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Mesto Vranov má výbornú východiskovú
pozíciu na čerpanie eurofondov

Hospodárenie nášho mesta
v roku 2014 riadilo rozpočtom,
ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo a to v objeme 18 221 211
eur. Celkové príjmy mesta vrátane
príjmov rozpočtových organizácií
boli dosiahnuté v objeme 18,4 milióna eur, čiže oproti minulému

roku boli vyššie zhruba o 400 tisíc
eur.
Výdavky za hospodárenie
mesta vrátane rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške
17,8 milióna eur, t. j. 97,9 %.
Mesto v roku 2014 hospodárilo
s prebytkom, ide o rozdiel medzi
bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami rozpočtu.
Majetok mesta v roku
2014 v porovnaní s rokom 2013
vzrástol o takmer 132 tis.eur.
Do majetku mesta boli zaradené
ukončené investičné akcie ako
napríklad nekrytá ľadová plocha, zázemie, oplotenie, zaradený bol dar – Lávka pre peších
cez Topľu, chodníky Ul. Mierová
a Ul. Čemernianska, rozšírenie cintorína Mlynská, cintorína v Čemernom, oporný múr
na cintoríne Na Vŕšku, výstavba

nového športoviska v rámci projektu Zdravé mesto, parkovisko
a chodníky na cintoríne Mlynská,
oplotenie cintorína na Lomnici,
zaradený bol merač rýchlosti, rolba, traktrová kosačka, čelná hydraulická radlica a iné.
Pohľadávky mesta sa zvýšili
o 24,7 tis. €, záväzky bez započítania rezerv sa znížili o 773,5 tis. €.
Úverová angažovanosť mesta – táto bez úverov zo Štátneho
fondu rozvoja bývania na výstavbu
nájomných bytov a bez Komunál
Eurofondy úveru predstavuje
29,17 % zo skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho roka
(hranica 60 %), takže aj napriek
prijatiu nového úveru na obstaranie ľadovej plochy sa oproti roku
2013 znížila. Pre porovnanie, k
31. decembru 2011 predstavovala
úverová angažovanosť mesta, bez
úverov zo Štátneho fondu rozvoja

bývania a bez Komunál Eurofondy
úveru, 38,63 % zo skutočných
bežných príjmov roka 2010.
Taktiež klesla ročná dlhová
služba – splátky úverov a úrokov
z týchto opäť bez úverov zo ŠFRB
predstavuje 3,27 % z bežných príjmov roka 2013 (hranica je 25 %).
Pomocou prijatých opatrení vo
vzťahu k podnikateľskej činnosti
dosiahlo mesto kladný hospodársky výsledok z tejto činnosti.
Vážení občania,
z uvedených ukazovateľov vyplýva, že finančná kondícia mesta
sa zlepšila. Nastavená finančná
zodpovednosť mesta nám zabezpečila výbornú východiskovú pozíciu či už na financovanie investičných akcií alebo zapojenie sa
prostredníctvom spoluúčasti do
čerpania eurofondov.
Ing. Ján Ragan,
primátor mesta

Chatová základňa centra voľného času po rokoch opäť v prevádzke

Centrum voľného času vo
Vranove nad Topľou počas dlhých
rokov ponúkalo pre deti a mládež
zmysluplné prežitie letných prázdnin prostredníctvom pobytových
táborov v chatovej základni CVČ na
Domaši v stredisku Dobrá. S touto
ponukou vychovávatelia CVČ prichádzali každoročne a pripravovali
pre deti a mládež nezabudnuteľné
letné dobrodružstvá a zážitky na
našej „zelenej perle východu“. Až
do roku 2012, keď 10 zrubových
chatiek s vybavením prestalo spĺňať základné hygienické požiadavky pravidelne kontrolované
Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva. V tom roku sme po
dlhoročnej tradícii prevádzkovania museli letné pobytové tábory

Vranovská
mestská televízia
už aj v káblových
rozvodoch Antiku.

ukončiť. Málokto vtedy veril, že
v „našom tábore“ sa bude ešte
niekedy ozývať detský smiech a že
deti strávia na tomto krásnom
mieste nezabudnuteľné prázdninové okamihy, na ktoré budú aj
ako dospelí stále s radosťou spomínať. Avšak naša snaha o obnovu
letného tábora našla pochopenie
u zriaďovateľa Mesta Vranov n.T.,
ale hlavne u pána primátora Ing.
Jána Ragana, ktorý bol od začiatku presvedčený že takto investované finančné prostriedky pôjdu
tým správnym smerom a výsledok

bude prínosom pre mesto a pre
naše deti.
V roku 2014 Mesto Vranov
n. T. zo svojho rozpočtu vyčlenilo
15 tis. € a začali sa prvé práce pri
rekonštrukcii objektu. V uvedenom roku bola zakúpená a osadená bunka sociálneho zariadenia
s WC, umyvárňami a sprchami pre
dievčatá a chlapcov (samozrejme
s teplou vodou), vybudovaný prístupový chodník a schody so zábradlím, a tiež nová žumpa.
V roku 2015 práce na rekon
štrukcii chatovej základne ďalej

pokračovali a z prostriedkov mesta bolo preinvestovaných ďalších
15 tis. €. Vďaka týmto prostriedkom bola v tábore nainštalovaná
nádrž na úžitkovú vodu v objeme 11 m3 s vodárničkou. Taktiež
chatky dostali novú podobu. Boli
zateplené, dostali novú fasádu,
odkvapové žľaby a nátery striech.
Obnovený bol aj náter dverí, okeníc, vymenené zámky a kľučky. Aj
interiér chatiek sa dočkal obnovy.
V rámci rekonštrukcie bola vykonaná výmena podlahových krytín
a oprava stropov. Chatky boli zariadené novými posteľami, stoličkami, nábytkom a ďalším vybavením.
Nezabudlo sa ani na skultúrnenie
priestorov pre stolovanie detí.
Pred zahájením letnej činnosti
bolo ešte nutné zabezpečiť odstránenie náletových drevín, ktoré sa
počas troch rokov v tábore a jeho
okolí rozmohli, vykosiť a vyčistiť
priestory tábora a prislúchajúceho ihriska. Toto všetko sa stihlo do

(Pokračovanie na strane 6)
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V meste pribudli nové detské ihriská
V rámci opráv a údržby detských ihrísk boli osadené nové
hracie prvky v existujúcich detských ihriskách. Pri Materskej
škole Kukučínova a na Sídlisku
1. mája boli osadené nové detské
ihriská.
Deti sa tešia z nových lezeckých steny, kolotočov, kombinovaných dvojhojdačiek, pieskovísk
a váhadlových dvojhojdačiek.
V cvičisku pri Centre voľného času
boli osadené tri nové komponenty a to kocka s bradlami, ktorá je
určená nielen na freestyle, ale aj
na fitness, lavička, ktorú cvičiaci
môžu využiť na rôzne druhy cvičení ako napríklad na sed-ľah, kliky

Novovybudované detské ihrisko na Sídlisku 1. mája

a dipy a takzvaná opičia dráha
určená pre street workout, freestyle a fitness. Toto cvičebné náradie je vyrobené z kvalitnej ocele
s povrchovou úpravou odolnou
voči mechanickému poškodeniu
a poveternostným podmienkam.
Rozšíreniu detských ihrísk
predchádzala každoročná výmena piesku v už osadených pieskoviskách, ako aj výmena ochrannej
fólie, ktorá sa taktiež nachádza
v pieskoviskách. Na opravu detských ihrísk mesto v tohtoročnom rozpočte vyčlenilo 10 tisíc
eur a na doplnenie nových prvkov je v rozpočte vyčlenených
20 tisíc eur.

Oprava peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch

V rozpočte mesta Vranov nad Topľou pre rok 2015 v kapitole
Cestná doprava bola na opravu peších, miestnych komunikácií, spevnených plôch a parkovísk mestským zastupiteľstvom schválená suma
257 tisíc eur. Samotný návrh opráv týchto komunikácií a spevnených
plôch bol zostavovaný na základe požiadaviek zo zasadnutí výborov
jednotlivých mestských častí, požiadaviek občanov mesta a na základe
obhliadky pracovníkmi mestského úradu. Takto spracovaný návrh bol
schválený na aprílovom mestskom zastupiteľstve.
Prvou opravou bola oprava parkoviska pri Základnej škole Juh (bývalá pekáreň Holinský). Povrch parkoviska už nezodpovedal požiadavkám bezpečnosti a bol v havarijnom stave. Na parkovisku sa v minulosti otáčali vozidlá SAD, pre ktoré bolo treba zachovať priestor potrebný
na otáčanie. Otáčanie vozidiel SAD sa vyriešilo mimo parkoviska a tým
sa zvýšil počet možností parkovania na parkovisku. Oprava parkoviska
je ukončená, bolo zrealizované vodorovné dopravné značenie, ktoré
prispieva k organizácií parkovania i samotnej bezpečnosti.

Parkovisko pri Základnej škole Juh
Na Okulke bola v rámci opráv navrhnutá oprava spevnených plôch.
Jedná sa o opravu spevnenej plochy pri bytovom dome V, oproti bytovému domu V a vedľa bytového domu Y. Opravou spevnených plôch
pri bytovom dome V vzniklo 10 nových parkovacích miest. V súčastnosti sa realizuje oprava spevnenej plochy vedľa bytového domu Y,
kde vznikne 11 nových parkovacích miest, čím sme sledovali jednak
bezpečnejšie parkovanie a jednak zvýšenie plynulosti cestnej premávky. K opravám spevnených plôch na sídlisku Okulka patrí aj oprava
plochy oproti bytovému domu V, vedľa stojiska, kde vzniknú tri parkovacie miesta a ktorá sa bude realizovať po ukončení opravy plochy
vedľa bytového domu Y.
V rámci opráv peších komunikácií bola zrealizovaná oprava chodníka pri poisťovni Alianz, oprava chodníka nad Gréckokatolíckym
chrámom a nad bytovým domom Q. Chodník v tejto trase smeruje

od budovy poisťovne Alianz cez sídlisko Okulka a vedie až k ulici Na
hrunku. K uvedenej trase patrí aj plánovaná oprava časti chodníka na
ul. Na Hrunku pri autobusovej zastávke. Opravou chodníka sa sledovalo nielen odstránenie havarijného stavu chodníka, ale najmä zvýšenie
bezpečnosti chodcov užívajúcich túto komunikáciu.
Ďalšou opravou, ktorú mesto zrealizovalo bola oprava pešej komunikácie za bytovým domom č.1333 smerom k Základnej škole na
Sídlisku II. Chodník využívajú žiaci základnej školy, rodičia, učitelia
a v neposlednom rade aj obyvatelia tohto sídliska. Chodník bol v havarijnom stave a vyžadoval si opravu hlavne z dôvodu frekventovanejšieho pohybu detí. V tejto časti mesto opravilo aj chodník k základnej
škole smerom od centra mesta.

Opravený chodník pri Základnej škole Sídlisko II.
K opravám miestnych komunikácií zrealizovaných v roku 2015 patrí aj oprava miestnej komunikácie na sídlisku Lúčna medzi bytovým
domom č. 824 a 825. Miestna komunikácia bola vyasfaltovaná, čím
sa zvýšila kvalita povrchu komunikácie slúžiacich pre občanov nášho
mesta.
V neposlednom rade k skrášleniu okolia patrí aj oprava plochy
pred Domom kultúry vo Vranove nad Topľou, ktorá je využívaná nielen počas celého roka, ale vo veľkej miere hlavne pri kultúrnych podujatiach konajúcich sa v našom meste.
V mestskej časti Čemerné bola zrealizovaná oprava chodníka na
ul. Trepskej. Chodník bol poškodený a jeho stav si vyžadoval opravu,
ktorá dúfame prispela k skrášleniu okolia na tejto ulici.
Na Lomnica bol opravený asfaltový povrch komunikácie smerom
na Ortáše.
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Dni mesta

V dňoch 21. – 23. augusta sa
pri príležitosti 745. výročia prvej
písomnej zmienky o meste Vranov
nad Topľou uskutočnilo kultúrnospoločenské podujatie DNI MESTA.
Pre hostí, občanov mesta a okresu
bol pripravený bohatý kultúrny
program, počas ktorého vystúpili: Kristián Dufinec a Iconito,
Suvereno a Paul Project, Rusínske
holosy, HS Beatles acoustic revival

Návštevníci si môžu prezrieť mesto
Vranov nad Topľou na fotografiách
tak, ako ho nepoznajú do konca septembra. Predstavená bola
aj nová publikácia Vranov nad
Topľou a príbehy z jeho nedávnych
čias, ktorú vydalo mesto Vranov
nad Topľou, a ktorú si budú môcť
záujemcovia v najbližšom období zakúpiť v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade.
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XIX. Letný jarmok

Príjemným osviežením počas
Dní mesta v piatok a v sobotu
bol aj XIX. Letný jarmok, ktorý na
uliciach: Janka Kráľa, A. Dubčeka,
Kalinčiakovej a Štefánikovej
ponúkal jarmočnú atmosféru.
Záujemcovia si mohli prezrieť
i nakúpiť rôzny tovar u 151 predajcov, a to: z Poľska, Maďarska

a Slovenska. V ponuke boli aj výrobky ľudových majstrov remeselníkov. Nechýbala ochutnávka
jedál z tradičnej kuchyne: holubki, lokše a kysnuté koláče chutili
znamenite. Do pokladne mesta
pribudlo na vybratých poplatkoch za predajné miesta viac ako
17 000,- €.

Letné kino 2015

Aj v tomto roku letné víkendové večery spestrilo letné kino.
Mesto Vranov nad Topľou spolu s Mestským domom kultúry
pripravili bohatú letnú projek-

a ďalšie) ale aj koncerty známych
kapiel ako napríklad UB 40, Status
Quo. Zakúpenie letného kina
bolo financované z prostriedkov Audiovizuálneho fondu,

ciu, ktorú si mohli Vranovčania
už od júna vychutnávať pred
AOC. V ponuke boli nielen filmy (Pompeje, Need foor speed

z prostriedkov mesta Vranov nad
Topľou a Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou.

Národný súbor Brestčanka
a HS Velvet Stone. Vyvrcholením
osláv boli 46. Hornozemplínske
folklórne slávnosti. V slávnostnom galaprograme s názvom JAK
JEDNA RODZINA účinkovali viaceré
folklórne skupiny a súbory, ktoré
úspešne reprezentujú naše mesto
a región. Hosťom programu bol
národný súbor Brestčanka z partnerského mesta Brest (Bielorusko)
a Ľudová hudba Milana Rendoša.
Sprievodnou akciou bola tematická výstava História vranovských
ulíc nainštalovaná v Dome kultúry.

Počas týchto slávnostných dní
naše mesto navštívili predstavitelia družobných miest: starosta
obce Bystřice nad Pernštejnem
Karel Pačiska, primátor mesta
Boguchwala Wieslaw Dronka, primátor mesta Jaslo Ryszard Pabian,
prednosta Moskovskej oblasti
mesta Brest Vadzim Vasilievič
Kravčuk s delegáciami. Po prvýkrát
do mesta zavítal konzul a ekonomický atašé Generálneho konzulátu Maďarska Lajos Szénasi.

Slávnostné prijatie jubilanta Jozefa Kubu

Pri príležitosti životného jubilea primátor mesta Vranov
nad Topľou Ján Ragan dňa
11.8.2015 slávnostne prijal novinára, zakladateľa Vranovských
noviniek a mestského kronikára
Jozefa Kubu. Vo svojom príhovore
primátor v mene občanov mesta
a okresu poďakoval jubilantovi
za jeho aktívnu dlhoročnú prácu
v médiách a v spoločenských organizáciách. Zároveň mu zaželal
veľa síl, pevné zdravie, zaslúžený
relax a oddych.
Mgr. Jozef Kuba
Ukončil štúdium na Strednej
priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Technika však
nebola pre neho ničím príťažlivá,
preto sa rozhodol pre humánne smerovanie svojho ďalšieho
štúdia na Filozofickej fakulte,
katedre Výchovy a vzdelávania
dospelých v Prešove. Jeho prvým
životným pracoviskom bol práve
úsek výchovy a vzdelávania v bratislavskom Doprastave, kde nastúpil v roku 1978. Ako absolvent
vojenskej katedry nasledujúci rok
1979 odkrútil na Ministerstve

národnej obrany v Prahe. Po návrate do rodného Vranova nad
Topľou v roku 1980 začal pracovať
ako kultúrno-osvetový pracovník
na Okresnom osvetovom stredisku a následne v roku 1981 v štátnej správe na Okresnom národnom výbore.
V roku 1982 prijal
ponuku atraktívnejšieho
povolania v redakcii
okresných novín.
Vranovské noviny
boli jeho zamestnávateľom až do
roku 1992, keď prešiel ako živnostník
na slobodné novinárske povolanie.
V tom čase sa stal
na jedno volebné
obdobie aj poslancom mestského zastupiteľstva,
členom mestskej
rady, predsedom
názvoslovnej komisie a po víťaznom výberovom

konaní aj kronikárom mesta
Vranov nad Topľou. Počas celého
svojho života až do odchodu do
dôchodku v tomto roku sa venoval zbieraniu, sumarizovaniu,
vyhodnocovaniu a vydávaniu fotografického materiálu. Či už ako

kronikár v redakciách Vranovské
noviny a od roku 1996 Vranovské
NOVINKY, kde postupne prevzal
všetky vlastnícke a vydavateľské
práva. Ako majiteľ redakcie a šéfredaktor nepretržite sedemnásť
rokov vydával okresný týždenník,
pôsobil ako spoluautor pri
vydávaní Vranovského hlásnika, ale aj viacerých publikácií o histórii a súčasnosti
mesta Vranov nad Topľou,
kde poskytol svoj bohatý
archív fotografií. V roku
2007 mu bola udelená Cena
primátora mesta Vranov nad
Topľou za dlhoročné úspešné vedenie kroniky mesta
Vranov nad Topľou. Od
roku 1990 je mestský kronikár, kroniku píše od roku
1986. V roku 2014 mu bola
udelená Cena mesta Vranov
nad Topľou za celoživotnú
prácu novinára a osobný
prínos v oblasti propagácie
a informovanosti občanov
mesta a okresu Vranov nad
Topľou a dlhoročné vedenie
mestskej kroniky.
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Príprava materských škôl, základných škôl
Dva prázdninové mesiace ubehli neuveriteľne rýchlo
a 3. septembra sa za účasti primátora mesta Jána Ragana
otvorili brány všetkych našich škôl a začal sa nový školský rok
2015/2016. Každý nový školský rok sa spája so zvedavosťou,
ale aj s obavami najmä tých, ktorí po prvý krát prekročia školský prah, prah materskej, či základnej školy. Začiatok školského roka je ale spojený hlavne s prípravou všetkých kompetentných, počnúc zriaďovateľom a vedením škôl, pokračujúc
pedagogickými a prevádzkovými zamestnanci. Takouto prípravou prešlo 6 základných a 8 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou.
Materské školy:
Jedným z významných medzníkov v živote človeka je vstup
do materskej školy. Riaditeľky a učiteľky všetkých materských
škôl sa preto snažia svojím profesionálnym prístupom vytvoriť
pre deti také podmienky, aby v budúcnosti s láskou spomínali
práve na tú „svoju“ materskú školu. V školskom roku 2015/16
mestské materské školy navštevuje 645 detí.
Príprava každého nového školského roka nie je jednoduchá. Práve čas letných prázdnin, kedy je prevádzka prerušená,
je časom týchto príprav. Podpora mesta ako zriaďovateľa škôl,
pracovné nasadenie školníkov - údržbárov, upratovačiek, kuchárok a pedagogických zamestnancov aj tentoraz spočívali
v dôkladnej príprave vnútorných i vonkajších priestorov.
Snahou mesta ako zriaďovateľa je zvyšovať kapacitu materských škôl prostredníctvom vyhlásených výziev na realizáciu projektov (MŠ Juh), ale aj prostredníctvom poskytnutia
vlastných finančných prostriedkov. Z novootvorenej triedy sa
v tomto školskom roku tešia dvojročné deti v Materskej škole
Sídlisko 1. mája. Do jej zriadenia zriaďovateľ investoval približne 3 500 eur, v rámci ktorých boli zrenovované priestory
triedy, kuchynky na výdaj stravy a priestory na dodržiavanie
hygieny a sociálne zariadenie. Zakúpené boli nové hračky,
posteľná bielizeň, vankúše, paplóny, koberec, nábytok a vybavenie školskej jedálne.

spolu s údržbou, vrátane opráv pieskovísk na všetkých ôsmych
materských školách mesto investovalo cca 10 000,- €.
Okrem týchto investičných akcií počas letných prázdnin
údržbári materských škôl zrealizovali základnú údržbu, t.j.
hygienická maľba kuchýň vo všetkých materských školách na
území mesta, kosenie dvorov, strihanie živých plotov, zároveň
prebiehali menšie i väčšie údržbárske práce podľa požiadaviek
riaditeliek škôl - maľovali sa triedy a spálne, vykonávali sa vyspravky popraskaných a opadaných stien, robili sa stierky, renovovali zábradlia, vymieňali vodovodné batérie, prahy, opravil sa strop a inštalovali sa nové sušiče na vlasy v plaveckej
učebni, čistili odpadové zvody, natierali šmýkačky, vysádzali
okrasné dreviny a pod.
Na zveľadenie vnútorných priestorov, tak ako po minulé
prázdniny, materské školy využili vďaka iniciatíve a šikovnosti
riaditeliek finančnú pomoc rodičov a sponzorov, vďaka ktorej
mohli zakúpiť výtvarné a dekoračné materiály, farby, doplniť
detský nábytok i zaujímavý detský nábytok na hranie a pod..
Pri tejto príležitosti je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa
na tomto pracovnom nasadení podieľali.
Nástupom detí, materské školy odštartujú okrem predprimárnej výchovy a vzdelávania, aj množstvo zaujímavých aktivít pre deti ale aj ich rodičov. K aktivitám škôl budú patriť: zapájanie sa do projektov, súťaží, práca v záujmových krúžkoch,
absolvovanie školy v prírode, využívanie digitálnych technológii, nových výučbových softvérov a iné. Za zmienku stojí aj
spolupráca so základnými školami, s Centrom voľného času
vo Vranove n/T, so spoločenskými organizáciami, či podujatia
organizované Kabinetom pre predprimárne vzdelávanie.

Učiteľky vranovských materských škôl na odbornom seminári

Zrekonštruovaná trieda Materskej školy Sídlisko 1. mája

V hodnote 3 600 eur boli vymenené vstupné dvere
v Materskej škole na Domašskej ulici, Materskej škole na
Vajanského ulici a v Materskej škole Okulka (administratívna
časť školskej jedálne). Materská škola na Vajanského ulica dostala nové betónové oplotenie a lexanové prístrešky v hodnote
1 400,- €. Celkovo do materských škôl počas letných prázdnin

Základné školy:
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta máme 5 plnoorganizovaných základných škôl s právnou subjektivitou a 1 malotriednu školu v prímestskej časti Lomnica. Do školských lavíc
zasadne celkovo 3 100 žiakov, z toho po prvý krát asi 306 prvákov a školskú dochádzku bude končiť 352 deviatakov.
Základné školy sú financované z prenesených výkonov štátnej správy t. j. z normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov. Uvedené finančné prostriedky školy používajú
na financovanie osobných výdavkov (mzdy a odvody) a bežných výdavkov t. j. tovarov a služieb, ktoré sú nevyhnutné na
(Pokračovanie na strane 5.)
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financovanie potrieb škôl. V kalendárnom roku 2015 mesto
– zriaďovateľ škôl, prerozdelilo zadržané finančné prostriedky
základným školám v hodnote 70 000,-  €, ktoré školy použili
a použijú na údržbu do konca kalendárneho roka.

V septembri sa začne s realizáciou kompletného oplotenia
areálu ZŠ Jána Pavla II (Lúčna). Základná škola Kukučínova ulica
odstránila hav. stav strešnej krytiny na spojovacích chodbách
k jednotlivým pavilónom školy na ktorý použila okrem prenesených tiež vlastné finančné prostriedky v celkovej hodnote
40 110,77 €. Plánuje sa oprava ústredného kúrenia a výmena
kotla v kotolni školy. Nad školskou kuchyňou ZŠ Bernolákova
ulica je naplánovaná oprava strešnej krytiny a klzisku pri
ZŠ Juh pribudne kontajner na uskladnenie chladiaceho systému trúbok.
Potrebám škôl slúžia tiež vlastné finančné prostriedky,
ktoré škola efektívne využíva na zabezpečenie celkového chodu školy. Základná škola Jána Pavla II (Lúčna) v čase letných
prázdnin odstránila havarijný stav úniku teplej vody. Základná
škola Bernolákova ulica rekonštruovala chodby, opravovala steny a stropy tried i chodieb, menila podlahové krytiny,
lavice a stoličky pre žiakov 7. a 8. ročníka, zriadila odborné
učebne geografie, dejepisu a rekonštrukciou prešiel vestibul
Zrekonštruovaný vestibul Základná škola na Bernolákovej ulici

školy. Základná škola Sídlisko II využila finančné prostriedky na nákup potrebného materiálu súvisiaceho s celkovou
vnútornou údržbou, zariadením a chodom školy. Finančné
prostriedky boli využité na nákup interaktívnej tabule, laku
na každoročnú obnovu parkiet v telocvičniach, na materiálne zabezpečenie CVČ pri základnej škole. Hygienickou maľbou prešlo sedem
tried, v dvoch triedach staré školské
lavice nahradili nové a na streche sa
zrealizovala výmena odtrhnutých asfaltových šindľov. Plánuje sa zakúpenie
krojov a topánočiek pre DFS Cifroško
(cca – 2000,-  €). Základná škola Juh
okrem potrebnej údržby školy (maľovanie kabinetov, veľkých chodieb a pod.),
v rámci potrieb prevádzky klziska urobila údržbu hranolov na ľadovú plochu
a príslušného zariadenia – impregnované nátery. ZŠ Kukučínova ulica vlastné finančné prostriedky investovala
do opravy nefunkčnej elektoinštalácia
v 2. pavilóne školy.
Základná umelecká škola, Ul. A.
Dubčeka 880 svojpomocne a prostredníctvom sponzorstva vyriešila dlhodobý
problém parkovania áut zamestnancov, vybudovaním plochy
parkoviska v priestoroch areálu školy, tiež s nainštalovaním
vstupnej brány do zadnej časti dvora.
V súčasnom období sa v prímestskej časti – Lomnica, na
malotriednej Základnej škole Lomnická ulica realizuje projekt
– Škola zdravej klímy II: „Zelená strecha”, ktoý mesto získalo
prostredníctvom Úradu vlády SR v rámci “nórskych fondov”
v hodnote takmer 40 000€ s finančnou spoluúčasťou mesta.
V rámci projektu je ukončená “zelená strecha” a v súčasnosti
prebiehajú terénne úpravy areálu školy ako súčasť projektu.
Väčšou aktivitou mesta ako zriaďovateľa Centra voľného
času M. R. Štefánika v rokoch 2014 a 2015 bolo sprevádzkovanie chatovej základne na Domaši-Dobrá v celkovej hodnote
30 000,- €. V roku 2014 bol do tejto časti nainštalovaný kontajner so sociálnym zariadením pre dievčatá a chlapcov a sprchami s napojením na žumpu. V mesiacoch máj/jún 2015 sa
zrealizovalo napojenie chatiek na úžitkovú vodu prostredníctvom nádrže. Súbežne bolo zrekonštruovaných sedem chatiek v hodnote 7 500,-  € vrátane vnútorného vybavenia, t.j.
výmena PVC podlahy, čalúnenie postelí, zakúpenie nábytku
a ostatného vybavenia chatiek a kuchynky. V rámci letnej
prázdninovej činnosti Centra voľného času M. R. Štefánika sa
po niekoľkoročnej prestávke, na prelome mesiacov júl/august
uskutočnili dva turnusy letných pobytových táborov 2015
v novozriadenej chatovej základni. Tábory boli určené pre deti
od 10 rokov a pre stredoškolskú mládež.
Čo dodať? Vari len to, aby všetci - veľkí, aj malí, do školského prostredia chodili s radosťou a v zdraví. Je dôležité, aby
zriaďovateľ bol školám nápomocný a v rámci svojich možnosti
pomáhal vytvárať vhodné podmienky na výchovu a vzdelávanie našej mladej generácie.
PaedDr. Mariana Lapčáková - vedúca odd. školstva
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Chatová základňa centra voľného času po rokoch opäť v prevádzke

(Dokončenie zo strany 1)

začiatku letnej sezóny 2015 a deti
mohli v júli nastúpiť na I. táborový turnus. Po 3 rokoch nútenej
prestávky sme opäť začali s letnou
činnosťou na Domaši!
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa najviac podieľali na

rekonštrukčných prácach – mestským údržbárom, školníkovi, upratovačkám a hospodárskemu oddeleniu CVČ, pracovníkom na VPP,
oddeleniu školstva MsÚ, oddeleniu
výstavby MsÚ, ale aj pedagógom
CVČ ktorí priložili ruky k dielu.
Aj nasledujúcom období

chceme ďalej vylepšovať a skultúrňovať prostredie letného tábora.
Chatová základňa CVČ má v súčasnosti kapacitu 23 lôžok, avšak
po úplnej rekonštrukcii sa zvýši
na predpokladaných 32. Slúžiť
bude nielen deťom a mládeži počas letných prázdnin, ale aj žiakom

Aké boli prázdniny s CVČ

Tohtoročné prázdniny s CVČ sa
niesli v duchu cestovania, spoznávania nových miest, dobrodružstva
a nových zážitkov. Pre deti sme
pripravili 5 turnusov prímestských
táborov a 2 turnusy pobytových táborov na
Domaši. Prázdninovej
činnosti CVČ sa spolu zúčastnilo 92 detí,
z toho 60 chlapcov a 32
dievčat.
1.
PRÍMESTSKÉ
LETNÉ TÁBORY s dennou dochádzkou pre
deti od 6 do 15 rokov.
1. turnus:
„NEPOSEDNÍK“ 6. 7. – 10. 7. 2015
2. turnus: „BEZ NUDY“ 13. 7. 17. 7. 2015
3. turnus: „DELFINIK“ 20. 7. –
24. 7. 2015
4. turnus: „POHOĎÁK“ 27. 7. –
31. 7. 2015
5. turnus: „LETOM SVETOM“
3. 8. - 7. 8. 2015
Zrealizovaných bolo všetkých
5 turnusov, s maximálnym počtom
po 14 detí. O deti bolo postarané od 7.30 – 16.00 hod. Deťom
sme poskytli pestrý prázdninový
program, výlety do okolia, cestovné, poistenie na cesty, desiatu,
obed, olovrant a pitný režim.
Účastníci tábora navštívili:

- Ľubovniansky hrad a skanzen
- Thermal park Zemplínska Šírava
– Vodný svet
- ZOO v Košiciach
- Aqua park Delňa Prešov

- Monastyr v Krásnom Brode
a Múzeum Andyho Warhola
v Medzilaborciach
- Rekreačnú oblasť Domaša Dobrá
s vyhliadkovou plavbou
- Kúpalisko v Strážskom
- Rekreačný areál Lysá hora
- Jazdecký klub Grandesa
Deti zažili:
- výcvik afro-brazílskeho bojového
umenia Capoeira
- lezenie na umelej lezeckej stene
v CVČ
- školu hry na rôznych hudobných
nástrojoch
- športový deň s Airsoftovým
športovým klubom
- výpravu za históriou nášho

CVČ pozýva na zápis
do záujmových krúžkov

Centrum voľného času, M.R.
Štefánika 870 vo Vranove nad
Topľou v školskom roku 2015 -2016
pozýva deti a mládež na zápis do
záujmových krúžkov. Zápis bude
prebiehať do konca septembra
2015 a to v pracovných dňoch od
7.30 do 17.00 hod. v priestoroch
CVČ. Do krúžkovej činnosti sa môžu
prihlásiť deti, mládež a dospelí vo
veku od 5 do 30 rokov. K prihláseniu je potrebné vyplniť Žiadosť
o prijatie na výchovno-vzdelávaciu
činnosť, odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov a prevziať
Rozhodnutie o prijatí. Centrum voľného času určuje výšku poplatkov

za krúžky podľa Všeobecne
záväzného nariadenia mesta
Vranov nad Topľou č. 148/2014.
Upozorňujeme rodičov na možnosť
využitia Vzdelávacieho poukazu,
ktorý žiak obdrží v príslušnej škole
ktorú navštevuje. Poukaz využijete
ako zľavu z celoročného poplatku
za krúžok. Slávnostné otvorenie
krúžkovej činnosti sa uskutoční
1. 10. 2015 so začiatkom o 15.00
hod. vo Veľkej sále. Prihlášku,
predbežný rozvrh hodín aj ďalšie
info nájdete na www.cvcvranov.
edupage.sk
Ing. Anna Marcinčinová,
riaditeľka CVČ

mesta v Hornozemplínskom
múzeu vo Vranove
- tvorivý deň s lektorkami výtvarných techník
- výcvik psa a praktické ukážky
psovodov
- workshop moderných
tancov
- športovú olympiádu
- odchyt a krúžkovanie
vtákov v prírode
- jazdu na koníkoch
- nahrávanie reportáže
pre Rádio Regína
- rôzne hry a súťaže
2. LETNÉ POBYTOVÉ
TÁBORY na Domaši –
Dobrej v novo zrekonštruovanej
chatovej základni Centra voľného
času.
Uskutočnené boli 2 turnusy
s celkovým počtom 22 detí.

materských škôl, základných škôl,
športovým klubom a iným organizáciám na športovú činnosť, regeneráciu a oddych v nádhernom
prírodnom prostredí.
Ing. Anna Marcinčinová,
riaditeľka CVČ

1. turnus: 27.7. - 30. 7. 2015
2. turnus: 3.8. - 6. 8. 2015
Tábory boli určené pre deti od
10 rokov a stredoškolskú mládež.
Program bol zameraný na turistiku, kúpanie, hry a orientáciu v prírode, spoznávanie rastlín a drevín,
súťaže v prírode, športové aktivity
a nechýbala ani táborová vatra.
Program bol pripravený pre
chlapcov a dievčatá, ktorí chceli
zažiť pravú táborovú atmosféru,
otestovať si svoje schopnosti, zažiť
dobrodružstvo a zábavu. Tábory
prebehli v pohode, dobrej nálade
a hlavne bez úrazov. Z našich aktivít si deti domov odniesli nové
skúsenosti, obohatili sa novými
priateľstvami a ako spomienka na
leto im bude slúžiť pamätné CD so
spoločnými fotkami. Už teraz sa
všetci - malí aj veľkí tešíme na ďalšie prázdniny.
Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka CVČ
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
JÚN, JÚL, AUGUST 2015

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
60 roční
jún 2015: Milka Demčáková, Ján Hric, Zita
Illéšová, Juraj Miškanin, Anna Sotáková, Dušan
Uhorščák, Eva Kerestešová, Mária Žgradová,
Michal Košč, Anton Kučera, Ján Stanislavský, Eva
Karchňáková, Ida Saksunová, Július Baran, Ján
Sukovský, Eugen Daňo, Peter Gábor, Anna Dargajová,
Pavol Karch
júl 2015: Pavol Hrabčák, Katarína Martonová,
Imrich Slivka, Ing. Pavol Talpas, Irena Hricová,
Vladimír Verčimák, Mgr. Magdaléna Halušková,
Helena Jalčáková, Břetislav Černý, Pavol Pelačík,
Viera Nahajová, Ing. Helena Švarbalíková, Anna
Holubová, Ing. Jozef Marcinčin, Marcela Rošková,
Mária Čeledinská, Metod Hulaj, Darina Viziová,
Anna Šaffová, Karol Kulinič, Ing. Ján Tóth, Ing. Vlasta
Ivančová, Anna Adamová, Peter Drobňák, Jozef
Mehaj, Bartolomej Gavaľa, Jozef Hlavatý, Miroslav
Grajcar
august 2015: Anna Jurčáková, JUDr. Alžbeta
Hajduková, Jozef Dobranský, Vladimír Gaži, Mgr.
Jozef Kuba, Anna Kruliková, Dušan Vyšný, Mária
Kovaľová, Marta Zubková, Pavol Fejko, Marián
Džubara, Magdaléna Sinčáková, Kvetoslava Gazdová,
Eva Diliková, Pavlina Malárová, Milan Bendik, Mgr.
Beáta Lešová, František Hlavatý, Vlasta Hlivková,
Mikuláš Princ
65 roční
jún 2015: Ján Bury, Anna Kurucová, Zuzana
Tomková, Štefan Tichý, Anna Kľučárová, Ing. Júlia
Mičeková, Ľubica Višňovská, Gabriela Bodorová, Ján
Kocan, Vladimír Kozák, Mgr. Marta Kaščáková, Pavol
Čuma, Pavol Sabol, Mária Gazdová, Mária Uhrinová,
Anna Kmeťová, Eva Gešperová
júl 2015: Ján Uriga, Monika Rauerová, Ján
Bango, Mária Višňovská, Valéria Varechajová, Helena
Zelienková, Margita Rostecká, Alexej Urbánek, Jozef
Paleščák, Samuel Varga, Dušan Krištan, JUDr. Michal
Jakubek, Magdaléna Džurdženiková
august 2015: Ružena Pajdiaková, Pavol Rakocy,
Anna Kovalčíková, Marta Lehanská, Štefan Čačko,
Štefan Gajdoš, Helena Skliňárová, František Karpáč,
Ing. Bohuslav Rohaľ, RNDr. Ján Brunovský, Pavel
Čebra, Marta Lukáčová, Jozef Virba, Jozef Pulko,
Mária Svoreňová, Jaroslav Hudák, Milan Šalantay
70 roční
jún 2015: František Šalagovič, Magdaléna
Vozárová, Mgr. Marta Mudroňová, Ján Vrábeľ,
Helena Dzuríková, Ján Treciak, Štefan Červeňák,
Ing. Andrej Hanko, Judita Tulipánová, Mgr. Margita
Foberová, Mária Koľbíková
júl 2015: Anna Pavuková, Pavol Šimurda,
Anna Naďová, Valéria Brekovská, Valéria Sabolová,
Vladimír Hojda, Anna Maximovičová, Michal Šimko,
Magdaléna Kopčeková
august 2015: František Šumbera, RSDr.
Alexander Guman, Ing. Imrich Lenárt, Marta
Kriváková, Katarína Klaciková, Mária Šalagovičová,
Adriana Lukáčová, Helena Širochmanová, Danuše
Horváthová
75 roční
jún 2015: Ladislav Daňo, Verona Kokoruďová,
MUDr. Katarína Halamková, Mária Kondášová, Anna
Berešová, Helena Masníková
júl 2015: Anna Obešterová, Eduard Ropovik,
Magdaléna Tkáčová, Helena Mazurová, Mária
Pavolková, Helena Jenčíková, Anna Džujková, Mária
Demčáková, Mária Baková, Juliana Melková
august 2015: Bohdan Bindas, Anna Sýkorová,

Ružena Punáková, Štefan Zeleňak, Jiří Kožušník,
Albert Obešter, Veronika Svatová, PaedDr. Štefan
Orol, Helena Hajníková, Oľga Balluchová, Bartolomej
Chomjak
80 roční
jún 2015: Michal Kozák, Alžbeta Faganová,
Helena Melková, Irena Taščicová
júl 2015: Helena Kertisová, Alžbeta Hulajová,
Milan Počekajla, Anna Baková
august 2015: Anna Vranová, Anna Kakošová,
Anna Levická, Mária Hrubyová, Agnesa Klimková,
Mária Kollárová, Mária Mitrušková, Anna Štefušová,
Milan Kentoš, Mária Mihaľová
85 roční
jún 2015: Emma Michalíková, Peter Bazyľák
júl 2015: Eva Mária Dravecká, Júlia Konečná,
Anna Grožáková
august 2015: Mária Dargajová, Helena
Maciková, Štefánia Račková
90 roční
jún 2015: Róbert Spusta, Anna Stašuková
júl 2015: Božena Vongrejová
august 2015: Anna Homoľová, Mária Šoltésová
95 ročná
júl 2015: Mária Demková
MANŽELSTVO UZAVRELI
5.6. Alena Gürtlerová a František Mičko 6.6.
Mgr. Alena Šimková a Peter Onderko, Simona
Marjová a Ladislav Mitro, Ing. Andrea Tarkaničová
a Mgr. Ján Hittmár, Ing. Zuzana Rusičová PhD.
a Pavol Kerekeš, Bc. Mária Gašparová a Matej Balint,
Darina Krištanová a Ľubomír Harvan 11.6. Lucia
Vidličková a Dávid Fako, MUDr, Olga Karmanets
a René Varga 13.6. Lucia Šaffová a Michal Sobolič,
Mgr. Michaela Vojtkovoá a Ing. Peter Olách, Ing.
Petra Macková a Ing. Ján Mitaľ, Ivana Madurová
a Milan Kulinič, Anna Gutová a Martin Kocan
18.6. Petra Odelgová a Andrej Lukačin, Mgr. Ivana
Murgová a Ján Jonek 19.6. Marta Begalová a Juraj
Janov 20.6. Gabriela Tóthová a Ľuboš Jurčák, Bc.
Ivana Lemešová a Marcel Drobňák, Hilda Šanovská
a Pavol Kačmár, Bc. Lenka Tutková a Pavol Kopeček
26.6. Ing. Adriana Repiaková a Jozef Jurčo 27.6.
Helena Beňová a Štefan Hurný, Nikola Moskaľová
a Jozef Kotľár, Katarína Ferková a Pavol Česlák, Lenka
Podbehlá a Jakub Megyesi, Martina Obešterová
a Jozef Micko, MUDr. Lucia Kravcová a Ing. František
Ivanko, 1.7. Jana Gáborová a Lukáš Feri 4.7. Alena
Treľová a Jakub Deli, MUDr. Viera Fialkovičová
a MUDr. Rastislav Dudič, Ing. Jaroslava Stašková
a Róbert Kandra, Mgr. Mariana Pavlišinová a Ing.
Marek Hudák, Lucia Horníková a MUDr. Martin
Sedliak, Mgr. Silvia Dobrovolská a Ing. Matej Pončák
9.7. Lucia Faková a Jozef Daňo, Patrícia Maľárová
a Pavol Malik, Miroslava Kováčová a Dušan Kaliaš
11.7. PhDr. Iveta Malá a Mgr. Mário Chudík, Ing.
Martina Boguská a Juraj Stríčko, Ing. Lívia Zubková
a Ján Kmec 16.7. Lucia Rezanková a Tomáš Fako 18.7.
Mgr. Eva Hajníková a Marek Jurčo, Anna Durkošová
a Lukáš Holomek, Mgr. Ľudmila Vardžiková a Jozef
Dudáš, Ing. Darina Ihnátová a Ing. Roman Briš, Mgr.
Katarína Lehetová a Mgr. Ján Majurník 25.7. Katarína
Jakubčová a MUDr. Ivan Kováč, Radana Kuzmová
a Stanislav Lehet, Michaela Hrabská a Bc. Eduard
Novák 30.7. Anna Maľárová a Slavomír Červeňák,
Jana Šmatárová a Nikolas Červeňák, 1.8. Ing. Šimona
Smolejová a Ing. Tomáš Miňo, Jana Geci-Borová
a Roderick Pau Micallef, Mgr. Michaela Hirthová
a Jozef Begeni, Martina Bačíková a Michal Pritiskač

6.8. Ivana Gažiová a Dominik Čonka, Ingrida Gažiová
a Ivan Feri, Anna Dudičová a Richard Ottinger 7.8.
Eva Torkošová a Ivan Moško 8.8. Mgr. Silvia Gabalová
a Stanislav Béreš, Andrea Kmeťová a Maroš Dzugas,
Ing. Katarína Krajníková a Ing. Jozef Počekajlo 14.8.
Tatiana Folvarčíková a Bc. Jaroslav Seman 15.8. Mgr.
Viera Tkáčová a Ing. František Baník, PhD, Nataliia
Grynenko a Dušan Marhulík 22.8. Lenka Geležinská
a Juraj Halgaš, Patrícia Bužová a Stanislav Ďuďa,
Ing. Klaudia Hreňová a Ing. Michal Čukan 29.8.
Mgr. Janka Rimárová a Ing. Peter Unoka, Ing. Jana
Rusnáková a Ing. Patrik Durkaj, Dominika Slivková
a Milan Belas, Kristína Medvecová a Peter Fajčák,
Tamara Antušová a Michal Melník 31.8. Veronika
Rimáková a Martin Jeleň
VÍTAME NOVONARODENÝCH OBČIANKOV
22.5. Viktor Kudla 24.5. Dominik Balog 25.5. Boris
Kotľár 1.6. Terézia Lacká 2.6. Tímea Ferčáková 4.6.
Sebastián Hajduch, Maxim Orosi 8.6. Noemi Chesoi
Sakong 10.6. Martin Zacharský, Karolína Kosiorová
11.6. Timea Vojtková 14.6. Liliana Gabriela Ferková
16.6. Hana Kušnírová 17.6. Olívia Dzurňáková 20.6.
Pavol Zajíc 25.6. Andrej Ondovčák, Tereza Hiblerová
26.6. Nela Pivovarníková 27.6. Tomáš Pavučok 28.6.
Samuel Čurlík, 28.6. Matej Tutko 30.6. Tamara
Urbanová 1.7. Barbara Špičková, Ema Siváková 2.7.
Lukáš Kosť 6.7. Tomáš Baran 7.7. Lucas Matija Grocký
8.7. Lukas Mražík, Peter Jacko 9.7. Tibor Chytra 10.7.
Martin Filičko 15.7. Šimon Bak, Rebeka Rakocy 16.7.
Jozef Ivanko 17.7. Klára Kriváková 21.7. Katrin Kiara
Jankárová, Jakub Ungrády 27.7. Nikola Vaľovčinová,
Soňa Bačovčinová, 16.7. Daniela Belejová 17.7.
Mária Kačuráková, Mia Rožová 24.7. Dávid Kaliaš
26.7. Ema Brázdovičová 29.7. Izabela Romanová
30.7. Ela Firdová, Alexandra Pačutová 1.8. Dominika
Šestáková 4.8. Emma Mattová 10.8. Peter Fogoš 12.8.
Elizabeth Bochová, Dávid Kaščák, Alex Havrila 13.8.
Timotej Čintala, Róbert Kotľár 15.8. Ela Truchanová
19.8. Diana Šusteková, Miroslava Punáková 21.8.
Maja Maláriková 25.8. Hana Majerníková 26.8.
Ladislav Olbricht 27.8. Jakub Žec
VYSLOVUJEME ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ
RODINÁM ZOSNULÝCH OBČANOV
14.5. Helena Demčáková (75) 15.5. Stanislav
Saraka (57) 20.5. Rastislav Uličný (27) 2.6. Mária
Eštočinová (72) 4.6. Jozef Demčík (79) 8.6. František
Illéš (54), Ján Širák (79) 9.6. Eva Maňková (75), Juraj
Zelienka (92) 10.6. Ing. Štefan Sabolčák (57) 16.6.
Jozef Peleščák (65) 23.6. Mária Uhrinová (89) 27.6.
Milan Lenarčič (69) 28.6. Pavol Palenčík (76) 30.6.
Anna Karnajová (85), 1.7. Mária Širáková (79) 2.7.
Oľga Daňová (59), Paula Lapuniková (90) 5.7. Ladislav
Senčák (64) 11.7. Štefan Hanusin (56) 13.7. Helena
Dembická (77) 15.7. Ján Harman (56) 18.7. Zdenko
Fejko (31) 20.7. Michal Zubko (76) 21. 7. Alfonz
Demčák (81) 23.7. Martin Antol (67), Štefan Bačišin
(71) 28.7. Anna Pavlová (61) 31.7. Helena Hudáková
(88), Alžbeta Tomková (82), 7.7. Anna Gešperová
(88) 23.7. Mgr. Rozália Nagyová (78) 30.7. Ľudmila
Peštová (66) 2.8. Andrej Jaňovka (78) 5.8. Marta
Fešková (81) 7.8. Klára Gazdová (87), Júlia Šustová
(93), Mgr. Marta Mudroňová (70) 9.8. Jozef Pirog
53) 10.8. Štefan Kaščák (86) 11.8. Júlia Knapíková
(84)15.8. Andrej Bazyľák (83), Imrich Skočen (86)
18.8. Mária Žiarná (88) 21.8. Adam Zajac (27) 24.8.
Marta Fiľová (76) 25.8. Milota Mataninová (68) 30.8.
Matúš Štofka (37) 31.8. Anna Gazdová (96).
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Radosť v očiach detí – KidRace

Začiatkom júla sa uskutočnil
druhý ročník terénneho prekážkového behu pre deti s názvom
KidRace. Organizovalo ho OZ S rukou v ruke v rekreačnej oblasti
Domaša-Eva a tentoraz bol opäť
o čosi bohatší.
Prvý ročník podujatia ukázal,
že sa takúto aktivitu pre deti oplatí zrealizovať. Organizátori šli však
ešte ďalej a radosť urobili aj chorým
mladým ľuďom zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove a deťom z detského
domova. Špeciálne detičky si zaslúžili aj špeciálnu trať a tú vymyslela
jedna z organizátoriek, Miroslava
Sobotová: „Nevedeli sme ako to
dopadne, ale nakoniec to bolo úplne úžasné. Videli sme ako sa snažia
i keď mnohí zdraví by to už vzdali.“
Medailové umiestnenie
Čo by to boli za preteky bez
medailí. Na krku viseli každému,
kto absolvoval celú prekážkovú
trať. Najmenšie deti od 3 do 6 rokov prešli s doprovodom rodičov
1000 metrov a najstaršia veková

skupina 11 až 14 ročných detí musela prekonať trať v dĺžke 1800
metrov. Prekážky boli rozličné a podobné tým, ktoré sa nachádzajú na
ostatných sparťanských pretekoch.
Deti preliezali, podliezali, brodili
sa bahnom, skákali
a dokonca sa aj šmýkali. A bez problémov
prešli takúto náročnú
časť všetci účastníci.
Tento rok ich bolo 152
spolu s mladými zo
Združenia na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím.
Žiška na trati
Novinkou na podujatí bol Peter Žiška,
špičkový európsky pretekár Spartan Race, ktorý sa aktívne
zapojil do celej akcie. Deťom predviedol pravú spartanskú rozcvičku
a s tými najstaršími si trať aj prebehol. Peter zhodnotil organizáciu trate ako veľmi dobrú a naozaj podobnú tým, na ktorých beháva súťažne.
Povzbudil deti a ich rodičov k športu

a aktívnemu tráveniu voľného času.
Po svojom výkone sa šiel osviežiť do
Domaše a po návrate bol k dispozícií na zaujímavej besede, pri ktorej
hosťoval aj primátor mesta Vranov
Ján Ragan.

Júlová tradícia
Členovia OZ S rukou v ruke
hovoria o neopísateľných pocitoch
a vďake za prácu celého tímu, partnerom aj dobrovoľníkom. Už teraz
sa tešia a pripravujú na ďalší ročník
a určite pripravia o čosi viac zaujímavého pre všetky deti, ktoré sa

prídu zabaviť na KidRace.
Poďakovanie patrí všetkým
Podujatie sa uskutočnilo pod
záštitou primátora mesta Vranov
Ing. Jána Ragana.
Hlavný partner: Reebok Spartan
race
Slovensko,
partneri:
Spartan
Gymnázium Vranov,
AŠK Vranov, Ing. Ján
Lapčák.
Mediálni partneri: Vranovské novinky,
Naše novinky, Peter
Sinčák Production,
Fazy Foto.
Podujatie podporili: mesto Vranov
nad Topľou, obce:
Holčíkovce,
Malá
Domaša, Nová Kelča.
Dobrovoľníci:
Spartan
Gymnázium Vranov, Vranovský parlament mládeže, Atletický športový
klub pri ZŠ Bernolákova Vranov.
Obrovská vďaka patrí: DMJ
Market s.r.o., AQUA

Nové trendy vo vzdelávacom procese
Obchodná akadémia vo Vranove
nad Topľou realizovala od marca 2014
do augusta 2015 projekt pod názvom Nové trendy vo vzdelávacom
procese. Tento projekt vychádzal
z výzvy zverejnenej Agentúrou MŠ
SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci
Operačného programu Vzdelávanie
pod heslom Moderné vzdelávanie
pre vedomostnú spoločnosť. Bol spolufinancovaný zo zdrojov ES, pričom
v rámci prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
bol zosúladený s opatrením Premena
tradičnej školy na modernú.
Strategickým cieľom projektu
bolo zvýšiť uplatniteľnosť žiakov na
trhu práce prostredníctvom inovácie
vyučovacieho procesu a školení pedagogických zamestnancov. Cieľom
bolo inovovať a vytvoriť nové moderné učebné materiály, zriadiť multimediálnu odbornú učebňu a vyškoliť
zamestnancov na prácu s IKT v systéme aScAgenda.
Celý projekt bol rozdelený do
dvoch aktivít.
Prvým výstupom jednotlivých

činností bolo 275 testov v programe
aScAgenda. Testy sú prístupné na webovom sídle školy. Žiakom umožňujú
priebežné zisťovanie úrovne osvojených vedomostí z anglického jazyka,
podnikovej ekonomiky, aplikovanej
informatiky, účtovníctva a ekonomic-

tabule.
Tretím výstupom boli riešenia
cvičebníc z účtovníctva, aplikovanej ekonomiky a obchodnej korešpondencie, ktoré boli spracované
v predchádzajúcom projekte Kvalita
vo vzdelávaní – úspech v živote. Ich
úlohou je uľahčiť prácu pedagógom jednotlivých predmetov, keďže
v týchto predmetoch chýbajú riadne
učebnice.
Ďalším výstupom projektu je

kých cvičení. Testy slúžia aj na rýchle
a efektívne preverovanie vedomostí
v multimediálnej učebni.
Druhým výstupom projektu
bolo 54 interaktívnych cvičení z odborných ekonomických predmetov
a z anglického jazyka, ktorých cieľom
je zmodernizovať výchovno-vzdelávací proces s využitím interaktívnej

interaktívna cvičebnica s názvom
Odborné učebné texty v anglickom
jazyku, ktoré by mali pomôcť hlavne pri príprave na maturitnú skúšku
z anglického jazyka a prispieť k lepšej
jazykovej príprave v odbornej ekonomickej terminológii.
Počas realizácie projektu bola
zriadená tzv. multimediálna učebňa,

ktorá je vybavená notebookmi, interaktívnou tabuľou interaktívnym projektorom, vizualizérom a hlasovacím
zariadením. Materiálno-technické
vybavenie zakúpené počas realizácie projektu slúži na implementáciu
vytvorených učebných materiálov do
vyučovacieho procesu.
V rámci druhej aktivity boli zrealizované dve školenia, a to školenie na prácu v systéme aScAgenda
a správne techniky a postupy pri
tvorbe testov a školenia na prácu
s didaktickou technikou zakúpenou
v rámci projektu (notebooky, interaktívny projektor, interaktívna tabuľa,
vizualizér, hlasovacie zariadenia a kopírovacie zariadenie s automatickým
podávaním) pre 14 pedagogických
zamestnancov školy.
Na záver treba poďakovať
projektovej manažérke Ing. Viere
Lakatovej za zodpovedné riadenie
projektu, ale aj celému realizačnému tímu a všetkým zainteresovaným
pedagógom Obchodnej akadémie vo
Vranove nad Topľou. Veríme, že využívanie výstupov projektu skvalitní
vzdelávací proces a naplní strategický cieľ projektu.
Ing. Mária Chrapeková,
riaditeľka školy
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