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J.Ragan: Záväzky mesta sme v roku 2014 znížili o 1,5 milióna eur
Mestské zastupiteľstvo na svojom 34. zasadnu" dňa 22.05.2014 schválilo záverečný účet mesta za rok 2013. Tento významný dokument, ktorý hovorí o hospodárení mesta za minulý rok, poslanci schválili bez výhrad. V súvislos$ s tým sme poprosili primátora mesta Ing. Jána Ragana o pár slov.

Pán primátor, ako hodno•te
hospodárenie mesta Vranov nad
Topľou za rok 2013 ?
Tak ako predošlé roky aj rok
2013 bol rokom konsolidácie ﬁnančnej situácie mesta. Za obdobie rokov 2011 a 2012 prija"m
úsporných opatrení na všetkých
úsekoch, vrátane správy úradu
sme záväzky mesta znížili o 2,2
milióna eur. V roku 2013 to bolo
o ďalších 1,5 milióna. Aj napriek
šetreniu mesto v roku 2013 zobralo
úver na ﬁnancovanie inves$čných
akcií. Z prostriedkov úveru bola
doﬁnancovaná digitalizácia kina,
rozšírenie cintorínov na Mlynskej
a Cintorínskej ulici, výstavba
chodníka na Mierovej a 2. etapa 1. časť výstavby chodníka na
Čemernianckej ulici, zakúpili sme
novú techniku pre zimnú údržbu
mesta. V roku 2013 sme uhradili
poslednú splátku reštrukturalizovaného úveru z roku 2004 a zároveň poslednú splátku za stavbu
chodníka na Porubskej ulici z roku
2010.
Takže ako by ste zhrnuli rok
2013 v číslach?
Mesto skončilo svoje rozpočtové hospodárenie s prebytkom vo
výške 1,5 mil. Eur. Celkové záväzky k 31.12.2013 opro$ roku 2012
sme znížili o 1,5 milióna eur, z toho
záväzky voči dodávateľom o 261
$síc eur. Napriek čerpaniu nového úveru (digitalizácia kina, rozšírenie cintorínov, výstavba nových
chodníkov, zakúpenie techniky pre
zimnú údržbu) úverová angažovanosť opro$ roku 2012 poklesla
o 2,28 %, čiže k 31.12.2013 bola vo
výške 30,5 %. Na základe zákona
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, obec môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje
ﬁnancovania, len ak celková suma
dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Mesto
teda má rezervu na prija$e ďalších
návratných zdrojov ﬁnancovania na
5 % spoluﬁnancovanie v prípade, že

bude úspešné v projektoch spoluﬁnancovaných zo štátneho rozpočtu
a rozpočtu Európskej únie v novom
programovacom období, či to už
bude tre$a etapa rekonštrukcie
centra mesta, rekonštrukcie materských škôl a iné.
V roku 2013 mestu Vranov
nad Topľou v porovnaní s rokom
2012 vzrástol majetok o 1,3 milióna eur. Do majetku mesta boli
zaradené ukončené inves$čné akcie: Rekonštrukcia zariadenia pre

seniorov, regulačná stanica plynu,
výstavba stojísk na komunálny
a separovaný odpad, detské ihrisko
pri Dome kultúry, rozšírenie kamerového systému, merač rýchlos$,
spomaľovacie prahy, sypač s radlicou, traktor s radlicou, traktor
Zetor, nákladný príves za traktor.
V minulom roku mesto realizovalo viaceré nielen inves"čné
akcie. Aké inves"čné akcie sú naplánované v roku 2014?
Takou najväčšou inves$čnou
akciou v roku 2014 bude výstavba
otvorenej ľadovej plochy v priestoroch Základnej školy Juh. Keďže nie
je doriešené ﬁnancovanie dostavby

rozostavaného Zimného štadióna a
6 rokov v našom meste nie je možnosť korčuľovania, rozhodli sme sa
pre takúto alterna"vu. Táto plocha
bude využívaná celoročne, v zimných mesiacoch na korčuľovanie
a v letných mesiacoch ako hokejbalové ihrisko. V tomto roku na území mesta začne výstavba nových
bytov a to na Lúčnej a Rodinnej oblas$. Budú to štandardné byty na
štandardné bývanie pre mladých
ľudí. Samozrejme budeme pokračovať v opravách a rekonštrukciách
ciest, chodníkov, detských ihrísk.
Chceme vybudovať nové športovisko pri Centre voľného času.

Primátor slávnostne prijal Jozefa Švarbalíka
Primátor mesta Ján Ragan
dňa 11.04.2014 prijal Jozefa
Švarbalíka, bývalého riaditeľa
Hornozemplínskeho osvetového
strediska. Ten v uplynulom období oslávil krásne životné jubileum
– sedemdesia$ny. Počas tejto
slávnostnej chvíle mu primátor
mesta vyslovil uznanie za pôsobenie v našom meste, poďakoval
mu za jeho vykonanú prácu a poprial veľa zdravia, šťas$a a entuziazmu do budúcna.
PaedDr. Jozef Švarbalík
V rokoch 1970 – 1979 bol riaditeľom ZŠ v Zámutove. Ak"vne sa
venoval rómskej problema$ke. Je
spoluautorom publikácie Osobitos$
pri výchove a vyučovaní rómskych
de" zo sociálne nevyhovujúceho
prostredia (SPN Bra$slava, 1974).
Bol dlhoročným vedúcim FSk
Zamutovčan (1970 – 1979), s ktorou naštudoval známu Zamutovskú
svadbu a celý rad ďalších scénických obrazov z horného Zemplína
(Pávička, Regrútska odobierka,
Fľaškový, Ložkový), ako aj neopakovateľné, najmä mužské spevy. Vyše
dve desaťročia pôsobil vo funkcii
riaditeľa osvetového strediska vo
Vranove nad Topľou (1979 – 2005,
s prestávkou v rokoch 1991 – 1994,
okresné, regionálne, v súčasnos$
Hornozemplínske osvetové stredisko). Po roku 1989 bol zvolený za
predsedu osvetárskeho parlamentu

a predsedu pe$čného výboru za
zachovanie osvetových stredísk.
Je iniciátorom mnohých kultúrnoosvetových poduja" a vzdelávacích
programov v spolupráci s Národným
osvetovým centrom, napríklad
Šaﬀova ostroha, Ekumenický fes$val Rieka, každoročne Dni Zemplína
v Bra$slave a v Košiciach, publikoval
v zborníkoch vydávaných Národným

osvetovým centrom. V roku 2004
mu generálny riaditeľ Národného
osvetového centra udelil Medailu
D. G. Licharda a v tom istom roku
Ma$ca slovenská Medailu Cyrila
a Metoda. V roku 2006 dostal Cenu
primátora mesta za prínos a rozvoj
kultúry v meste a v regióne Vranov
nad Topľou (zdroj: Národné osvetové centrum).
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Aj v roku 2014 v meste Vranov nad Topľou zrealizujeme opravy a úpravy cestných, peších komunikácií
a spevnených plôch, rozvojové programy, opravy a rozšírenie detských ihrísk a športovísk
Do novembra tohto roka t. j. roku pri bytovom dome „H“.Na Sídlisku pracuje s marginalizovanými skupi2014 bude v areáli Základnej školy Juh za bytovým domom „1058“ sa nami. Táto rekonštrukcia a prístavba
juh pred existujúcou nafukovacou vytvorí nové detské ihrisko, kde sa sa začala realizovať v minulom roku
halou zrealizovaná „Športová plo- osadí lezecká stena v tvare „Z“, nová t. j. 2013 a s ukončením uvažuje sa
cha“ o rozmeroch 26,0 m x 50,0 m, dvojhojdačka a nový kolotoč. Na do konca roku 2014. V rámci stavby
ktorá bude slúžiť ako plocha na špor- Sídlisku lúčna sa osadia na voľnej sa zrealizuje nová strecha na pôvodtovanie viacerých druhov športu. ploche za bytovým domom 818 nové nom objekte a jeho prístavbe, ktorá
V zime po osadení man"nelov bude futbalové bránky a nové basketba- bude slúžiť ako školiaca miestnosť.
táto plocha slúžiť ako nekrytá ľado- lové koše na existujúcej asfaltovej Zrealizujú sa "ež sociálne zariadenia
vá plocha čiže „klzisko“, ktoré bude ploche. Zároveň vedľa tento plochy vrátane pre imobilných, kuchyňa so
sa osadí pre menšie de" pieskovisko skladom. Súčasne stavba komunito rozmeroch 20,0 m x 40,0 m.
Tak"ež v tomto areáli školy sa a lezecká stena v tvare „Z“. Pri byto- ného centra sa napojí sa na všetky
vybudujú šatne, ktoré budú slúžiť vom dome 825 sa osadí pieskovisko, inžinierske siete vo forme prípojok
– vodovodnej, kanalizačnej, elektricako pre nafukovaciu halu tak i pre kolotoč a pružinová hojdačka.
kej a plynovej. Celkový náklad stavby
klzisko. Zároveň
je 143 "s. Eur. Stavba je ﬁnancovaná
sme mysleli aj Zrekonštruované športovisko na Dubníku
z prostriedkov EU vo výške 95% t. j.
na skvalitnenie
136 "s. Eur z celkových oprávnených
služieb tohto arenákladov na stavbu a zvyšných 5%
álu a to vo forme
bude vyﬁnancovaných z vlastných
občerstvenia pre
prostriedkov mesta t. j. 7 "s. Eur.
n á v š t e v n í k o v,
Ďalšou inves"čnou akciou meskde v tomto areta je Chodník na Ul. Čemernianska
áli okrem šatní
– 2. etapa. Tento chodník bude popribudne aj obkračovaním existujúceho novozreajekt zázemia, kde
lizovaného chodníka v rámci 1. etabude umiestnené
py, ktorý sme ukončili v roku 2011.
okrem sociálneho
Druhá etapa chodníka je navrhovazariadenia a sklaNa Sídlisku I. za daňovým sme ná na pravej strane cesty v smere na
du aj „bufet s občerstvením vrátaopravili existujúce oplotenie hracej Trebišov od Ul. Sadovej (ﬁ HasPO–
ne otvorenej terasy“.
plochy ihriska. Na existujúcom ih- koniec 1. etapy) po ulicu Sadovú na
Detské ihriská
Na základe podnetov obyvate- risku v Čemernom na mravenisku konci zástavby – po „šolavý vršok“.
ľov, ako aj samotnej našej mládeže doplníme ihrisko o 3 kusy lavičiek. Celková dĺžka chodníka je 456,02 m
a de&, ktoré kontaktujú mesto, tak- Tak"ež zrealizujeme oplotenie exis- s rozpočtovým nákladom 135 "s.
"ež na základe podnetov poslancov tujúceho ihriska na Rodinnej oblas- Eur. Stavba rieši aj rekonštrukciu
MsZ sme prostredníctvom monito- #. Celkové bolo z rozpočtu mesta na jednotnej kanalizácie, odvodnenie
ringu zamestnancami mestského opravy, doplnenie prvkov a kontro- dažďových vôd a úpravu miestneho
úradu zaznamenali aktuálny stav lu detských ihrísk za rok 2014 vyčle- rozhlasu.
V súčasnos" sa realizuje prea opotrebovanie existujúcich det- nených 20 #s. €. Do konca roka by
ských ihrísk na celom území mesta malo v meste pribudnúť aj cvičisko kládka miestneho rozhlasu a následVranov nad Topľou. Podľa tohto mo- pri Centre voľného času, kde môže ne sa začne so zhutnením povrchu
nitoringu sa mesto rozhodlo realizo- mládež posilňovať prostredníctvom po realizácii kanalizácie a realizáciou
vať opravy detských ihrísk z dôvodu využi"a váhy vlastného tela. Námet samotného chodníka s odvodnením
vandalizmu a opotrebovania jednot- vychádzal tak"ež z radu mladých ob- dažďových vôd, s ktorou by sme
livých prvkov ihrísk. Zabezpečila sa čanov mesta. Súčasťou tohto cvičis- radi začali v 6-7 mesiaci tohto roka.
komplexná oprava jednotlivých ih- ka budú 4 ks rôznych hrázd a lavičky. Chodník bude ukončení do konca
rísk, ktorá pozostávala z opravy po- Toto cvičisko v celkovej hodnote 6,5 tohto roka. Realizácia bude ﬁnancoškodených prvkov, doplnenia ihrísk "s. Eur bude vyﬁnancované zo
o nové prvky, náterov príslušného získaných ﬁnančných prostried- V tomto roku ukončíme 2. etapu
kov vo forme dotácie z VUC chodníka na Čemernianskej ulici
oplotenia ihrísk a podobne.
Jednalo sa o "eto opravy a dopl- PO a vlastných prostriedkov
mesta.
nenie týchto ihrísk a športovísk:
Primátor mesta vyzýva
Na Dubníku sa zrealizovala výmena ple"va, nakoľko pôvodné bolo občanov, aby sa k ochrane
veľmi zničené. Súčasťou tejto opravy majetku mesta stavali zodpoihriska bolo osadenie nových basket- vednejšie a v prípade ničenia
balových košov, čím sme zabezpečili tohto majetku to oznámili
pre mládež využívanie tohto ihriska mestskej polícii. Mestský úrad
na loptové hry. Vedľa tohto ihriska apeluje rovnako na rodičov,
sa osadí malý kolotoč a zrealizuje aby si lepšie všímali svoje rasa pieskovisko pre menšie de". Na toles#, pretože sa často stáva,
sídlisku Okulka sa osadí nové ple"- že de# ničia ihrisko pred očami svo- vaná z vlastných prostriedkov mesta
vo výške 43 "s. Eur.
vo ihriska a osadia sa nové futbalové jich vlastných rodičov.
Novou akciou, s ktorej realizáRozvojové programy mesta
bránky. Pre menšie de" na detskom
Mesto v rámci aj tohtoročných ciou sme začali v máji sú stavebné
ihrisku sa doplní nový prvok – lezecká stena v tvare „Z“, ktoré je pri ak"vít využije prostriedky z eurofon- úpravy fasád nebytových priestobytovom dome „Z“. Tak"ež táto le- dov, konkrétne na „Rekonštrukciu rov bytového domu s. č. 969 na
zecká stena sa doplní na detskom a prístavbu komunitného centra Námes% slobody. Tieto stavebné
ihrisku na Sídlisku 1. mája, ktoré je na Ul. Cintorínska“, v ktorom sa úpravy sú realizované v nadväznos"

s už pripravenou 3. etapou rekonštrukcie centra mesta na jej realizáciu (od OD Jednota po Dom potravín), kde v súčasnos" hľadáme na
jej realizáciu ﬁnančné prostriedky,
a to vo forme dotácie z fondov EU
alebo z vlastných prostriedkov mesta. Samotné stavebné úpravy fasád
pozostávajú z výmeny výkladových
výplní a vstupných dvier existujúcich
predajní a následne sa opravia fasády
týchto prevádzok novými fasádnymi
s"erkami. Stavebné úpravy budú ﬁnancované z vlastných prostriedkov
mesta v celkovej výške 50 "s. Eur.
Pre de", ktoré využívajú voľnočasové a rekreačno–športové ak"vity letných táborov organizovaných
Centrom voľného času vo Vranove
nad Topľou, sme ku chate CVČ na
Domaši – časť Dobrá zakúpili a osadili sanitárny kontajner so sociálnym zariadením vrátane žumpy pre
skvalitnenie rekreovaných de& na
tejto chate. Sociálne zariadenie bolo
zakúpené a napojené na siete (voda,
kanalizácia, elektrická energia) v celkovej výške 15 "s. Eur.
Ďalšou inves"čnou akciou mesta zahŕňajúcu zlepšenia kvality života občanov mesta je aj riešenie
bytovej situácie pre mladé začínajúce rodiny. Z tohto dôvodu na území
mesta Vranov nad Topľou sa začalo
s výstavbou dvoch bytových domov
na Sídlisku Lúčna a na Rodinnej
oblas#. Výstavbou týchto bytových
domov vznikne v každom bytovom
dome 22 nájomných bytov (1 a 2
– izbových bytov). Plánované ukončenie výstavby bytových domov je
v roku 2015.
Oprava komunikácii chodníkov
a spevnených plôch
Na základe monitoringu Mesto
Vranov nad Topľou v súčasnos"
spus"lo rozsiahlu opravu výtlkov
na mestských komunikáciách, ktoré po zime
spomaľujú
dopravu
a ohrozujú bezpečnosť jej
účastníkov. Počas pracovných dní budú postupne
opravené
poškodené
úseky ciest a chodníkov.
Tieto opravy sa začali realizovať postupne
od Rodinnej oblas" cez
Ul. dlhú, Sídlisko Lúčna,
opravila sa komunikácia
pri Kauﬂande, za MsDK,
na ulici na Hrunku a postupne práce
budú pokračovať po ďalších sídliskách a mestských čas"ach. Pri oprave výtlkov sa určená časť vozovky
vyreže, vybúrajú sa poškodené čas",
vzniknutá plocha sa vyčis& a natrie penetračným náterom. Takto
(Pokračovanie na strane 3.)
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Aj v roku 2014 v meste Vranov nad Topľou zrealizujeme opravy a úpravy cestných, peších komunikácií
a spevnených plôch, rozvojové programy, opravy a rozšírenie detských ihrísk a športovísk
(Dokončenie zo strany 2)
pripravená plocha sa vyplní horúcou
asfaltobetónovou zmesou a uvibruje
na požadovanú hrúbku.
Z tohto dôvodu vedenie mesta
Vranov nad Topľou žiada vodičov
o pochopenie situácie, toleranciu,
pretože počas opráv budú cesty
čiastočne uzatvorené a doprava na
nich môže byť výrazne obmedzená
a zhustená.
Okrem týchto vysprávok sa plánujú v tomto roku opravy väčšieho
rozsahu týchto chodníkov a miestnych komunikácií:
Na Sídlisku II. sa zrealizuje

oprava spojovacieho vnútrosídlisko- zrealizuje oprava chodníka opro# byvého chodníka od bytového domu tovému domu „X1 a X2“ na Ulici na
1334 k ZŠ Sídl. II.
a oprava chodníka pred bytovým
domom 1333 na
Mlynskej ulici. Na
Sídlisku I. a v centre dôjde k oprave
chodníka od Ul. J.
Kráľa k mestskej
tržnici a oprave
miestnej komunikácie na ul.
Rekonštrukciou prejde aj
Dobrianskeho. Na
chodník na Mlynskej ulici
Sídlisku Okulka sa

hrunku a oprava cesty vedľa bloku
„Z“. Na Sídlisku Lúčna vedľa bytového domu 824 (od kotolne ZŠ Lúčna
po bytový dom) sa zrealizuje oprava cesty a tak#ež pred bytovým
domom 2717 (opro# Kauﬂandu)
dôjde k oprave parkoviska.
Na Sídlisku Juh plánujeme
v tomto roku zrealizovať opravu
existujúcej plochy po zbúranej bývalej plavárni pre účely parkovania áut a plánujeme opravu cesty
vedľa pekárne „Holinský“ (od Ul.
M. R. Štefánika po ZŠ Juh).
Oddelenie výstavby, dopravy
a územného rozvoja a ŽP

Správa cintorínov v meste Vranov nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou ako
výlučný vlastník cintorínov a domov smútku (Mlynská, Cintorínska,
Dlhá, Lomnica) môže podľa zákona
č. 131/2010 prevádzkovať pohrebiská samo alebo prostredníctvom iného prevádzkovateľa resp. právnickej
osoby. Uznesením MsZ č. 146/2013
zo dňa 21.03.2013 bolo rozhodnuté,
že nájomcom cintorínov a domov
smútku bude ﬁrma RE-MA spol. s.r.o.,
s ktorou bola dňa 27.03.2013 podpísaná Zmluva o nájme domov smútku
a cintorínov na dobu 5 rokov. V tejto zmluve sa nájomca okrem iného
zaviazal zabezpečiť opravy a údržbu
domov smútku, upratovanie cintorínov, odpratávanie snehu či kosenie.
Do konca mesiaca máj spoločnosť
RE-MA spol. s.r.o. uzatvorila 500
zmlúv o nájme hrobových miest .
Z dôvodu nedostatku hrobových
miest mesto v roku 2013 zrealizovalo stavebné práce na rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici. Obsahom

Rozšírený cintorín
na Mlynskej ulici
projektu boli terénne úpravy, vybudovanie oplotenia so vstupnou
bránou, inštalácia verejného osvetlenia, vodovodné prípojky a výstavba
vnútro areálovej komunikácie. V minulom roku začali stavebné úpravy
a rozšírenie cintorína v mestskej čas#
Čemerné. Zároveň boli zakúpené
odpadkové koše na plastové vrecia
na všetky cintoríny na území mesta.

V záujme skvalitnenia poskytovaných
služieb občanom bol na rok 2014
schválený rozpočet, v ktorom boli naplánované inves%cie na paspor#záciu
cintorínov, terénne úpravy, oplotenie
cintorínov i komplexnú rekonštrukciu
domov smútku.
V októbri 2013 v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podalo mesto Vranov
nad Topľou výzvu na predloženie ponuky na paspor#záciu cintorína na
Mlynskej ulici. Predmetom zákazky
bolo poskytnu#e služieb ako digitálne zameranie polohopisov cintorína,
digitálne zameranie hrobov a hrobových miest, projektovanie hrobov
a hrobových miest, číslovanie hrobov
a hrobových miest, rozdelenie cintorínov do sektorov, vytvorenie digitálnych máp cintorínov, zber a prepis
údajov z náhrobkov, zber fotograﬁí
z náhrobkov, zverejnenie na internetovom portáli.
Samotná paspor#zácia
cintorína
bola v priebehu
mesiaca októbra
až decembra zrealizovaná s tým, že
od januára 2014 je
tento systém plne
funkčný. Ponúka
občanom graﬁckú
vizualizáciu mapy
cintorína s fotod o ku m e n tá c i o u
každého hrobového miesta spojenú s vyhľadávaním
a lokalizáciou pozície hľadaného hrobového miesta na základe zadania
mena zosnulého a to na internetovom portáli slovenských cintorínov.
Teda dňom 01.01.2014 sú pre širokú
verejnosť dostupné základné údaje
o hrobových miestach a zosnulých
plus fotograﬁa hrobového miesta
(webová stránka mesta, link www.

sa začne v druhej polovici júna 2014.
Mesto venuje značnú pozornosť aj
vojnovým hrobom, v snahe o skvalitnenie starostlivos#, technického
stavu, údržby v súlade so zákonom
č.130/2005 Z. z. o vojnových
hroboch v znení neskorších
predpisov požiadalo Obvodnú
úrad Prešov, Odbor všeobecElektronické nej vnútornej správy o príspezobrazenie vok na zabezpečenie starostlicintorína na vos# o vojnové hroby na rok
Mlynskej ulici 2015. Na cintoríne na Lomnici
došlo v dôsledku veternej
i pôdnej erózie k nakloneniu
stromov, ktoré bezprostredne
ohrozovali občanov resp. návštevníkov cintorína. Z tohto
dôvodu mesto pristúpilo k ich
zrezaniu, vyklčovaniu a následnému odvozu.
Zub času pos#hol aj domy
smútky v jednotlivých lokalitách, niekde viac, niekde menej. V máji 2014 začalo mesto
s ich komplexnou rekonštrukciu. Dom smútku Čemerné
- vysekanie starej a osadenie
novej dlažby, vysekanie betónu, debnenie schodov, osekasvojej požiadavky. V týchto dňoch nie a vyspravenie omietky, vnútorné
mesto v spolupráci s dodávateľom maľby, Dom smútku Lomnica - vnúdiela spracováva orientačnú mapu so torné maľby, lešenie, vyspravenie
zakreslením hrobových miest, rozde- omietky, Dom smútku Dlhá - oprava
lením cintorína na jednotlivé sektory a maľovanie fasády, Dom smútku
a abecedným zoznamom zomrelých Mlynská - dodanie a osadenie dlažs dátumom úmr#a. Táto bude vo by. V júni 2014 začne mesto s terénformáte A0 a osadená pri hlavnom nymi úpravami na tzv. amerických
vstupe na cintorín.
hroboch kde bude zároveň položený
V apríli 2014 došlo k vyčisteniu nový trávnikový koberec. Mesto čo
priestoru nad domom smútku na sa týka cintorínov a domov smútku
Mlynskej ulici od odpadkov, terén- vynakladá maximálne úsilie aby to
nym úpravám a k oploteniu tejto bolo miesto dôstojnej rozlúčky i odčas# cintorína v dĺžke 52 metrov. počinku zosnulých, príjemné prostreTak ako bolo naplánované a v roz- die pre pozostalých či návštevníkoch
počte schválené, prebehla v súlade cintorínov. Zároveň prosíme občanov
so zákonom o verejnom obstarávaní o trpezlivosť a pochopenie pri realivýzva na predloženie ponuky na pas- zácii jednotlivých zámerov mesta.
por#záciu cintorínov Lomnica, Dlhá,
Ing. Peter Michalov,
Cintorínska. So samotnou realizáciu
oddelenie mestského majetku
virtualnycintorin.sk. Toto riešenie
vytvára široké možnos# komunikácie
medzi správcom cintorína a občanom tým, že nie je nutná mnohokrát
fyzická prítomnosť občana pri riešení
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REPREZENTANT MESTA 2014
Pri príležitos• Medzinárodného dňa de# prijal dňa
3. 6. 2014 primátor mesta Vranov
nad Topľou Ing. Ján Ragan žiakov
vranovských základných a stredných škôl, ktorí v školskom roku
2013/2014 v rôznych oblas•ach
mimoškolskej činnos• dosiahli
krásne výsledky hodné obdivu. Slávnosť, ktorá sa konala
v estrádnej sále Domu kultúry
vo Vranove nad Topľou patrila

nadaným a talentovaným žiakom a bola poďakovaním za ich
úspešnú reprezentáciu nášho
mesta. Z príhovoru primátora
mesta Jána Ragana vyberáme:
„Vo svojom srdci nezhasnite tento slávnostný okamih, v ktorom
je skrytý vzácny čas čo vás posunul k tomuto dňu. Úspech vám
môžu závidieť, čo ako ohňostroj
vám v duši žiari. Možno vám
bude malý svet, keď posunie sa

čas v kalendári. Áno, človek môže
dosiahnuť úspech kdekoľvek.
Potešiť sa z víťazstva mu je dopriate •ež kdekoľvek, vtedy cí•
radosť, úľavu a pohodu. Medzi
svojimi – doma, pocí• však
spriaznenosť,
dobroprajnosť,
pretože tam väčšinou nachádza
tých, čo mu úspech prajú, podporujú ho. Úspechy zostanú, aby
boli inšpiráciou i výzvou do ďalšieho života. Nech sú mo•váciou

vo vašej ďalšej činnos•, nech vás
nabádajú k ďalším víťazstvám.
K tomu vám prajem veľa elánu,
zdravia a všetko len to najlepšie“.
Poduja•e sa organizuje tradične
už od roku 1999 a za pätnásť rokov svojej existencie sa teší medzi
žiakmi veľkej obľube. Oceneným
zaspievala Katarína Lehončáková
a Beáta Lapčáková. Poduja•e
moderovala Viera Machková.

REPREZENTANT MESTA VRANOV NAD TOPĽOU 2014
Karolína Krankotová, Ivana
ZŠ Sídlisko II
Palenčíková, Nina Tutková,
Štefan Senderák, Soňa
Mar"na Čintalová, Simona
Tarčinská, Patrícia Eštvanová,
Chovancová, Katarína
Barbora Miklošová, Zuzana
Kaňuchová, Sára Bindasová,
Gdovcová, Stanislav Senderák,
Kris%na Hrehová
Filip Barna, Mar•na Maťašová,
Emília Zorvanová, Miroslava
ZŠ Lúčna
Ilečková, Rudolf Hrubovský,
Michal Pancák, Peter
Eva Šimková, Mar•n Olejarník,
Hupcej, Michal Piňko, Michaela
Matej Novikmec, Adam
Maselková, Samuel Našta,
Humeník, Dárius Krišta,
Samuel Marcinčin,
Lenka Krištanová,
Dominik Švárny - DFS
Cifroško, Barbora
Miltáková, Ľubomír
Hajník - DFS Cifroško (ZŠ
Bernolákova), staršia
dievčenská spevácka
skupina DFS Cifroško:
Hana Kocáková, Ema
Mihalisková, Eva
Kmecová, Andrea
Slaninová, Andrea
Lengelová, Alexandra
Jevčáková, Jolana
Tirpáková, Marta
Šofránková, Janka
Bačíková, Bibiana
Pačutová, Soňa
Gabriela Marcinová,
Eva Rozkošová, Tanečný
súbor Varanovia:
Alexandra Pajdiaková,
Terézia Kovaľová, Diana
Demčáková, Bibiána
Ocenená Michaela Maselková
Kentošová, Adriana
Slávka Ignácová, Viktória
Smoľáková, Veronika Ažimová,
Miková, Družstvo chlapcov:
Kamila Stanovčáková, Anna
Adrián Gurega, Alexander
Fedorová, Katarína Lukičová,
Grošík, Matúš Maďarik, Dominik
Radka Kotuľáková, Rebeka
Gallik, Jakub Ivanko, Miloš
Kotuľáková, Lívia Grochová,
Kmec, Pavol Goda, Adrián
Anna Grechová, Natália
Bambuch, Ras"slav Marcinko,
Kovaľová, Tanečný súbor
Jakub Polačko, Roman Piskor,
Varanovia: Radka Kotuľáková,
Samuel Kuca, Samuel Fekete,
Rebeka Kotuľáková, Lívia
Emil Vidlička, Roman Begala
Grochová, Anna Grechová,
Natália Kovaľová, Alexandra
Pajdiaková, Andrea Krankotová,

ZŠ Bernolákova
Barbora Mekelová, Adam
Tӧrӧk, Alexandra Jevčáková,
Agáta Škripová, Šimon Šust,
Michal Ruščin, Daniel Sado, Elise
Van Vuuren
Tanečný klub DYNO pri ZŠ
Bernolákova
Mário Marčák, Damír
Sinčák, Bibiána Lakatošová,
Eunika Šviderská, Veronika
Trecáková, Fran•ška
Smolejová, Júlia Micíková,
Bianca Eštoková, Bianka
Orendášová, Petra
Tarčinská, Viktória
Sabolová, Bibiána
Lakatošová, Eunika
Šviderská, Patrícia
Hudáková, Zuzana
Haľková, Michaela
Maselková

Ivan Batyánek, Kris"án
Čintala, Barbora Ďurová, Jakub
Fedorko, Filip Halas, Annamária
Hermanová, Katarína
Hrabková, Iveta Janočková,
Adam Jonek, Benjamín Juhás,
Timea Ľochová, Viktória
Marcinová, Jakub Monok,
Oliver Mušinka, Miroslava
Pavučková, Kris"án Pavlík,
Dávid Ščerba, Viktória Šustová,
Adrián Škarupa, Adrián Tokár,
Simona Trizvičuková,Tomáš
Demčák, Alexander Veliký, Erik
Bombár, Samuel Pavlo, Richard

ZŠ Sídlisko juh
Sára Titková,
Filip Hric, Timotej
Titko, Matej Hakoš,
Mar•n Demčák, Ján
Zubaľ, Peter Guman,
Juraj Krišta, Adam
Jonek, Viktória
Šustová,Alexandra
Janová, 2.A trieda
– Katarína Bačová,
Simona Belejová,
Dejan Bruno Berta,
Vladimír Boguský,
Tamara Božiková,
Ocenený Richard Vyšňovský
Mar•n Bunda, Matej
Vladimír Čalfa, Filip Hric, Daniela Vyšňovský, Petra Ihnátová,
Katarína Ihnátová, Michal
Dančová, Ema Fialkovičová,
Vanessa Goroľová, Ondrej Ihnát, Medviď, Tobiás Sera)n, Simon
Simona Karafová, Jakub Krajňák, Titko, Dorota Lábová, Miriam
Dudová, Veronika Vasiľová
Ján Krištan, Dárius Manduľák,
Štefan Samuel Rákoš, Július
Saxun, Sára Titková,
8.A trieda – Viktória
(Pokračovanie na strane 5.)
Babinská, Vladislav Bakajsa,
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(Dokončenie zo strany 4)
ZŠ Kukučínova
Michaela Labonová, Jozef
Čukat

Tomáš Demčák, Jakub Demčák,
Katarína Lehončáková,
Peter Pas"r, Hudobný odbor
ZUŠ:Rebeka Roziková, Hana
Kocáková, Jozef Ma", Natália

Cirkevná spojená škola
Soňa Metyľová,
Štefan Ocilka, Maroš
Vida, Damiána
Šándorová, Katarína
Zeleňáková,
Viktória Fabiánová,
Klára Halasová,
Damiána Šándorová
, Lýdia Kušnírová,
Miriam Fabianová,
Veronika Kurišková,
Beáta Tkáčová, Lýdia
Kušnírová
Základná umelecká
škola
Lea Tomašiková,
Viera Nemčíková,
Viktória Kičová, Eva
Rozkošová, Marta
Šofranková, Soﬁa
Gri•ersová, Angelika
Mária Jenčová,
Alexandra Jevčáková,
Miriama Takáčová,
Spevácky zbor
Kan•léna, Skup ina
ZUŠ The Sp arks:
Mikuláš Bankovič,

Baranová, Alexandra Jevčáková,
Michal Budai, Sebas•án
Straka, Viktória Fabianová,
Jakub Hodor, Alžbeta Mária
Štefanová, Henrieta Zeleňáková,
Eva Nemcová, Erik
PalenčíkLukáš Demčák,
Anna Grecová
Súkromná základná
umelecká škola, odbor
hudobný
Anna Maťašová,
Renáta Goﬀová,
Natália Tuľaková,
Renáta Goﬀová, Elise
van Vuuren,
Dievčenský
spevácky zbor Ozvena
Súkromná základná
umelecká škola, odbor
výtvarný
Elise van Vuuren,
Barbora Kováčová,
Veronika Hermanová,
Samuel Rybár,Alžbeta
Molčánová, Lara Tanis,
Adela Molčanová, Karin
Čandíková, Lukáš Pánči,
Inés Andučičová

Ocenený Jakub Hodor

Gymnázium
Petra Tarčinská,
Eva Sabolová, Soﬁa

Boháčová, Jana Sisáková,
Frederika Senková, Maroš
Grošík, družstvo dievčat:
Michaela Peštová, Andrea
Kuliková, Kris!na Corbová, Karin
Korekáčová, Nikola Bakajsová,
Bianka Babjaková, Viktória
Veliká, Antónia Sluková, Kris!na
Vaňová, družstvo dievčat: Anna
Grecová, Jana Eštoková, Monika
Turčíková, Zuzana Hatalová,
Andrea Fedorová, Petronela
Masicová, Katarína Janoková,
Natália Janičová, Patrícia
Janičová, družstvo chlapcov:
Tomáš Dzurina, Jakub Pačuta,
Tomáš Petro, Mária Magdaléna
Palpašová
Obchodná akadémia
Roman Ocilka
Stredná odborná škola
drevárska
Dávid Hrivňák
Stredná odborná škola na Ulici
A. Dubčeka
Jozef Antol, Soňa Sabolová,
Milan Kurovský, Boris Drobný,
Jakub Hajník, Jakub Soták,
Dominika Fedorčáková, Denisa
Hancová, Lukáš Fedorišin,
Viktória Prokopová

Stavanie mája
V prvom a začiatkom druhé- dokončením.
Na tomto základe sa sforho #sícročia sa v európskych národoch v predvečer ﬁlipo-jakub- moval zvyk venovaním mája
skej noci z 30. apríla na 1.mája prejaviť obdarovanej osobe spoa pred Turícami upevňovali na ločenskú poctu alebo osobné
domy a stajne
rozvinuté vetvičky a stromy ako
ochrana pred zlými duchmi a ako
sprostredkovateľ životodarnej
sily obsiahnutej
v rozvinutej vegetácii prírody,
aj ako prostriedok na zapudenie
chorôb.
Rovnaký význam
mali máje, ktoré
sa u nás, ako aj
v iných európskych krajinách
dodnes
upevňujú na stavby
autor - Lucia Prančíková
krátko pred ich

sympa#e. Máje stavali mládenci
pred prvým májom na ústrednom mieste obce ako spoločný
dar všetkým jej obyvateľom,
napríklad pred radnice, kostoly

a domy obľúbených osôb. Máje
boli aj nástrojom spoločenskej
kri#ky, lebo neobľúbeným ľuďom dávali vyschnutý strom.
Rovnakým spôsobom prejavovali
mládenci poctu
dievčatám. Do
nášho storočia
mohol postaviť
dievčaťu máj len
dospelý mládenec, čo bolo znakom záväzného
vyjadrenia záujmu o dievča.
Takýto máj
od stredy (30.4.)
zdobil aj naše
námes#e. O príjemnú atmosféru
pri jeho stavbe sa
postarali členovia Folklórneho
súboru Orgonina
a žiaci vranovských škôl.
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Príprava organizácie materských
a základných škôl v školskom roku 2014/2015
Výchovu a vzdelávanie bude základných škôl. Prehľad organiv školskom roku 2014/2015 zácie materských a základných
poskytovať 8 materských a 6 škôl v zriaďovateľskej pôsobnos•
Počet žiakov a plánovaný počet tried v šk. roku 2014/2015:
ŠKOLA:
Počet zapísaných Odklad: Predpokladaný
žiakov 1. ročníka:
počet prvákov
ZŠ Sídlisko II
114
11
103
ZŠ Juh
70
3
67
ZŠ Bernolákova
48
0
48
ZŠ Lúčna
44
2
42
ZŠ Kukučínova
13
1
12
ZŠ Lomnica
9
0
9
SPOLU:
298 prvákov
281 prvákov
CZŠ
18
0
18
SPOLU:
299 prvákov
- opro• školskému roku 2013/2014 je to o 13 prvákov viac.
V materských školách sa 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výuskutočnil zápis de" v termíne od chove a vzdelávaní (školský zákon)
15.02.2013 do 15.03.2013 v súla- a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
de s platnou legisla"vou podľa § Z. z. o materskej škole.
5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č.
S účinnosťou od 01. septem596/2003 Z. z. o štátnej správe v bra 2013 je v platnos# nové zneškolstve a školskej samospráve a o nie § 28 ods. 10 a 11 školského
zmene niektorých zákonov v znení zákona, čo v praxi znamená, že
neskorších predpisov. Samotné do procesu prijímania de• do maprijímanie de• do MŠ upravuje § terskej školy okrem riaditeľa školy

mesta Vranov nad Topľou spraZápis do 1.ročníka základcovalo oddelenie školstva na zá- ných škôl sa konal v termíne od
klade návrhov jednotlivých škôl 15.januára 2014 do 15. februára
po zápisoch na plnenie povinnej 2014. Spolu bolo zapísaných 298
školskej dochádzky a zápisoch do budúcich žiakov 1. ročníka.
materských škôl.
Počty žiakov na jednotlivých základných školách:
ŠKOLA:

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
- predpokladaný počet
ZŠ Sídlisko II
829
787
780
807
ZŠ Juh
498
521
513
530
ZŠ Bernolákova 733
695
660
622
ZŠ Lúčna
590
660
676
639
ZŠ Kukučínova 496
505
501
484
ZŠ Lomnica
17
18
19
23
SPOLU:
ZUŠ

3163
501

3186
487

nevstupuje žiaden iný subjekt (do
31. 8. 2012 to bola ŠŠI; do 31. 8.
2013 to bol zriaďovateľ a rada
školy).
Na predprimárne vzdelávanie
sa prijímajú de# predovšetkým
vo veku od troch do šies#ch rokov veku na základe písomnej
žiados# ich zákonného zástupcu.
Výnimočne je možné prijať dieťa

Počty de• na jednotlivých materských školách s predpokladom na šk. rok 2014/2015:
ŠKOLA:
MŠ Okulka
MŠ Sídlisko II
MŠ Juh
MŠ Sídlisko 1. mája
MŠ Kukučínova
MŠ Domašská ulica
MŠ Dlhá ulica
MŠ Vajanského ulica

2011/2012
88
150
146
85
77
20
23
19

2012/2013
101
162
138
77
81
22
24
18

2013/2014
96
163
138
81
93
22
21
21

2014/2015
94
155
143
81
99
23
21
20

SPOLU:

608

623

635

636

Školy budú pracovať podľa
Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2014/2015,
v ktorých pozornosť je sústredená hlavne na oblasť rozvoja
predčitateľskej
gramotnos$,
environmentálnej výchovy, zdravého životného štýlu, rozvoja

3149
476

3105
Prijímacie skúšky - máj

od dvoch rokov veku. Dvojročné
de# bolo možné zapísať v týchto
materských školách v zriaďovateľskej pôsobnos# mesta Vranov nad
Topľou: MŠ Okulka 21, MŠ Sídlisko
1. mája 68 a MŠ Kukučínova 103.
Prednostne sa prijímali de#, ktoré
dovŕšili piaty rok veku a de# s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť
bude realizovať 71 kvaliﬁkovaných
pedagogických zamestnancov.

pohybových schopnos% a to aj
prostredníctvom experimentovania a bádania de%, či využívania digitálnych technológií.
PaedDr. Mariana Lapčáková,
vedúca oddelenia školstva

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin - 2014
V súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky
č. 308/2009 Z. z. o materskej škole
bude prevádzka v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnos$ mesta Vranov n/T v čase
letných prázdnin obmedzená alebo

prerušená. Prevádzkovať sa bude
takto:
JÚL: MŠ Kukučínova 103; MŠ
Okulka 21; MŠ Juh 1051
AUGUST: MŠ Sídlisko II, Ul.
1. mája 1227; MŠ Sídlisko 1. mája 68

Materské školy Vajanského
ulica, Dlhá ulica a Domašská ulica
budú mať počas letných prázdnin
prerušenú prevádzku. V nevyhnutných prípadoch môžu rodičia prihlásiť svoje de$ do materských škôl,

ktoré sú aj počas letných prázdnin v
prevádzke. O prija% dieťaťa rozhodne riaditeľka školy.
- oddelenie školstva
vo Vranove nad Topľou

Sprístupnenie školských športových ihrísk verejnosti, pri základných školách na území mesta,
Vranov nad Topľou - letné prázdniny v školskom roku 2013/2014:
MESTO, MESTSKÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU OZNAMUJE ŠIROKEJ VEREJNOSTI, ŽE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN JEDNOTLIVÉ ŠKOLY
NEZABEZPEČUJÚ DOHĽAD NAD MALOLETÝMI DEŤMI V SPRÍSTUPNENÝCH ŠKOLSKÝCH IHRISKÁCH!

ZŠ Juh: 08.00 – 12.00 hod., bude areál školy otvorený, následne
bude sprístupnený podľa daného rozpisu:
01. 07. - 04. 07. 2014 Haňov, Čech
8.00h – 16.00 h
07. 07. - 11. 07. 2014 Čech, Ladziansky
8.00h – 16.00 h
14. 07. - 18. 07. 2014 Ladziansky
8.00h – 12.00 h
21. 07. - 25. 07. 2014 Haňov, Ladziansky
8.00h – 16.00 h
28. 07. - 01. 08. 2014 Haňov
8.00h – 12.00 h
04. 08. - 08. 08. 2014 Ladziansky
8.00h – 12.00 h
11. 08. - 15. 08. 2014 Čech
8.00h – 12.00 h
18. 08. - 22. 08. 2014 Čech, Haňov
8.00h – 16.00 h
25. 08. - 29. 08. 2014 Ladziansky, Čech, Haňov 8.00h – 16.00 h
V prípade potreby volať: 0915 148 054

ZŠ Lúčna
08.00 – 15.00 hod., počas celých letných prázdnin
ZŠ Bernolákova: 08.00 – 15.00 hod.,
v dňoch: 30. 06. - 04. 07. 2014
07. 07. - 11. 07. 2014
18. 08. - 22. 08. 2014
25. 08. - 29. 08. 2014
ZŠ Sídlisko II:
08.00 – 15.00 hod., v čase letných prázdnin 2014
ZŠ Kukučínova: 08.00 – 16.00 hod.,
počas pracovných dní od 30.06. - 04.07. 2014
a od 18.08. - 22.08. 2014
- oddelenie školstva vo Vranove nad Topľou
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Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou organizuje 5 turnusov prímestských táborov
Prímestský tábor I .turnus BEZ NUDY 7.7. – 11.7.2014
Pondelok – 7.7.2014 ZOZNAMOVACIE AKTIVITY - HRY
-Štafetovo – športové dopoludnie (kolek•vne loptové hry, trampolína,
kolieskové korčule, súťaže – na bicykli bezpečne, stolný futbal, stolný tenis
a iné...)
Lanová dráha – čaká na Vás ozajstná lanová dráha postavená ozajstnými
horolezcami z Horolezeckého klubu Slaňák
Utorok – 8.7.2014 - CELODENNÝ VÝLET
- BIOKÚPALISKO – Sninské rybníky
Streda – 9.7.2014 -VÝPRAVA ZA NEPORIADKOM
- našim cieľom je zmapovať čistotu na lesníckom náučnom chodníku
Bíla hora. Po isto namáhavej práci si vychutnáme rekreačné táborenie
v prírode spojené s opekačkou.
Štvrtok – 10.7.2014 -TARZANIA ALPINKA
- TARZANIA Alpinka sa nachádua cca 4 km od Košíc smerom na Jahodnú
eventuálne na SNV. Tanzania sa nachádza v blízkos$ reštaurácie Alpinka.
Tento lanový park je postavený z 32 prekážok vo výške približne 4 až 10 m
na zemou. Perfektná príležitosť na školské výlety, individuálne alebo ﬁremné
akcie. Čaká tu na Vás niekoľko úplne nových prekážok a takmer 180metrov
lanoviek. Najmenší Tarzančekovia majú do sezóny 2012 k dispozícii detskú
Tarzaniu.
Detská trasa meria 89 metrov.
Piatok – 11.7.2014 -MALÁ VEREJNÁ KNIŽNICA, F1
–Knižná búdka – tento projekt sa realizuje už po celom svete. Postavíme
búdku na prvý pohľad pripomínajúcu búdku pre vtáčiky. No v tejto búdke
nájdete knižky, ktoré si môžete vziať, požičať alebo vymeniť. V prípade, že sa
budete chcieť podeliť s týmito svojimi, ktoré máte doma a už ich nečítate,
môžete ich doniesť nám. Búdka sa dá jednoducho otvoriť a je chránená pred
nepriaznivým počasím, aby sa knižky neznehodno$li.
F1 – súboj o najlepšieho šoféra (súťaž v šoférovaní formuly na diaľkové
ovládanie na vopred pripravenej prekážkovej dráhe)
Prímestský tábor II. turnus DELFÍNIK 14.7 – 18.7.2014
Pondelok – 14.7.2014
- zoznámime sa formou cvičenia v malej sále – cvičíme podľa hudby,
používame karimatky – úlohou de' bude vymyslieť cvik a predviesť ho
ostatným a zároveň sa predstaviť
- - spoločne si vyrobíme táborovú vlajku – úlohou de' bude vymyslieť
slogan pre del+nov
- -MIŠIAKOVO – popoludnie plné zábavy
Utorok – 15.7.2014
- del+n musí plávať – celodenný výlet na kúpalisko do Strážskeho
- - vyhlásená je súťaž o najlepšieho plavca tábora
- - súťaže v plávaní
Streda – 16.7.2014
- Celodenný výlet do Bardejova – obhliadka mesta, jeho historickej čas$,
chrám sv. Egýdia Bardejovské kúpele – prehliadka, skanzen – prehliadka
Štvrtok – 17.7.2014
- koníkoterapia – prázdninová škola jazdenie na koni v areáli Lopaty, ako
sa staráme o koníka – ukážka česania, kŕmenie koníka, napájanie koníka,
čas$ postoja koňa a názorná ukážka profesionálnej jazdy na koni
- - krása lietadiel – ukážky leteckých modelov, prak$cké ukážky lietanie
- - zoznámime sa s lezeckou stenou – ukážky lezenia spojené s
prak$ckými cvičeniami
Piatok – 18.7.2014
- vodný svet del+na – celodenný výlet za kúpaním do Strážskeho
- - vyhlásená je súťaž o najvytrvalejšieho plavca tábora, kúpanie
a opaľovanie sa, plážový volejbal, vybíjaná
Prímestský tábor III. turnus POHOĎÁK 21.7. – 25. 7.2014
Pondelok - 21.7.2014
- deň zameraný na rozvoj tvorivos$ a zručnos$ príjemnom prostredí:
ba$kovanie – táborové tričko, výroba darčekov, korálky, prívesky, náramky,
výroba keramických dekora'vnych predmetov, točenie na hrnčiarskom
kruhu, spoločná výtvarná práca
Utorok – 22.7.2014
- celodenný výlet na kúpalisko v Strážskom, obed v reštaurácii, kúpanie,
opaľovanie, plážové hry, volejbal, vybíjaná. Prehliadka mesta, zmrzlina
a malé nákupy.
Streda – 23.7.2014
- pobyt v prírode, hľadanie pokladu, loptové hry, liečivé bylinky, ky$čka
pre mamičku, štafetové hry, pes priateľ človeka a výcvik psa.
Štvrtok - 24.7.2014

- celodenný výlet do mesta Humenné, návšteva Vihorlatskej hvezdárne,
obed, pobyt na kúpalisku – kúpanie a opaľovanie.
Piatok – 25.7.2014
-športom ku zdraviu, bicyklová a korčuliarska dráha, trampolína,
vybíjaná, stolný tenis, stolný futbal, hokejbal, štafetové hry, výstup na
horolezeckú stenu. Rozlúčková diskotéka.
Prímestský tábor IV.turnus LETOM SVETOM 28.7. – 1.8.2014
Pondelok – 28.7.2014
- zoznamovacie hry, deň plný športových súťaží a hier, štafetové hry,
vybíjaná, futbal. - vlajka táborová – spoločná výtvarná práca
- zvieratká v mini ZOO – poznávanie zvierat, starostlivosť, kŕmenie, hry
so zvieratkami, súťaž o najkrajšie zvieratko
- lietajme spolu s motýľmi – ukážky zbierok motýľov, beseda
s ochranárom
Utorok – 29.7.2014
- Celodenný výlet do historického mesta Levoča, návšteva kostola
Svätého Jakuba a návšteva Spišského hradu (história, múzeum)
Streda – 30.7.2014
- na krídlach fantázie – tvorivé dielne – aranžovanie do rámčeka, na
<ašu, koláže z prírodného materiálu – plody drevín, lís$e, kamienková
mozaika.
- - štvornohé zvieratá (kone, psíky) – jazdecký areál Grandessa –
osedlanie koňa, jazda na koni, starostlivosť o koníkov a psíkov.
Štvrtok – 31.7.2014
- letné kúpalisko vodný svet Svidník, k dispozícii tri bazény
s dohrievanou vodou, umelé vlny, tobogan, atrakcie pre de$, ihriská....
- - návšteva ZOO Stropov
Piatok – 1.8.2014
- prechádzka rozprávkovým lesom – hľadanie pokladu, spoznávanie
rastlín, drevín a zviera$ek
- - diskotéka plná hier a zábavy, Slávik tábora, hra Vilomeniny
Prímestský tábor V. turnus NEPOSEDNÍK
4.8. – 8.8.2014
Pondelok – 4.8.2014
- zoznamovacie hry (povedz mi niečo o sebe, štafetové hry pre de$ –
prekážková dráha, kolobežky, súťaže s loptami), minikurzy stolného tenisu
a hokejbalu
Utorok – 5.8.2014
- Celodenný výlet na Ľubovniansky hrad ( návšteva hradu a skanzenu)
- v zachovanej čas$ hradu sa nachádza múzeum, súčasťou ktorého
sú: historická expozícia, expozícia dobového nábytku a chladných zbraní
a expozícia zoznamujúca návštevníkov so životom a rodokmeňom
posledných majiteľov hradu – rodu Zamoyských.
Streda – 6.8.2014
- športové dopoludnie (škola vybíjanej, volejbalu a futbalu)
- relaxačné odpoludnie (stolný futbal, spoločenské hry)
- súťaž v streľbe zo vzduchovky
Štvrtok – 7.8.2014
- celodenný výlet - ZOO Košice.
- jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO
v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. jej zameranie je prevažnej miere
na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou
a charakterom približujú prírodným podmienkam.
Piatok – 8.8.2014
- vedomostná súťaž – Naša Zem, staráme sa o zvieratá, prechádzka
lesom spojená s opekačkou
Podmienky účas$:
Cena za 5-dňový turnus predstavuje 50 eur. Cena zahŕňa stravovanie
(desiatu, obed, olovrant ), pitný režim, ceny do súťaží, vstupy na bazény,
výlety, náklady spojené s cestovaním a bohatý program.
Ak sa rozhodnete prihlásiť svoje dieťa, tu sú ďalšie podmienky:
1.) Prihlášku, ktorú si vyzdvihnete v CVČ riadne vyplňte. Budeme
akceptovať len $e prihlášky a platby, ktoré zaregistrujeme najneskôr do
30.6.2014.
2.) V deň nástupu do tábora (pondelok) je potrebné odovzdať
potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa nie staršie ako týždeň
a potvrdenie o bez infekčnos$ prostredia, $ež fotokópiu zdravotnej kar$čky.
Bez týchto potvrdení dieťa nemôže nastúpiť do tábora !!!
3.) Vek dieťaťa: 6 – 15 rokov.
Maximálny počet de' v turnuse: 14
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
marec, apríl, máj 2014

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
60 roční marec: Božena Andrejcová, Ing. Marta
Szabová, Jozef Kochan, Mária Majorská, Anna
Košudová, Magdaléna Dudová, Margita Ďuďová,
Miroslav Bakajsa, Fran•šek Horník, Magdaléna
Bankovičová, Ing. Eva Orságová, Anna Mikitová,
Jozef Kachman, Zlata Lukáčová, Ján Nadzam, Milan
Glogovský, Mária Barillová, Jolana Harakaľová,
Viktor Šuﬂita, Helena Hudáková, Ing. Jozef Lukáč,
Július Demeter, MUDr. Eva Pinterová, Augus!n
Rosner, Štefan Krúdy
apríl: Jozef Ajben, MUDr. Danica Petríková, Peter
Timočko, Juraj Verčimák, Gejza Pojlodko, Ing.
Miroslav Milták, MUDr. Miloslav Vlček, Ján Vardžik,
Dušan Balický, Oľga Klapáková, Anna Tóthová,
MUDr. Emília Vlčková, Juraj Lačný, Anna Haníková,
Michal Zubko, Valéria Gajdošová, Eugen Goroľ,
Emília Sojková, Anna Kohútová, Ladislav Torhan
máj: Mária Baranová, Mária Hudáková, Valéria
Kužmová, Ing. Ladislav Sabolčák, Kvetoslava
Halušková, Ing. Mária Feniková, Anna Mihališinová,
Mária Mazurová, Mária Janoušková, Štefan Varga,
Elena Ihnatová, Július Kacian, Marek Hromy, PhDr.
Irena Fazekašová, Daniela Nadzamová, Božena
Hrabčáková, Helena Bejdová, Darina Bundzaková,
Božena Kovaľová, Mgr. Mária Mačingová, Anna
Janošíková, Jarmila Šoltésová, Milan Lapčák
65 roční marec: Dagmar Patáková, Mária
Lapuníková, Michal Lajoš, Anna Mičejová, Gabriela
Servová, Ing. Valér Varga, Monika Michálková,
Jozef Obrin, Štefan Baran, MUDr. Jozef Sládek,
Jozef Kopko, Vojtech Kopko, Viera Vrábelová,
Mária Sabová, Dušan Kopko, Jozef Lačný, Štefan
Širák, Anna Michalová, Monika Skybová, Mgr.
Jozef Smolko, Joze"na Jakubková, Vladimír Kunca,
Ján Ivanko, Ľudmila Peštová, Angela Džanajová
apríl: Dezider Mišek, Ján Slávik, Mária Dančová,
Anna Kasardová, Božena Brezinová, Jaroslav
Tačár, Mária Timková, Mária Dobranská, Helena
Kovaľová, Anna Lukáčová, Mgr. Júlia Kováčová,
Imrich Piskor, Ing. Dezider Turčiansky, Milan
Hudák, Fran•šek Vaňuš, Terézia Demetrová, Ing.
Fran•šek Berta, Juraj Dančevský, Jozef Lukáč,
Michal Gamrat, Johana Baková, Anna Šviderská
máj: Mária Karafová, Irena Polakovičová, Eduard
Hoholko, Anna Kopková, Helena Boguská, Ján
Dilik, Anna Mražíková, Anna Kóňová, Dušan
Horák, Andrej Kmec, Gabriela Ma•ová, Štefan
Tirpák, Milan Borč, Anna Čečková, Ján Petráš, Ján
Andrejco, Ján Gulík
70 roční marec: Agnesa Melegová, Júlia
Denisjuková, Jozef Vrba, Helena Ferčáková, Jozef
Demko, Ing. Jozef Gazda, PhDr. Tomáš Lešo, Eva
Petrušová, Verona Švarná, Mária Stanovčáková,
PaedDr. Jozef Švarbalík, Mária Ivanová
apríl: Marta Ivanová, Margita Illéšová, Jozef
Štofa, Boris Molčan, Mária Kažiková, Rudolf
Vaverčák, Helena Boháčová, Jozef Mihalčin, Anna
Pas•rová, Mária Tokárová, Zuzana Terrayová,
Stanislav Jevčák

máj: Magdaléna Ferková, Mária Semanová, Ing.
Fran•šek Brezina, Anna Vasiľová, Anna Krištanová,
Elena Lesná, Štefan Bačišin, Mária Fuňáková, RSDr.
Ján Vaľko
75 roční marec: Michal Buzek, Margita Paľková,
Mária Burgová, Michal Zubko, Tomáš Kravec, Eva
Vargová, Eduard Bindas, Anna Stašková, Veronika
Tkáčová, Anna Oravcová, Elena Bérešová, Ružena
Brozová, Mgr. Jozef Nyarjaš, Jozef Pavlanin, Milan
Vysoký
apríl: Eva Beňová, Ján Bindas, Mária Kentošová,
Margita Koľbíková, Ján Koľbik, Anna Dargajová,
Verona Servanská, Anna Ilečková, Juraj Kaščák,
Helena Kovaľová
máj: Jolana Filová, Anna Čupilová, Andrej
Nadzam, Milan Karafa, Helena Kozáková, Mária
Rovňáková, Ing. Ján Klubert, Helena Bochová,
Pavol Širák, Anna Slapčinská, Marta Fiľová
80 roční marec: Emília Feniková, Marta
Hindošová, Anna Baškovská, Mária Šimková,
Helena Stejskalová, Alexander Plavčan, Juraj
Huska, Jozef Bak
apríl: Milan Melničák, Irena Demčáková, Anton
Sisol, Juraj Bamburák, Mária Fajčáková
máj: Anna Kolesárová, Mária Telepunová, Michal
Fusatý, Margita Mydlová, Anna Varšová,
Magdaléna Lakatová, Helena Záhorodníková,
Mária Paľušová, Anna Labonová, Mária Miltáková,
Helena Odruhovská
85 roční marec: Mária Ivaničová, Mária Šulcová,
Anna Smolejová
apríl: Ján Košuda, Jozef Bankovič, Mária
Vožňáková
máj: Anna Moskaľová, Mikuláš Staško, Mária
Sekerová, Ing. Juraj Tužák, Fedor Moščic
90 roční marec: Helena Zubková, Michal
Voľanský
apríl: Eduard Trenčák, Mária Popovičová, Vojtech
Fišman
máj: Ján Ker•s, Anna Demetrová, Ma•lda
Vícenová
95 ročné marec: Mária Šimková, Ida Požgaiová
MANŽELSTVO UZAVRELI
1.3. Mgr. Jana Malčická a Radoslav Puky, Mgr. Jana
Filipeková a Ing. Michal Oravec, Mgr. Mária Kovaľová
a Ing. Ján Polačok, Simona Mitrová a Dominik Tatray,
Ing. Zuzana Hrehová a Ing. Pavol Dudáš, Nikola
Čonková a Tomáš Maľár 26.4. Ing. Mária Ivanišinová
a Daniel Sinčák, Juliána Salusová a Pavol Baran,
Zuzana Čorbová a Dušan Adam, Zuzana Székelyová
a Tomáš Antal, MUDr. Ivana Fešková a Ing. Peter
Krauspe, Zuzana Durová a Štefan Bujko, Ing. Anna
Sciranková a Ing. Branislav Hanzely, 3.5. Ing. Anna
Hudáková a Ing. Dávid Lipták, Veronika Alžová
a Jozef Kos•nský, Silvia Saparová a Matúš Šustek,
Mgr. Veronika Bindasová a Ing. Michal Kollár, Mgr.
Diana Bohuská a MUDr. Tomáš Bumbera, Bc. Lenka
Mihaliková a Ing. Tibor Exenberger 10.5. Viktória
Dvoráková a Stanislav Hutman, Lucia Gáborová

a Lukáš Šibrík, Milena Musáková a Ján Trefáš, Ing.
Mária Bertová a Ing. Daniel Ker•s, Jana Dobranská
a Miloš Mikloš, Jana Tomková a Bc. Peter Maľudy,
Mgr. Simona Kovaliková a Mgr. Roman Bak 15.5.
Michaela Muchová a Mar•n Goroľ 17.5. Magdaléna
Gerová a Mar•n Derenin, Anna Potočňáková a Lukáš
Tragala, Miriam Bajcurová a Peter Harmančin 24.5.
Mgr. Ľudmila Šatníková a JUDr. Ľuboš Pejhovský,
Miroslava Palenčíková a Michal Maximovič, Viera
Petrová a Stanislav Tatarka, Natália Kozáková
a Tomáš Boris, Mgr. Viera Petríková a Ing. Matúš
Ka•n 29.5. Renáta Muchová a Ignác Červeňák 31.5.
Lucia Vargová a Bc. Tomáš Mitaľ, Adela Oravcová
a Peter Bajza, Ing. Radka Čižmaríková a Ing. Matúš
Demčák, Ivana Tippanová a Zdeno Gaďo, Manuela
Jarková a Kamil Kura
VÍTAME NOVONARODENÝCH OBČIANKOV
3.3. Vladimír Čačko 4.3. Simona Bužová 7.3. Sára
Gavelová, Šimon Sendek, Alexander Vyšňovský
10.3. Lena Maguláková 11.3. Timea Mikitová,
Boris Horvát 12.3. Soﬁa Hričáková 19.3. Nikola
Zeleňáková 21.3. Maximilián Hrabčák 24.3. Melisa
Šestáková 26.3. Mikuláš Béreš 1.4. Ema Daňová
2.4. Eliška Ropovíková, Štefan Čuba, Henrich
Kentoš 10.4. Samuel Hartoš 11.4. Sára Imrová
13.4. Klára Čechová 15.4. Richard Loja 16.4. Tomáš
Fil 19.4. Dominika Maliková 21.4. Ema Lapuníková
23.4. Nina Kerestešová 25.4. Oliver Kopčák,
Adam Tomko 26.4. Karolína Košudová 28.4. Diana
Gičová 29.4. Tobias Varga, 14.4. Jozef Lajčák 17.4.
Terézia Kováčová 30.4. Katarína Jackovičová 7.5.
Sabína Mar•čeková 9.5. Simona Klempárová,
Alžbeta Smolejová 14.5. Lara Ma'ová 18.5.
Timotej Gromina 21.5. Timotej Hudák 22.5.
Zuzana Medviďová 23.5. Ema Fejková 26.5. Daniel
Nikodem, Laura Kočišová 29.5. Mar•n Lukáč
VYSLOVUJEME ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ RODINÁM
ZOSNULÝCH OBČANOV
1.3. Michal Mazur (83) 3.3. Anna Šimkaninová
(80) 6.3. Karol Faktor (61) 9.3. Ján Balog (67) 12.3.
Jozef Mydlár (66) 16.3. Ján Rusinko (78), Anna
Bačíková-Gerková (87) 22.3. Mária Vargová (60)
23.3. Zuzana Lučková (87) 28.3. Mária Šutajová
(81) 29.3. Ján Cehlár (86) 2.4. Ján Balický (91) 3.4.
Bartolomej Daňo (90) 4.4. Mária Hlavatá (49) 6.4.
Mária Mergleská (77) 8.4. Ján Michľo (27) 10.4.
Magdaléna Š•blárová (87), Ján Hrabský (78) 12.4.
Verona Nagyová (89) 20.4. Verona Urbancová (81)
21.4. Mária Haňová (92) 26.4. Ján Poľák (57), 16.4.
Helena Babilonská (81) 1.5. Zuzana Hricová (80)
3.5. Michal Kľučar (74), Michal Voľanský (90) 9.5.
Mária Kitková (81) 10.5. Ing. Ladislav Kostovčík
(48) 11.5. Robert Paľuš (32), Ing. Karol Lakatoš (86)
19.5. Mária Mražiková (75) 20.5. Ján Hudák (82)
21.5. Jozef Goril (85) 23.5. Viera Štefaniková (77)
27.5. Eva Gregušová (72) 28.5. Verona Wašiková
(85) 29.5. Miroslav Darovec (48)
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