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Mesto Vranov nad Topľou je pripravené na
čerpanie prostriedkov z Európskej únie
V minulom roku mesto Vranov
nad Topľou bolo spoločnosťou
INECO hodnotené ako tre•e najzadlženejšie mesto na Slovensku.
Zlá ﬁnančná situácia mesta,
o ktorej som informoval už v roku
2011, znemožnila zrealizovať a
dokončiť mnohé naplánované
rozvojové programy. Práve preto
som sa hneď od svojho nástupu
rozhodol konať. Prostredníctvom
zmien v štruktúre mestského úradu, zabezpečením starostlivos•
o zeleň ako aj o zimnú a letnú
údržbu vo vlastnej réžii, žiaľ, aj
obmedzením výdavkov na opravy miestnych komunikácií, som

dosiahol úsporu v mestskej kase
vo výške 1,1 milióna eur. Celkovo
sa mi podarilo od roku 2011 až
doteraz znížiť dlh mesta o takmer
5 miliónov eur a zároveň hodnota
majetku mesta sa zvýšila o 3,7 milióna eur. A to aj napriek tomu, že
príjmy mesta z podielovej dane zo
závislej činnos• boli za to obdobie
nižšie o 800 •síc eur ako bolo naplánované v rozpočte mesta.
Za spomínané obdobie sa
nám podarilo znížiť aj úverovú
zaťaženosť mesta. Tá ku koncu
roka 2010, čiže pred mojim nástupom, bola vo výške 36,11 %
skutočných bežných príjmov roka

2009 a teraz k 31. 8. 2014 je iba vo
výške 29,5 % skutočných bežných
príjmov roka 2013. Úverová zaťaženosť sa teda znížila o 6,61 %.
Pričom mesto Vranov nad Topľou
v roku 2013 čerpalo úver na menšie rozvojové programy ako napríklad: digitalizácia kina Mladosť,
rozšírenie cintorínov na Mlynskej
a Cintorínskej ulici, výstavba
chodníka na Čemernianskej ulici,
nákup techniky na zimnú údržbu. V tomto roku sme začali realizovať výstavbu ľadovej plochy
a zázemia pri Základnej škole Juh.
Okrem týchto inves•čných akcií
mesto v roku 2013 a aj v tomto

roku opravilo mnoho cestných
aj peších komunikácií, parkovacích plôch na sídliskách, vystavalo
a doplnilo detské ihriská, športoviská a cvičisko. Vybudovali sme
stojiská, zrekonštruovali zberný
dvor, zariadenie pre seniorov
a futbalové štadióny. V tomto
roku v meste začala výstavba 66
nájomných bytov.
A čo je najdôležitejšie, naše
mesto je pripravené na nové
programovacie obdobie 2014 –
2020 a na čerpanie prostriedkov
z Európskej únie.
Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Aj anjeli potrebujú experta na bezpečnosť
Šta•s•ky hovoria, že až
za tre•nou smrteľných úrazov
u de• do 14 rokov sú dopravné nehody. Pritom používanie
obyčajných reﬂexných viest
môže dokázateľne takýmto
tragédiám zabrániť. Spoločnosť

v dopravných situáciách.
„Vhodnou prevenciou a osvetou sa dá zabrániť 30 až 60 percentám úrazov, !e dopravné nevynímajúc. Preto sme sa rozhodli
zabezpečiť pre materské školy
vo Vranove nad Topľou vyše 200

nosť“ pripravila spoločnosť
Expert SK v spolupráci s miestnou samosprávou.
„Vítame ochotu a záujem
spoločnos• Expert SK o zvýšenie
bezpečnos• našich de• v dopravných situáciách. Opatrení,

chodci vystavení až 14 –násobne
nižšiemu riziku vzniku dopravného úrazu v tých krajinách, ktoré
zaviedli účinné bezpečnostné
opatrenia. Slovensko je podľa
Úradu verejného zdravotníctva
SR až na 21. mieste v rámci EÚ.

Expert SK sa preto rozhodla
darovať materským školám
vo Vranove nad Topľou vyše
dvesto reﬂexných ves•čiek
pre malých anjelov a prispieť
tak k zvýšeniu ich bezpečnos•

reﬂexných ves!čiek, aby sa malí
anjeli z prechádzky vždy vrá!li
bezpečne späť,“ hovorí riaditeľ spoločnos# Expert SK Pavol
Petrovič.
Projekt „Expert na bezpeč-

ktoré ju môžu zvýšiť, nie je nikdy
dosť,“ uviedol primátor Vranova
nad Topľou Ján Ragan.
Podľa Analýzy stavu úrazovos! a bezpečnos! de# a mládeže v Slovenskej republike sú

„Ak naša ak•vita prispeje čo len
malou mierou k zvýšeniu bezpečnos• našich de! na cestách,
určite má zmysel,“ uzavrel Pavol
Petrovič.
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V meste pribudli nové detské ihriská, športoviská a cvičisko
Jednou z priorít rozvoja
mesta Vranov nad Topľou je
riešenie voľnočasového športového vyži#a občanov mesta,
najmä de$ a mládeže. Na základe podnetov obyvateľov, ako aj
samotnej mládeže a de•, mesto
Vranov nad Topľou v tomto roku
prostredníctvom monitoringu
vypracovalo plán opráv existujúcich detských ihrísk, športovísk
a ich doplnenie na celom území
mesta Vranov nad Topľou. Podľa
tohto plánu opráv v období od

a nové pieskovisko pre menšie
de!.
Výmena ple!va prebehla aj
na Okulke pri bytovom dome
Z. V tomto športovisku boli osadené nové futbalové bránky. Pri
tomto bytovom dome sa nachádza detské ihrisko (vybudované
v roku 2013), do ktorého bol
doplnený nový prvok – lezecká
stena v tvare „Z“. Takáto lezecká
stena pribudla v detskom ihrisku
na Sídlisku 1. mája, ktoré je pri
bytovom dome „H“.

Na Lúčnej za bytovým domom 818 boli osadené nové
futbalové bránky a nové basketbalové koše na existujúcej asfaltovej ploche. Zároveň vedľa tejto plochy sa osadilo pre menšie
de! pieskovisko a lezecká stena
v tvare „Z“. Pri bytovom dome
825 sa osadilo pieskovisko, kolotoč a pružinová hojdačka.
Nové detské ihrisko pribudlo na Juhu za bytovým domom
„1058“. Tu bola osadená lezecká
stena v tvare „Z“, nová dvojhojdačka, nový kolotoč. Pri bytovom
dome „1065“, tak!ež na Juhu,
bola osadená dvojhojdačka,
opravené pieskovisko a osadené
nové futbalové bránky.
Futbalové bránky a bas-

centre voľného času cvičisko
pri Centre voľného času nové
cvičisko. Tu si môžu všetci obyvatelia od 15 rokov posilňovať
svaly pomocou využi!a váhy
vlastného tela. .Súčasťou tohto
cvičiska sú 4 ks rôznych hrázd
a lavičky. Toto cvičisko v celkovej
hodnote 6 500 eur bolo vyﬁnancované zo získaných ﬁnančných
prostriedkov vo forme dotácie
z Prešovského samosprávneho
kraja a z vlastných prostriedkov
mesta. Námet vychádzal tak!ež
z radu mladých občanov mesta.
Celkovo bolo z rozpočtu
mesta na !eto opravy, doplnenie prvkov a kontrolu detských
ihrísk za rok 2014 vyčlenených
20 !s. €.

Nové detské ihrisko na Juhu
mája do augusta boli zrealizované opravy detských ihrísk a
športovísk, doplnenie detských
ihrísk a športovísk jednotlivými
prvkami a vybudované nové detské ihriská a športoviská.
Na Dubníku bola zrealizovaná oprava existujúceho športoviska. Prebehla kompletná výmena ple!va, nakoľko pôvodné
bolo veľmi zničené. Súčasťou tejto opravy ihriska bolo osadenie
nových basketbalových košov,
čím sme zabezpečili pre mládež využívanie tohto ihriska na
loptové hry. Vedľa tohto ihriska
bol osadený nový malý kolotoč

Na Sídlisku I. za daňovým
úradom bolo opravené existujúce oplotenie hracej plochy ihriska. V Čemernom do detského
ihriska boli doplnené lavičky.
Tak!ež bolo zrealizované oplotenie existujúceho ihriska na
Rodinnej oblas!.
Nové detské ihrisko pribudlo na Juhu za bytovým domom
„1058“. Tu bola osadená lezecká
stena v tvare „Z“, nová dvojhojdačka, nový kolotoč a pri bytovom dome „1065“ bola osadená
dvojhojdačka, opravené pieskovisko a osadené nové futbalové
bránky.

Novovybudované cvičisko pri Centre
voľného času vo Vranove nad Topľou
ketbalové koše na existujúcej
asfaltovej ploche pribudli aj na
Lúčnej za bytovým domom 818.
Zároveň vedľa tento plochy bolo
osadené pieskovisko pre menšie
de! a lezecká stena v tvare „Z“.
Pieskovisko, kolotoč a pružinová
hojdačka pribudla pri bytovom
dome 825 na Lúčnej.
V závere leta pribudlo pri

Preto vyzývame občanov,
aby sa k ochrane majetku mesta
stavali zodpovednejšie a v prípade ničenia tohto majetku
to oznámili mestskej polícii.
Mestský úrad apeluje rovnako
na rodičov, aby si lepšie všímali
svoje ratoles!, pretože sa často
stáva, že de! ničia ihrisko pred
očami svojich vlastných rodičov.

Opravy miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch
V roku 2014 v rozpočte
mesta boli schválené ﬁnančné
prostriedky na opravy cestných
komunikácií, chodníkov, parkovísk a odstavných plôch ako
aj na obnovu vodorovného dopravného značenia vo výške 300
!síc eur.
V máji sme začali s opravou
havarijných stavov, ktoré vznikli na miestnych komunikáciách
počas zimy. Zároveň bolo na
všetkých miestnych komunikáciách obnovené vodorovné dopravné značenie. Vysprávky sme

realizovali najprv po hlavných
trasách a následne po sídliskách.
Začiatkom júna, v rámci reklamácie projektu Vranov – pitná voda a kanalizácia v povodí
rieky Topľa, bola zrealizovaná
oprava cestnej komunikácie na
Hronského ulici. Túto reklamáciu si uplatnilo mesto Vranov
nad Topľou u dodávateľa stavby na základe zlej kvality vozovky a sťažnos• obyvateľov
tejto ulice.
Na Sídlisku II. v mesiacoch
(Pokračovanie na strane 3.)

Zrekonštruovaná miestna komunikácia pri BD číslo 1218
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Opravy miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch
(Dokončenie zo strany 2)
júl a august boli zrealizované
opravy komunikácií a to pri bytovom dome 1218 – asfaltovanie
miestnej komunikácie a oprava
pešej komunikácie – spojnice
Hronského ulice a Sídliska II.
Oprava chodníka a parkoviska bola zrealizovaná aj na
Mlynskej ulici. Táto oprava bola
potrebná z dôvodu havarijného
stavu chodníka a nevyhovujúcej
dĺžky parkovacích miest - vozidlá
parkovali z čas# na chodníku.
V letnom období bola zrealizovaná aj oprava chodníkov

na Ulici duklianskych hrdinov
pri bytovom dome číslo 1002,

na Ondavskej ulici pri bytovom
dome 984 a chodník pri bytovom

Opravený chodník a parkovisko na Mlynskej ulici

dome X1 a X2 na Okulke. Tak#ež
pri bytovom dome „Z“ na Okulke
bola zrealizovaná oprava cestnej
komunikácie – cestná komunikácia bola rozšírená o 2 metre.
Na Lúčnej pri bytovom dome
číslo 2717/32A a pri bytovom
dome 819 bola zrealizovaná
oprava havarijného stavu parkoviska. Nový asfaltový koberec
bol uložený aj na vnútrosídliskovej miestnej komunikácii
pri Základnej škole Lúčna. Na
Nerudovej ulici bol vydláždený
chodník v dĺžke 100 m.

Rozvojové programy mesta pre rok 2014
Začiatkom júna v meste
Vranov nad Topľou začala výstavba dvoch nových bytových
domov na Lúčnej a Rodinnej
oblas#. Ich výstavbou v meste
pribudne 44 štandardných nájomných bytov (12 jednoizbových
a 32 dvojizbových) pre štandardné bývanie. Termín ukončenia
výstavby je naplánovaný na júl
2015. Financovanie tejto stavby je zabezpečené z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a z nenávratnej dotácie
Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Pri
každom bytovom dome bude približne 33 parkovacích miest.

strecha na pôvodnom objekte
a jeho prístavbe, ktorá bude slúžiť
ako školiaca miestnosť. Zrealizujú
sa #ež sociálne zariadenia vrátane pre imobilných, kuchyňa so
skladom. Súčasne stavba komunitného centra sa napojí sa na
všetky inžinierske siete a to vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú
a plynovú. Celkový náklad stavby
je 143 #s. Eur. Stavba je ﬁnancovaná z prostriedkov EU vo výške
95% t. j. 136 #s. Eur z celkových
oprávnených nákladov na stavbu
a zvyšných 5% bude vyﬁnancovaných z vlastných prostriedkov
mesta t. j. 7 #s. Eur.
Ďalšou
inves#čnou
ak-

456,02 m s rozpočtovým nákladom 135 #s. Eur. Stavba rieši aj
rekonštrukciu jednotnej kanalizácie, odvodnenie dažďových vôd
a úpravu miestneho rozhlasu.
V súčasnos# prebieha samotná realizácia chodníka, pokládka
obrubníkov a dlažby. Stavba je ﬁ-

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.

Rekonštrukcia fasády nebytových priestorov na BD 969

Na Lúčnej a Rodinnej oblas# začala výstavba bytových domov
Aj v tomto roku mesto v rámci
svojich ak#vít využíva prostriedky z eurofondov, konkrétne na
„Rekonštrukciu a prístavbu komunitného centra na Cintorínskej
ulici“, v ktorom sa pracuje s marginalizovanými skupinami. Táto
rekonštrukcia a prístavba sa začala realizovať v minulom roku t. j.
2013. Ukončenie rekonštrukcie je
naplánované na december 2014.
V rámci stavby sa zrealizuje nová

ciou mesta je Chodník na Ul.
Čemernianska – 2. etapa. Tento
chodník je pokračovaním existujúceho novozrealizovaného chodníka v rámci 1. etapy, ktorého stavba
bola ukončená v roku 2011. Druhá
etapa chodníka je navrhovaná na
pravej strane cesty v smere na
Trebišov od Ul. Sadovej (ﬁ HasPO
- koniec 1. etapy) po ulicu Sadovú
na konci zástavby – po „šolavý
vršok“. Celková dĺžka chodníka je

nancovaná z vlastných prostriedkov mesta a to vo výške 43 #s. eur.
Ukončenie stavby je naplánované
na december 2014.
Úplne novou akciou, s ktorej
realizáciou sme začali už v mesiaci máj, sú stavebné úpravy fasád
nebytových priestorov bytového
domu s. č. 969 na Námes" slobody. Tieto stavebné 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

Pre de#, ktoré využívajú voľnočasové a rekreačno-športové
ak#vity letných táborov organizovaných Centrom voľného času vo
Vranove nad Topľou, sme ku chate
Centra voľného času 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.
Do pamiatky zosnulých bude
zrealizovaný aj oporný múr na cintoríne na Dlhej ulici a to v dĺžke 100
metrov. Táto stavba bude vyﬁnancovaná z vlastných prostriedkov
mesta v celkovej výške 27 #síc eur.
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Dni mesta
Vranov nad Topľou
V dňoch 22. – 24. augusta sa v meste Vranov nad
Topľou konali Dni mesta
Vranov nad Topľou. Tieto
v piatok popoludní odštartoval slávnostný sprievod
mestom. V rámci 3 dní
obyvateľov mesta a okresu
Vranov nad Topľou čakal

z Poľska, hudobná skupina
Fest Prešov.
Počas týchto osláv boli
v kruhovej križovatke na
Lúčnej nainštalované erby
všetkých 8 zahraničných
družobných miest a to
Boguchwala, Jaslo, Rzeszow,
Dynow, Vinogradov, Bystři-
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Sakrálne stavby
vo Vranove nad Topľou
V rámci Dní mesta primátor mesta Ján Ragan
spolu s hosťami uviedol do života novú publikáciu Sakrálne stavby
vo Vranove nad Topľou.
Prostredníctvom nej môžu
turis" a aj široká verejnosť
získať základné informácie
o histórii a pamiatkach sak-

kresťanské cirkvi, t.j. rímskokatolícka,
gréckokatolícka, evanjelická a. v.,
reformovaná kresťanská
cirkev a pravoslávna cirkev.
V spomínanej publikácii je
predstavených okrem baziliky minor aj ďalších 13 kostolov rôznych cirkví a zvonica, ktorá sa nachádza

rálneho umenia vo Vranove
nad Topľou. Zvláštnosťou
nášho mesta je aj skutočnosť, že v dnešných
sakrálnych stavbách vo
Vranove nad Topľou sú
zastúpené takmer všetky
na Slovensku existujúce

v prímestskej čas" Dlhé.
Publikácia bola zostavená
s pomocou predstaviteľov
jednotlivých cirkví a farnos', ktorí spravujú okrem
kostolov a chrámov aj kláštory. Za ich spoluprácu im
primátor mesta ďakuje.

Primátor mesta spolu s predstaviteľmi partnerských miest

bohatý kultúrny program,
počas ktorého vystúpili mažoretky, dievčenský dychový orchester Delta z Poľska,
so svojím zábavným programom pre de" a celé rodiny
Majster N, hudobná skupina Atmosferik Band, tanečná skupina T8 Rzeszow

ce nad Pernštejnem, Mad,
Brest a mesta Vranov nad
Topľou. Týmto gestom si
mesto Vranov nad Topľou
uc"lo svojich zahraničných partnerov z Čiech,
Poľska, Maďarska, Ukrajiny,
Bieloruska a upevnilo vzájomné priateľstvo.

Primátor prijal jubilantov
25. augusta primátor mesta Ján Ragan
slávnostne prijal odborných lekárov MUDr.
Fran"ška Lakatoša, ktorý v uplynulom období
oslávil krásne životné
jubileum – osemdesia"ny, MUDr. Jána
Felšöciho a MUDr.
Milana Pidaniča, ktorí
tak"ež v uplynulom období oslávili životné jubileum – šesťdesia"ny.
Počas tejto slávnostnej

chvíle im primátor mesta vyslovil poďakovanie
za dlhoročné pôsobenie v našom meste, za
prácu, ktorú vykonávali a vykonávajú pre
občanov nášho mesta.
Poprial im veľa pevného zdravia, šťas"a a aby
ich práca bola aj naďalej pozi'vne vnímaná
občanmi nášho mesta
a okresu.
Ján Ragan s jubilantmi - MUDr. Fran•škom Lakatošom,
MUDr. Jánom Felšöcim a MUDr. Milanom Pidaničom
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Primátor prijal vicemajsterky sveta a Európy
Dňa 11. septembra primátor mesta Ján Ragan slávnostne
prijal mažoretky - vicemajsterky
sveta VF mix junior Majstrovstvá
sveta 2014 a vicemajsterky VF
mix junior Majstrovstvá Európy
2014.
Vo svojom príhovore im primátor zagratuloval k ich krásnemu úspechu, poďakoval im za
skvelú reprezentáciu Slovenska
a mesta Vranov nad Topľou a poprial im, aby aj naďalej robili
dobré meno nášmu mestu.
Najväčší úspech tejto tanečnej skupiny je práve úspech na
Majstrovstvách sveta 2014 organizovaných svetovou federáciou
MWF a Majstrovstvách Európy
2014 organizovaných Európskou
asociáciou IMA v chorvátskom
meste Poreč, kde sa ako súbor
kvaliﬁkovali svojim umiestnením
na majstrovstvách Slovenska
v Mar%ne.

vznikla v roku 2010 ako pokračovanie zoskupenia MARY, ktoré
fungovalo v obci Merník. V základnej škole začali pracovať najprv ako záujmový krúžok, neskôr
ŠSZČ a teraz - CVČ pri ZŠ Sídlisko II
1336, Vranov nad Topľou.
Od začiatku mažoretky trénujú pod vedením trénerky Mar%ny
Holpovej. „Začínali sme, ako sa
hovorí, od nuly. Nevedeli sme
nič o mažoretkách, ani o tom,
ako sa narába s paličkou, iba
sme si povedali - veď pochodovať vie každý, nemôže to byť nič
ťažké. Urobili sme si prvé palice,
najskôr to boli pingpongové lop%čky nasunuté na konce, neskôr
drevené paličky. Hľadali sme po
internete, ako sa to vlastne robí,
ako má vyzerať choreograﬁa,
atď. Dostala som sa ako divák na
majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
konali v Prešove. Videla som %e
najlepšie slovenské súbory a ich

som sa posunula s dievčatami
dopredu. Ich odporúčaním bolo
poslať dievčatá na súťaž, aby našli správnu mo%váciu do práce,
aby privoňali pravej atmosfére,
ktorú dovtedy nemohli zažiť.
V roku 2012 sme sa stali členkami Asociácie mažoretkového
športu Slovensko AMAS a tým
pádom sme mohli štartovať na
Majstrovstvách slovenskej republiky v mažoretkovom športe.
Väčšina ľudí si aj teraz predstavuje mažoretky iba ako dievčatá
v uniformách, ktoré pochodujú
pred dychovkou. Terajší mažoretkový šport je už úplne o niečom
inom. Je o tanci, balete, gymnas%ke, akrobácii, práci s palicou, to
je už doslova umenie. Ale hlavne
- je to celé o kolek(ve a o rados%
z tanca.“
Súbor momentálne pracuje
s dvoma náčiniami, a to baton
– palica a pompom - strapce,

medzinárodná súťaž - Prešporský
pohár 2011
2. miesto VF baton seniorky
Sabinovská palička 2011
Zlaté pásmo VF baton seniorky Humenský pohár
6. miesto Majstrovstvá
Slovenska VF baton senior 2012
3. miesto Majstrovstvá
Slovenska 2013
3. miesto VF kadet baton
Sabinovská palička 2013 – Pohár
primátora mesta Sabinov
2. miesto VF baton junior
Sabinovská palička 2013
2. miesto VF pompom junior
Sabinovská palička 2013
2. miesto VF mix junior Vicemajster Slovenskej republiky
Majstrovstvá SR 2014 – nominácia na MS a ME v Poreči
3. miesto VF mix senior - II. Vicemajster Slovenskej
republiky
2. miesto VF mix junior

Členky tanečnej skupiny Varanovia spolu s trénerkou Mar#nou Holpovou
Tento veľkolepý šampionát
bol pre nich skvelou odmenou za
drinu, ktorú dievčatá vynaložili
počas celého roka.
Majstrovs%ev sa zúčastnilo
3200 mažore%ek, ktoré predviedli 708 choreograﬁí zo 163
súborov. Reprezentovalo sa tam
14 krajín z 3 kon%nentov.
Tanečná skupina Varanovia

nezabudnuteľné choreograﬁe.
Uvedomila som si, že je potrebné
správne mo%vovať dievčatá, aby
pochopili, že cesta mažoretky nie
je ľahká, ak sa na ňu naozaj chcú
dať. Dohodla som si stretnu%e
z trénerkami prešovských súborov Evkou Labudovou a Zuzkou
Durkáčovou. Veľa som sa pýtala, vyzvedala, ako pracovať, aby

v troch vekových kategóriách:
kadetky 6-11 rokov
juniorky 12 – 14 rokov
seniorky 15 a viac
Úspechy TS Varanovia:
3. miesto sólo baton de% medzinárodná súťaž - Sabinovská
palička 2010
2. miesto duo baton junior

Majstrovstvá sveta 2014 –
Vicemajster sveta 2014
2. miesto VF mix junior
Majstrovstvá Európy 2014 Vicemajster Európy 2014
5. miesto sólo baton junior
Majstrovstvá Slovenska 2014
Reprezentant mesta Vranov
nad Topľou 2012 , 2013, 2014
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Začal sa nový školský rok 2014/2015
sa nábytky, čis•li odpadové zvody pre voľno časové ak"vity CVČ, mesto za keramickú dlažbu. ZŠ Lúčna nainvestovalo 15 "síc EUR do výstavby hradila touto dlažbou PVC podlahy
a pod.
na chodbe, schodisku a v triedach.
Tak ako po minulé prázdniny, sociálneho zariadenia.
* V tomto školskom roku príjem- V súčasnos" sa realizuje nutná a dlmaterské školy využili možnos•
údržby vo vlastnej réžii, za podpory ne prekvapilo novopostavené tzv. hodobo plánovaná oprava havarijrodičov a ich ﬁnančnej pomoci, •ež „cvičisko“ pred budovou CVČ určené ného stavu strechy v celkovej hodsponzorských príspevkov. Inicia$vne pre mládež, ktorá si chce posilňovať note 140 "síc EUR.
• ZŠ Juh prečis•li odpadové posa do zveľaďovania zapojili pedago- svoje svalstvo. Jeho súčasťou súgickí i nepedagogický zamestnanci hrazdy a lavičky. Cvičisko v hodnote trubia v celom objekte školy, menili
jednotlivých škôl. Pri tejto príležitos• 6,5 •síc EUR bolo ﬁnancované zo sa podlahové kry•ny v dvoch učebje potrebné poďakovať všetkým, kto- získaných ﬁnančných prostriedkov vo niach, maľovali triedy, upravoval
rí sa na tomto pracovnom nasadení forme dotácie z VÚC PO a vlastných terén výsadbou stromčekov a iných
okrasných kríkov. Rozvozom hliny sa
prostriedkov mesta.
podieľali.
Základné školy sú ﬁnancova- vyrovnával povrch školského areálu.
Na údržbárov a školníkov čaká
ešte mnoho práce, ktorú nebolo né z prenesených výkonov štátnej Mestská samospráva v areáli tejto ZŠ
možné uskutočniť či už z ﬁnančných, správy t. j. z norma$vnych a nenor- v súčasnos• realizuje výstavbu nema$vnych ﬁnančných prostriedkov. krytej ľadovej plochy s rozpočtovým
alebo časových dôvodov.
Nástupom de$, materské
školy odštartujú okrem predprimárnej výchovy a vzdelávania,
aj množstvo zaujímavých ak•vít
nielen pre de•, ale aj rodičov.
K mnohým ak•vitám budú patriť aj - zapájanie sa do projektov, súťaží, práca v záujmových
krúžkoch, absolvovanie školy
v prírode, využívanie digitálnych
technológii, nových výučbových
so(vérov a iné. Za zmienku stojí aj spolupráca so základnými
školami, s Centrom voľného
času vo Vranove n/T, so spoločenskými organizáciami, či poduja•a organizované Kabinetom
pre predprimárne vzdelávanie.
V základných školách v spráMŠ Dlhá ulica 559
21 de• 1 trieda ve mesta stúpol počet
Prváci Základnej školy Juh
MŠ Domašská ulica 604 23 de• 1 trieda žiakov. V tomto školskom
roku
nastúpilo
MŠ Vajanského ulica 641 20 de• 1 trieda
v 5 plnoorganizovaných Uvedené ﬁnančné prostriedky školy nákladom 300 •síc EUR. Táto ľadová
MŠ Kukučínová ulica 103 108 de• 5 tried
MŠ Juh 1051
144 de• 7 tried a v jednej malotriednej základ- používajú na ﬁnancovanie osobných plocha v budúcnos• bude slúžiť žiaMŠ Sídlisko 1. mája 68
81de• 4 triedy nej škole (ZŠ Lomnická ulica) výdavkov (mzdy a odvody) a bežných kom základných škôl ako aj širokej
výdavkov t. j. tovarov a služieb, kto- verejnos• mesta Vranov nad Topľou.
MŠ Okulka 21
94 de• 5 tried 3 200 žiakov,
ré
sú nevyhnutné na ﬁnancovanie
• ZŠ Sídlisko II, sa zamerala na
čo
je
o
56
žiakov
viac
ako
MŠ Sídlisko Ulica 1. mája 155 de• 8 tried
potrieb škôl.
hygienickú maľbu 10 tried počas meSPOLU:
646 de• 32 tried v minulom roku.
• ZŠ Ul. Bernolákova – zamera- siaca júl, natre•e veľkej a malej teloPočty žiakov základných škôl la sa na rekonštrukciu 17 tried I. a II. cvične lakom a natre•e 35 tabúľ škoPríprava každého nového školstupňa, opravu s•en a stropov, maľ- ly. Do dvoch tried prvého a druhého
ského roka nie je jednoduchá. Práve v šk. roku 2014/2015:
stupňa boli zakúpené nové
čas letných prázdnin, kedy je preZŠ Sídlisko II. 1336:
799 žiakov
z toho: 100 prvákov 91 deviatakov
lavice a katedry. Škola plánuvádzka na MŠ prerušená, je časom
ZŠ Námes"e Jána Pavla II. 827: 680žiakov
z toho: 42prvákov
95 deviatakov
je pokračovať, ak to ﬁnančné
týchto príprav. Podpora mesta ako
ZŠ Bernolákova ulica 1061:
651 žiakov
z toho: 54 prvákov 92 deviatakov
prostriedky dovolia, v ďalšom
zriaďovateľa škôl, pracovné nasadeZŠ Juh 1054:
543 žiakov
z toho: 67 prvákov 67 deviatakov
maľovaní tried, výmene svie•nie školníkov, upratovačiek, kucháZŠ Kukučínova ulica 106:
505 žiakov
z toho: 17 prvákov 21 deviatakov
diel a dokončení výmeny lavíc
rok a pedagogických zamestnancov
ZŠ Lomnická ulica 620:
22 žiakov
z toho: 9 prvákov
pre 2. stupeň.
aj tentoraz spočívali v dôkladnej
SPOLU:
3 200 žiakov 289 prvákov
366 deviatakov
• V ZŠ Lomnica nátermi
príprave vnútorných i vonkajších
V školskom roku 2013/2014 sme mali:
267 prvákov
obnovili zárubne a zariadenia
priestorov.
Povinnú školskú dochádzku končilo:
320 deviatakov
chodby a tried. V tomto školUskutočnila sa hygienická maľba
bu s•en, zárubní, parapetov, opravu skom roku žiaci zasadnú do nových
kuchýň vo všetkých materských škoPočas letných prázdnin nezao- el. rozvodov, údržbu všetkých radi- školských lavíc. Naplánovaná je relách na území mesta, najmenej dva
átorov spojovacích chodieb novým alizácia projektu: „ZELENÁ STRECHA“
krát boli pokosené dvory a zároveň stávali ani právne subjekty:
• v ZUŠ sa počas letných prázd- náterom, výmenu poškodených a s ním súvisiaca rekonštrukcia streprebiehali menšie i väčšie údržbárske práce. Podľa požiadaviek riadi- nin renovovali podlahy, maľovali dlažieb v školskej šatni, opravu škol- chy a úprava okolia školy.
Čo dodať ? Vari len to, aby všetci
teliek škôl sa maľovali riedy a spál- triedy, no hlavne upratovali pivničné ských lavíc a opravu podláh. Súbežne
prebiehala údržba školského areálu. - veľkí, aj malí, do školského prostrene , pričom sa zároveň vykonávala priestory a areál školy.
• CVČ sa zameralo hlavne na Pribudla novozriadená PC učebňa dia chodili s radosťou a v zdraví. Je
hygienická údržba s•en a vyspravky
popraskaných a opadaných s•en, opravu vstupných schodov do budo- a pre školskú jedáleň bol zriaďova- dôležité, aby zriaďovateľ bol škorobili sa s•erky, maľovali parapet- vy, vyspravky a maľovanie chodieb teľom zakúpený „konvektomat“, aby lám nápomocný a v rámci svojich
né dosky, drevené lišty na zábradlí, ako aj opravu a údržbu veľkej sály. aj žiaci tejto školy sa mohli stravovať možnos• pomáhal vytvárať vhodné
podmienky na výchovu a vzdelávanie
výživne a zdravo.
na•erali dvere, zárubne, tabule, vy- Čis•li sa odpadové rúry na streche.
• ZŠ Kukučínova - vymenila plast- našej mladej generácie.
* V rekreačnej čas" Domaša mieňali sa vodovodné batérie, prahy,
Oddelenie školstva
dvere v plaveckej učebni, opravovali DOBRÁ, kde sa nachádzajú chatky betónový povrch spojovacej chodby
Po letných prázdninách nastúpili
de•, žiaci i študen• nášho mesta do
škôl. Brány škôl sa otvorili 2. septembra 2014. Po tradičných slávnostných
uvítaniach sa začala na všetkých typoch škôl pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť.
Obsahová pripravenosť škôl
a školských zariadení je predmetom činnos• pre učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov.
Dáva ju každoročne MŠ SR formou
Pedagogicko-organizačných pokynov
pre príslušný školský rok.
V organizačnej príprave školského roka 2014/2015 chceme rodičom
aj verejnos• zverejniť sieť škôl na
území mesta, počty de$ a žiakov materských a základných škôl na území
nášho mesta ako aj termíny prázdnin
v školskom roku 2013/2014.
Jedným z významných medzníkov v živote človeka je vstup do
materskej školy. Vedenia materských
škôl spolu s pedagogickými zamestnancami sa preto snažia svojím
profesionálnym prístupom vytvoriť
pre de• také podmienky, aby v budúcnos• s láskou spomínali práve
na „svoju“ materskú školu. O to, sa
v tomto školskom roku bude snažiť
72 učiteliek v 8. materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnos• mesta
Vranov nad Topľou. Školy začínajú
tento školský rok 2014/2015 v 32
triedach s počtom de$ približne 646.
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Prázdniny s Centrom voľného času
CVČ vo Vranove nad Topľou
pripravilo pre de• počas dlhých

I. turnus 7. 7. – 11. 7. 2014
„Tábor Bez Nudy“

prázdninových chvíľ putovanie
za zážitkami. V prímestských
táboroch sme sa snažili deťom
ponúknuť zaujímavý program
naplnený ak•vitami, relaxom,
zábavou a netradičným putovaním. Tábory boli určené pre
chlapcov a dievčatá vo veku od
6 do 15 rokov, ktorí chceli zažiť
pravú dobrodružnú atmosféru,
otestovať si svoje schopnos•, zažiť pohyb, zábavu a dobrodružstvo. V našich ak•vitách sme deťom ponúkli krea!vne trávenie
voľného času, de• nabrali skúsenos•, ktoré budú prospešné pre
ich budúci rast.
Realizácii letnej činnos•
Centra voľného času predchádzala v mesiacoch apríl až jún
príprava programu LČ, technické a materiálne zabezpečenie
činnos• a jej propagácia formou
oznamovacieho panelu pred OD
Jednota, plagátov na všetkých
školách v meste, formou malých
letáčikov, oznamu pre občanov
mesta vo Vranovskom hlásniku,
vo Vranovských novinách a na
internetovej stránke CVČ. Pre
de• mesta, ale aj širšieho okolia od 7. júla do 8. augusta 2014
bolo pripravených päť týždňov,
každý týždeň vždy s originálnym
programom.

II. turnus 14. 7. – 18. 7. 2014
„Tábor Delﬁnik“
III. turnus 21. 7. – 25. 7. 2014
„Tábor Pohoďák“
IV. turnus 28. 7. - 1. 8. 2014
„Tábor Letom Svetom“
V. turnus 4. 8. - 8. 8. 2014
„Tábor Neposedník“
Prímestský tábor je
osvedčenou formou prázdninovej činnos• počas ktorej je
o dieťa postarané počas pracovných dní v čase od 7,30
– 16,00 hod. V poplatku za
tábor bolo zahrnuté stravovanie de!, pitný režim, náklady
spojené s cestovaním, poistenie, ceny do súťaží, vstupy
do bazénov, na hrady, bohatý program a CD – fotograﬁe
z tábora.
Z
pestrého
programu, ktorý najviac zaujal
vyberáme:
- základy džuda pod vedením skúseného lektora
- keramikárstvo, ba•kovanie, tvorivé dielne,
- výlet do hudobného sveta, hipoterapia, ukážky modelov leteckých modelárov
- výlet do Tarzanie
v
Košiciach,
návšteva
Biokúpaliska
–
Sninské
rybníky

- airso%ové súťaže, lezenie
po lane, ukážky záchranárstva,

- základy horolezectva – umelá lezecká stena, jazda na koni
- výlet do ZOO Košice, výlet
za relaxom a kúpaním – Delňa
Prešov, Strážske
- Ľubovniansky hrad, výlet
do Bardejova – Bardejovských
kúpeľov
- Spišský hrad, návšteva historického mesta Levoča
- návšteva vojenského múzea
vo Svidníku, výlet na Duklu
Podarilo sa nám naplniť
všetkých 5 turnusov na maximálny počet po 14 de!. Spolu v prímestských táboroch sa odrekreovalo 70 de!, z toho 33 dievčat
a 37 chlapcov. Rodičia vyjadrili
veľkú spokojnosť so starostlivosťou o de•, aj s pripraveným
programom jednotlivých turnusov. Poďakovanie patrí aj vedúcim jedální v MŠ Juh a MŠ Sídl.
II za prípravu chutných obedov
a ﬁrme ESAD za bezpečnú prepravu de!.
Ing. Anna Marcinčinová,
riaditeľka CVČ
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
jún, júl, august 2014

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
60 roční jún: Anna Vargová, Oľga Pikovová,
Anna Zubková, Ing. Jozef Ogurčák, Ján Vongrej,
Andrej Varga, Marián Horňák, Anna Hricová,
Ladislav Béreš, Eva Vatahová, Magdaléna Brosová,
Juraj Paľko, Mária Talpasová, Peter Ilčík, Anna
Bartková, Božena Demčáková, Mária Hostová,
Anna Pavlová, Ladislav Balický, Anna Mikitová,
Václav Zniszczol, Mária Fečková, Anna Joščáková,
Michal Pavučok, Ing. Peter Ropovik
júl: Božena Dachová, Anna Oráčová, Marta
Velková, Jozef Antuš, Dušan Vangor, Helena
Baníková, Ing. Fran!šek Čap, Anna Medviďová,
Ing. Eva Kolarčíková, Štefan Baldauf, Anna
Kočanová, Jozef Ritoch, Božena Tomková,
Ing. Anastázie Čapová, Dušan Ferenc, Božena
Dargajová, Helena Dudová, MUDr. Milan Pidanič,
Mária Fajčáková, Ladislav Krivda, Mária Ujčeková
august: Miroslav Giňo, Bartolomej Majerčin, Ján
Hübler, Ján Humeník, Marta Goroľová, Stanislav
Matuška, Eva Cabanová, Andrej Uriga, Ján Gazda,
Magdaléna Klaučová, Bartolomej Bogár, Mária
Karchňaková, Erika Balogová
65 roční jún: Vjačeslav Hančak, Dušan Cina,
MVDr. Jaromír Kaščák, Jana Tomková, Štefan Hajník,
Mgr. Elena Kudríková, Ing. Ladislav Mitaľ, Ľubica
Kostovčíková, Peter Roman, Božena Hencovská,
Magdaléna Gerhardtová, Eva Bohušová
júl: Marián Jacko, Marián Sabol, Anna Rapčová,
MUDr. Ján Šimko, Marta Kuncová, Božena
Slivková, Pavlína Lucová, Margaréta Virbová,
JUDr. Darina Breznoščáková, Mária Gedorová,
Mgr. Mária Magdaléna Koscelníková, Milena
Lazorčíková, Helena Hupcejová, Fran!šek
Žatkovič, Anna Demčáková, Ľubica Salusová,
Magdaléna Majirská, Ján Sabol
august: Magdaléna Kollárová, Klára Simanová,
Helena Mikušková, Michal Žec, Ján Mazur, Milan
Čalfa, Helena Dančevská, Eugénia Valachovičová,
Štefan Drozd, Mária Vargová, Ján Janoško, Mária
Sopková, Anna Goroľová, Mária Lenerčičová,
Jozef Lenič
70 roční jún: Michal Demčák, Vladimír Míkyna,
Mária Rudiková, Ing. Ján Kollár, Mária Nižniková,
Mária Jevčáková, Božena Netušilová, Pavol Pavlo
júl: Milan Beer, Irena Jacková, Eduard Matanin,
Jozef Vardžik, Helena Padová, Oľga Babinská, Ing.
Anna Kovaľová, Cyril Figmik, Vladimír Ščepaník,
Mgr. Vojtech Holek, Anna Hanušovská, MVDr.
Margita Soukeníková, Milan Valčo
august: Zuzana Kuncová, Mária Hlavnová, Mária
Komenská, Ján Saxun, Helena Sabolová, Štefan
Polakovič, Anna Vardžiková, Mirko Kašubjak
75 roční jún: Terézia Demčáková, Helena
Križovenská, Michal Melník, Mária Grechová,
Anna Demčáková
júl: Jozef Petričko, Katarína Lešková, Žoﬁa
Višňovská, Jozef Gri&ers, Mária Antošková,
Helena Papinčáková, Anna Počekajlová, Zuzana
Demčáková, Helena Fedorová
august: Mária Bičejová, Mária Fenčáková,
Helena Wallová, Jolana Janová, Ján Boháč, Mária
Ševcová, Andrej Hudák
80 roční jún: Veronika Pacáková, Alžbeta

Petrigová, Anna Dercová
júl: Helena Janovicová, Margita Nemešová,
Anna Petrová, Helena Roskošová, Juraj Maťaš,
Mária Bundzaková, Marta Vraniaková
august: Anna Nováková, Štefan Chalanič, Angela
Adamušková, Mária Šustová, MUDr. Fran!šek
Lakatoš, Jozef Zeleňák
85 roční jún: Mária Mudráková, Štefan Kaščák,
Anna Mataninová, Zuzana Žgradová, Mária
Tačárová, Anna Vovolková
júl: Irena Michaliková
august: Štefan Fagan, Bartolomej Samsely
90 ročná júl: Zuzana Danková
95 ročná jún: Anna Gazdová
101 ročná júl: Mária Demková
MANŽELSTVO UZAVRELI
7.6. JUDr. Petronela Petrová a Ing. Peter
Demčák, Mar!na Hudáková a Vladimír Petro,
Mgr. Denisa Jenčuráková a Ing. Tomáš Marjov,
MUDr. Mária Brezinová a Ing. Mgr. Pavol Jurča,
Lenka Lukačinová a Matej Hegedüš 14.6. RNDr.
Lucia Tomášová a RNDr. Peter Očenáš, Patrícia
Gogová a Matúš Bendik, Ivana Pališinová a Jozef
Pavučok, Bc. Simona Nguyenová a Peter Šamo,
Mgr. Vladimíra Hojdová a Marek Duda, Ing.
Jana Argalášová a Ing. Marek Perháč, Mgr. Erika
Pechová a Mgr. Jakub Soták 19.6. Lucia Poľáková
a Stanislav Fako 21.6. Bc. Adriana Gerová
a Erik Makó, Jana Nemčíková a Tomáš Fabian,
Bc. Marta Fol!nová a Patrik Kňaz 27.6. Mgr.
Ivana Sližová a Mgr. Marek Markovič 28.6. Mgr.
Katarína Szuszková a Mgr. Juraj Keresteš, Mgr.
Zuzana Harmanová a Maroš Beker, Emília Jurková
a Miroslav Valiga Jaroslava Drábová a Marián
Nus 3.7. Júlia Tkáčová a Mar!n Gašpar 4.7.
Mgr. Miroslava Pihuličová a Michal Fedorko 5.7.
Katarína Oleárniková a Ivan Figeľ, Laura Gáborová
a Slavomír Rezanka, Renáta Polvájová a Miroslav
Kotľár, Natália Goroľová a Radoslav Bažo, Jana
Vasiľová a Pavol Radvanský 10.7. Katarína
Dudová a Štefan Vološin, Ing. Anna Višňovská
a Michal Višňovský 11.7. Erika Bumberová
a Miroslav Grošík 12.7. Ing. Katarína Fedorcová
a Mgr. Roman Bretz, Mgr. Jana Medveďová
a Jaroslav Marko, Mgr. Ľudmila Chmeliarová a Bc.
Marcel Šoltés, Lenka Kavčáková a Jozef Drobňák
19.7. Natália Farkašová a Kamil Tóth, Veronika
Besterciová a Jozef Nagy, Katarína Gáborová
a Roman Rezanka, Mgr. Ta!ana Paľušová a Mgr.
Michal Brezák, Mária Šimková a Matúš Komenský
24.7. Mgr. Silvia Dolinská a Ing. Juraj Fedurco
26.7. Ing. Michaela Štamborská a Ing. Jozef
Krajňák 2.8. PhDr. Michaela Kalmanová a Marco
Antonio Cabrera Hernandez, Božena Harmanová
a Radoslav Myšľan, Mgr. Lubica Tkáčová a Peter
Hreško 7.8. Ivana Mitášová a Marek Lendel,
Darina Vidličková a Marek Batai, Natália Balogová
a Pavol Turták 9.8. Jaroslava Bérešová a Ivan
Dobranský 14.8. Terézia Beiklová a Michal Danko
16.8. Jana Tomková a Viliam Paľko, Agnesa
Vrábeľová a Mar!n Ďurík, Katarína Tomášová
a Mar!n Žec, Mgr. Miroslava Fetkovičová a Ing.
Dominik Slavkovský 23.8. Veronika Tomášová

a Radoslav Ferčák, Zuzana Frontová a Lukáš Kopy,
Mgr. Mária Čižmáriková a Bc. Dominik Šelmeci,
Katarína Feklová a Ing. Mar!n Hrušč 30.8.
Katarína Duňová a Daniel Ihnát, Jana Dudová
a Ondrej Hreško, Mgr. Aneta Bohuská a Fran!šek
Širaj, Ing. Jarmila Baranová a Ing. Marcel Virčík
VÍTAME NOVONARODENÝCH OBČIANKOV
2.6. Mar!n Saksun 4.6. Tadeáš Duda, Marián
Hreňo, Lea Kačerinková 5.6. Soﬁa Mareková
11.6. Slavomír Kotľár 12.6. Dalibor Hudák,
Adam Čech, Vanesa Čonková 13.6. Tomáš Loja
14.6. Helena Zajacová 20.6. Matúš Mikita 23.6.
Tamara Zniszczolová 25.6. Ema Andrejkovičová,
Oliver Ferko 26.6. Tomáš Božoň 27.6. Viktória
Janová 29.6. Ema Tomanová, Matúš Beny 2.7.
Emma Bonkalová 3.7. Sandra Jakubová, Lenka
Ovčíková 4.7. Barbora Kočišová, Natália Što)ová,
Adam Jakubčo, Tobias Varchol, Mathias Ivanov
7.7. Mário Kmec 8.7. Pavol Rusnák 9.7. Alexej
Michalov, Marek Petro 11.7. Alžbeta Jakubová,
Peter Piotrowski 14.7. Teodor Tatray, Liana Tatray
15.7. Michal Németh 16.7. Ema Grobárová,
Ľubomír Krišta 21.7. Daniel Gíret 23.7. Tobias
Ferčák, Tereza Hubaľová 25.7. Jozef Giňo,
Júlia Nižnánska 29.7. Laura Kulichová, Kris*na
Bikárová, Patrícia Bikárová 30.7. Sára Šalatová,
Tamara Tabaková 31.7. Stanislav Micko 1.8.
Vanda Oravcová 2.8. Jana Punáková, Michaela
Škovierová 4.8. Teodor Hanudeľ, Timea Maľárová
5.8. Tobias Makó 7.8. Alan Karaba, Sebas!án Slutý
9.8. Tadeáš Kozlovský 10.8. Ján Sabol 11.8. Matej
Lakatoš 13.8. Alžbeta Gogová 15.8. Zara Koščová,
Juliana Baranová 16.8. Adam Zajac 21.8. Patrik
Fürješ, Jozef Badžo 26.8. Laila Michaela Tabaka
28.8. Tamara Hermanovská
VYSLOVUJEME ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ
RODINÁM ZOSNULÝCH OBČANOV
5.6. Milan Malík (75) 6.6. Eduard Novák
(73), Ivan Varga (68), Jozef Vodila (85), Darina
Telepunová (65) 8.6. Ivan Vojtek (65) 9.6. Eva
Ko&ulová (63) 10.6. JUDr. Jana Janošková (52)
11.6. Michal Knapik (78) 12.6. Mária Koščová
(91) 14.6. Ján Dudaščík (57) 16.6. Mar!n Knut
(72) 18.6. Belo Jankár (77) 21.6. Vladimír Duda
(65) 22.6. Milan Darida (54) 23.6. Miroslav
Svoboda (32) 26.6. Jozef Daniš (64), Viliam
Jakub (9) 29.6. Jozef Lenko (83) 3.7. Šimko Jozef
(81), Pavel Dziak (76) 5.7. Jaroslav Tomáš (50),
Juraj Tatár (59) 8.7. Mgr. Jozef Kurty (74) 9.7.
Juraj Ižovský (71) 10.7. Anna Beerová (93) 21.7.
Darina Gallová (64) 24.7. Helena Daňová (76)
27.7. Anna Mašleníková (91) 30.7. Dominik
Demeter (35), Anna Plachá (91) 31.7. Magdaléna
Suchaničová (64) 1.8. Helena Kopsová (101) 3.8.
Ladislav Stariat (75) 6.8. Apolónia Huserková (83),
Magdaléna Balberčáková (82) 7.8. Mikuláš Soták
(83) 8.8. Jozef Beňa (82) 9.8. Michal Ferenc (69)
12.8. Bartolomej Hrubovský (87) 13.8. Mária
Lapčáková (90) 18.8. Ing. Pavel Gdovin (83) 20.8.
Jozef Zeleňák (80), Mgr. Róbert Jevín (84) 26.8.
Ján Jevčák (73) 27.8. Štefan Struňák (86)
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