybavený aj komponentami na
letnú údržbu), prednú radlicu a posýpaciu

nadstavbu na nákladné auto, traktorový 78 ton posypovej soli a 150 ton drvenépríves, v najbližšom období bude mestu ho kameňa.
dodaný traktor s prednou radlicou. K dispozícii má aj zapožičanú z MsBP (malý syPoradie udržiavania komunikácií
pač, veľký sypač, 2 x traktor, vyklápač).
Na území mesta sa nachádzajú komunikácie, na ktorých vykonáva zimnú údržbu Správa a údržbu ciest Prešovského
samosprávneho kraja oblasť Vranov
nad Topľou – Lomnica smer Kamenná
Poruba, Lomnická ulica, Čemernianska
ulica, Herianska ulica, Prešovská ulica, Duklianskych hrdinov, Mlynská
a Staničná ulica.
Na ďalších komunikáciách vykonáva
údržbu mesto Vranov nad Topľou. Tieto
cesty sú rozdelené do dvoch okruhov
podľa dôležitos#. Prvý okruh zabezpečuje zjazdnosť ciest pre sanitky, hasičov, autobusy. Tak#ež do tohto okruhu
patria všetky cesty, ktoré sú na kopcoch
(Dubník, Okulka Sídlisko 1. mája, Vinice).
Do prvého okruhu sú zaradené cesty
Námes#e slobody, Milana Ras#slava
Štefánika, Dlhá ulica, Domašská ulica,
Posypový materiál
Sládkovičova ulica, Budovateľská ulica,
Bernolákova ulica, Dobrianskeho ulica,
K zlepšeniu zjazdnos# komunikácií sa Na hrunku, Sídlisko I. mája, Ulica gen.
používajú chemické a inertné materiály Svobodu, Erxova ulica, Viničná ulica,
a to posypovú soľ, drvený kameň a zeo- Slnečná ulica.
lit. Ten slúži pre posyp chodníkov v centre
Ostatné cesty sú zaradené do druhémesta, kde nie je možné použiť posypovú
soľ. Mesto má momentálne k dispozícii ho okruhu.

Pracovníci menších
obecných služieb
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V meste pribudlo nové detské ihrisko
Na území mesta, pri Dome
kultúry, pribudlo nové detské ihrisko na trávnatej ploche. Toto ihrisko
mestu Vranov nad Topľou darovala
spoločnosť STD Donivo a.s. Vranov
nad Topľou a zrealizovala spoločnosť
Playsystém s. r. o. , Košice. Je určené
pre de$ od 3–12 rokov. Primátorovi
mesta Ing. Jánovi Raganovi ho slávnostne odovzdal predseda predstavenstva STD Donivo a.s. Ján
Drozd. Nové ihrisko je vybavené
komponentami:
• Lezecký šesťuholník s rozmermi 2×2×2 m a s okolitou nárazovou
zónou 6×6 m.
• Domček so šmýkalkou s rozmermi 3,3×3,0×2,7 m s okolitou

nárazovou zónou 6,2×6 m
• Kombinovaná dvojhojdačka
o rozmeroch 2,5×4,2×1,4 m s dopadovou zónou tvorenou z gumových
rohoží.
• 2 ks pružinových hojdačiek – pes a mačka
Ihrisko je doplnené 3 ks
lavičkami, okrasnou zelenou.
Dopadové plochy sú trávnaté,
štrkové a z gumených rohoží.
Všetky osadené komponenty
a príslušné dopadové plochy
spĺňajú európske normy.
V meste Vranov nad Topľou
je momentálne 8 detských ihrísk. V tomto roku boli vybudované 3 detské ihriská a to:

• Ihrisko pri AOC – 2.199.20 €
(2 pružinové hojdačky, kolotoč, vahadlová hojdačka)
• Okulka pri bloku Z –
1 500,00 € (pieskovisko, pružinová

hojdačka – koník, vahadlová
hojdačka)
• Sídlisko 1. mája pri bloku H –
1 500,00 € (pieskovisko, pružinová hojdačka – koník, vahadlová hojdačka)

Mesto opravilo skate areál
Mesto Vranov n.T. v roku 2008
zrealizovalo a dalo do prevádzky
skate areál na Bernolákovej ulici vo

Vranove nad Topľou. Plocha skate
parku bola určená k užívaniu a ak%vnemu pohybu na jazdnej ploche,

vrátane izolácie od ostatných peších, kľudových, či inak orientovaných súčas% tejto plochy.
Vzhľadom k tomu, že areál
nebolo možné využívať z dôvodu nefunkčnos$ nájazdových
plôch, mesto Vranov n.T. svojpomocne v mesiacoch september, október 2013 zabezpečilo jeho komplexnú opravu,
ktorej výška predstavovala
približne 2 000,- €. Jednalo sa
o kompletnú výmenu a montáž všetkých vodovzdorných
pro$šmykových
preglejok

a náter kovových konštrukcií.
V areáli skate parku sa nachádza jazdná rampa šikmá, jazdná
dráha oblúková, prejazdová plošina so zábradlím, jednoduchá
a atrak%vna skate-prekážka ako
samostatný jazdný modul určený
k nábehom, skokom a pod. Vstup
do areálu je voľný, resp. časovo
limitovaný (monitoring lokality
mestskou políciou). Je koncipovaný ako nedozorovaný, resp. pod
dohľadom a na zodpovednosť zákonných zástupcov u osôb mladších ako 18 rokov.

Slávnostné otvorenie lezeckej steny v Centre voľného času
Voľný čas je dôležitou súčasťou
života človeka v každom veku. Je to
čas oddychu, regenerácie, uvoľnenia, zábavy, spoločenských kontaktov, sebarealizácie v záujmových
a iných činnos$ach. Každý, kto pracuje s deťmi túži vidieť ich radosť
pri riešení hravých úloh. Úspech je
obrovská odmena, ktorú môžeme
dosiahnuť, ak sa budeme s deťmi
rozprávať, vnímať ich a počúvať.
V Centre voľného času vo
Vranove nad Topľou v školskom
roku 2013 – 2014 našlo svoje ak$vity 866 de% a mládeže vo veku
od 5 do 30 rokov, ktorí sú zapojení v jednom zo 68-ich záujmových
krúžkov. Svoj talent a nadanie môžu
mladí ľudia hľadať a rozvíjať pod
odborným vedením 6 interných pedagógov a 32 externých vedúcich
krúžkov. Tema$cké oblas$ výchovy
v CVČ sú spoločenskovedná, este$cká, prírodovedná, technická, telovýchovná a hudobná. V čase, keď
po zmene vo ﬁnancovaní cen$er
voľného času niektoré zanikli, do
vranovského CVČ prichádza nová
športová ak$vita - horolezectvo.
Zásluhu na výstavbe novej lezeckej

steny v CVČ majú mladí horolezci
z Horolezeckého klubu Slaňák, ktorí svoje nápady pretavili do 3 projektov, z ktorých 2 boli aj ﬁnančne podporené. Prvým projektom
Ukážeme Ti svet z výšky Nadácie
SPP bolo internetovým hlasova-

Realizácia výstavby steny začala dokumentačnou prípravou,
schvaľovacími procesmi v auguste
2013 a samotná stavba, ktorú členovia HK Slaňák realizovali svojpomocne trvala približne mesiac do
konca novembra.

ním získaných 3500 hlasov, čo tento projekt posunulo na vytúženú
6. priečku z užšieho výberu 40-$ch
projektov v rámci skupiny východ.
Druhý projekt s názvom Šanca pre
Váš región Nadácie Orange tak$ež
uspel a z 309 projektov sa dostal
medzi 55 ﬁnančne podporených.

Lezecká stena bola slávnostne
otvorená a spustená do prevádzky 6. decembra práve na sviatok
svätého Mikuláša za účas$ primátora mesta Ing. Jána Ragana, prednostu MÚ Mgr. Andreja Krišandu,
vedúcej referátu školstva PaedDr.
Mariany
Lapčákovej,
ďalších

predstaviteľov mesta, poslancov,
riaditeľov škôl a športových nadšencov. Mikulášsky darček si ako
prví mohli vyskúšať žiaci športových tried ZŠ Sídlisko Juh. Lezecká
stena obsahuje 4 štruktúry s rôznymi farebnými cestami, podľa
ob$ažnos$. Stena v prvom rade
bude slúžiť na tréningový proces
členom HK Slaňák, Centru voľného času na rozšírenie krúžkových
ak$vít a všetkým, ktorí sa neboja
pozerať na svet z výšky. Ďakujeme
hlavným realizátorom projektu Bc. Jurajovi Homzovi, Jurajovi
Kozenkovi a Petrovi Žulovi, ako aj
všetkým, ktorí akoukoľvek formou
prispeli k tomu, aby sa v meste
Vranov n.T. mohol rozvíjať ďalší
atrak%vny šport. Vranovu želáme
veľa takýchto odvážnych, inicia%vnych a pracovitých mladých ľudí,
ktorí tvrdohlavo kráčajú za svojim
snom. Poďakovanie patrí aj vedeniu mesta, poslancom, ktorým
osud mladej generácie v našom
meste nie je ľahostajný.
Ing. Anna Marcinčinová
riaditeľka Centra voľného času
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
60-roční október: Michal Bak, Ján
Brinda, Ing. Juraj Fenik, Mgr. Marta Fol•nová,
Dušan Gočík, Vilma Grajcarová, Michal
Hudák, Marta Ivanová, Helena Jačisková,
Mária Kasardová, Jozef Kozenko, Marta
Macková, Marta Maťaščiková, Ing. Pavol
Molnár, Dušan Mruk, Ján Peláčik, Svetlana
Semanová, Viera Valašíková, Jus•na Valková,
Jozef Vavrek, Mária Zálepová,
november: Jozef Baran (Sídlisko
1.mája), Jozef Baran (Mlynská), Tibor
Béreš, Eva Bérešová, Mária Hajníková,
Darina Jevčáková, Pavol Lapko, Alžbeta
Lešková, Ing. Nadežda Liberková, Pavol
Madar, Eva Mazúrová, Mária Mičková,
Helena Peľáková, Jozef Pipek, Mgr. Ján
Poliak, Fran•šek Rapčo, Mária Romanová,
Monika Smolaková, Tibor Szabo, Ing.
Mar•n Strmeň, Mária Tatárová, Ing. Jozef
Tecák, MUDr. Helena Uhlíková
65-roční október:Milada Antolová,
Ján Balický, Juraj Baran, Pavol Bažo,
Eva Buzášová, Michal Fedorňak, Mária
Hančáková, Darina Hivková, Mgr. Anastázia
Kaťuchová, MUDr. Mária Koščová, Jozef
Mydlár, Helena Oráčová, Anton Roškovič,
Ing. Sabína Sigidová, Štefan Šimko, Michal
Uchaľ, Anna Vaľková, Dušan Zelienka,
november:Agnesa Baranová, Ing.
Andrej Béreš, Helena Borošová, Mária
Feníková, Magdaléna Hojdová, Agnesa
Horosová, Helena Kavuličová, Ján
Keri, Mária Konečná, Katarína Kráľová,
Miroslav Kudrna, Mária Mazurová, Vlasta
Molčanová, Alexander Reiner, Miloš
Rjaško, Zita Vasilová, JUDr. Jozef Vravec,
Emília Zacharská
70-roční október: Ján Baľo, Mária
Habasová, Michal Jacko, Valéria Jágerová,
Ing. Fran•šek Kovaľ, Ladislav Kužma, Anna
Paľková,
november:Milan
Boháč,
Viliam
Buňa•cký, Anna Čorbová, Anna Ďuríková,
Mária Eštoková, Mgr. Johana Juščáková,
Stanislava Kentošová, Marta Kopcová,
Elena Mihaľová, Anna Paľová, Ivan Vysoký
75-roční október: Michal Gonos, Ján
Kopko, Miroslav Kysel, Mária Melková, Janka
Nováková, Mária Sabolová, Eva Šlosiariková,
Ružena Vagnerová, Anna Višňovská,
november:Júlia Barabášová, Achác

Bodor, Anna Čechová, Mária Feníková,
Mária Grejtáková, Mária Hladká, Mikuláš
Chomjak, Ing. Zoltán Leško, Anna Lukáčová,
Mária Pavúková, Mária Točená
80-roční október: Imrich Barňák,
Magda Farkašová, Ing. Jozef Gešper,
Helena Hricová, Žoﬁa Maximová, Mária
Zubková,
november:Helena Kolečavová, Irena
Kučerová
85-ročné október: Mária Lachová,
Helena Rusinková,
november: Helena Farkašová, Agnesa
Gdovinová, Mikuláš Horváth, Anna
Kochanová, Margita Lacková, Mária
Litvinová, Anna Mazurová, Mária Sotáková,
Margita Štempeľová
90-roční október: Juliana Drbjaková,
Marta Sabolová, Vojtech Virba,
november: Jolana Fehérová, Michal
Mudrák, Peter Sluťak
100-ročná október: Helena Kopsová

M ANŽELSTVO UZAVRELI
28.9. Zuzana Krausová a Patrik Ferčák,
Mgr. Dominika Petro-Pavelková a Marek
Michalčo 3.10. Judita Jakubová a Mar•n
Ferko 5.10. Miriam Demčáková a Ladislav
Melník, Dominika Škrabalová a Jozef
Dudrák, Michaela Kovaľová a Miloš Palšak,
Mária Ihnátová a Mgr. Lukáš Jeňo, Mgr.
Lenka Balombeniová a Peter Vojtko, Ing.
Kris•na Ma•ová a Ing. Mar•n Fazekáš
12.10. Ing. Mária Ištočková a Ing. Ján
Bukšár, Ing. Marta Kubičková a Ing. Ján
Papco, Denisa Klimková a Ján Gavel, Ing.
Mária Uhrinová a Michal Tabaka, Radoslava
Šlosárová a Jaroslav Svetlík, Andrea
Dzurovčínová a Ján Ongrady, Katarína
Sokolová a Lukáš Čižmarik, Lenka Adamová
a Štefan Bak 17.10. Eva Kaliašová a Marián
Ferenc 19.10. Mgr. Katarína Adamová
a Mgr. Ján Krivák, Mgr. Jana Maliková
a Ing. Emil Šarišský, Miroslava Berdáková
a Peter Jakubčin, Mária Gajdošová a Viktor
Kovaľ 24.10. Diana Gaďová a Matúš
Tippan, Zla•ca Bendasová a Vladislav
Ondi 26.10. Bc. Klára Kačurová a Dominik
Sivák, Zuzana Kamenská a Mgr. Pavol
Madura, MUDr. Monika Hulajová a MUDr.
Dávid Swiatlowski, 7.11. Helena Tehlárová
a Zdenko Kubov, Nikola Balogáčová

a Adam Misár 9.11. Júlia Mitaľová a Mgr.
Mar•n Klimčák, Mgr. Jaroslava Nadzamová
a Ing. Tomáš Zeleňák, Stanislava Tomášová
a Marek Jackovič 16.11. Eva Ferencová
a Cyril Saxun, Dominika Jakubková a Zdeněk
Turcovský, Henrieta Onuferová a Radoslav
Roškovič, Anna Sukovská a Mar•n Dzurko
23.11. Daniela Mičková a Ján Kopčo, Mgr.
Lenka Burášová a MUDr. Pavol Olach

VÍTAME NOVONARODENÝCH
OBČIANKOV
17.9. Viktor Ries 27.9. Radko Ferčák
29.9. Alžbeta Šuﬂitová 3.10. Kris•na Černá
4.10. Stella Princová 6.10. Filip Hurný 7.10.
Carolina Varholová, Richard Marcin 9.10.
Chris!an Hajduch 14.10. Dominik Makara
16.10. Juraj Mišľavcev 21.10. Diana Feriová
23.10. Nela Miklošová, Dávid Mitráš, Alex
Richter 25.10. Mar!n Och!nský, Adam Kočiš
31.10. Nikolas Diľ, 17.10. Oliver Andreji,
Izabella Thea Ker!sová, Lukáš Kaliaš 22.10.
Eva Dobranská 25.10. Alžbeta Labancová
28.10. Ondrej Micik 30.10. Max Hruška
31.10. Sebas!án Sirník 5.11. Marianna Diľová
7.11. Diana Oravcová, Marianna Kotlarová
8.11. Ma!áš Čurila 13.11. Michal Michalov,
Karolína Sisáková 15.11. Klaudia Šmatárová
22.11. Nina Olexová 25.11. Šarlota Katarína
Princová 26.11. Jakub Kaliaš

VYSLOVUJEME ÚPRIMNÚ
SÚSTRASŤ RODINÁM
ZOSNULÝCH OBČANOV
17.9. Peter Setlák (52) 18.9. Milan
Seman (61) 26.9. Eva Mondoková (50)
5.10. Mária Grošíková (82) 8.10. Juraj
Stríčko (58), Fran!šek Radvanský (69)
11.10. Štefan Mašľar (87) 15.10. Mária
Dvorjáková (82), Margita Peržeľová (62)
16.10. Tibor Čerkes (76) 17.10. Milan
Vongrej (61) 20.10. Ján Demčák (69) 21.10.
Mária Gluvňová (67) 22.10. Anna Šuťaková
(83) 23.10. Alena Kandráková (59) 24.10.
Mária Čechová (86), Eliška Lenková (21)
29.10. Jozef Hromják (73)3.11. Albert Haňo
(74) 4.11. Vojtech Parajňák (73) 14.11. Ing.
Vladimír Mikita (60) 20.11. Iveta Iľková
(42) 27.11. Anna Badžová (86)
Spracovala: Viera Machková,
kancelária primátora
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