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V centre mesta bolo osadené nové detské ihrisko

Vranovské deti sa tešia
z nového detského ihriska. To
vyrástlo vďaka zbierke, ktorú

s podporou mesta Vranov nad
Topľou zorganizovalo Občianske
združenie Vranovské vydry, pri

hojdačka, pružinové hojdačky,
šmykľavka s lezeckou stenou. Na
celej ploche tejto časti ihriska je
osadená gumená dopadová plocha.
V druhej časti ihriska, tu sa môžu vyšantiť
väčšie deti, sa nachádzajú dva hracie prvky
a to lanová stena a lezecká pyramída.
Do zbierky pod názvom „Antižihadielko“
sa celkovo zapojilo
približne 160 darcov
a doteraz sa vyzbieralo 7 000 eur. Mesto
Vranov nad Topľou zo
svojho rozpočtu zakúpilo gumenú dopadovú plochu, zabezpečilo
štrk pod dopadovú
Nové detské ihrisko pri AOC
plochu a pomohlo pri
vo Vranove nad Topľou
terénnych úpravách.
ihrisko je rozdelené na dve časti. Celkovo zo svojho rozpočtu mesto
V prvej časti ihriska, určenej pre vyčlenilo približne 7 500 eur.
malé deti, sú osadené kolotoč,
Všetkým, ktorí prispeli či už
Administratívno-obchodnom
centre.
Novovybudované
detské

finančne alebo svojou prácou,
ĎAKUJEME.
Video z výstavby detského
ihriska nájdete tu:

Do začiatku letných prázdnin
v meste Vranov nad Topľou pribudnú nové hracie prvky aj na
viacerých mestských sídliskách.
Na Okulke pri bytovom dome T,
pri Základnej škole na Sídlisku
II., na Juhu, Dubníku a Sídlisku
1. mája za bytovým domom A
budú osadené nové hracie prvky
a to zostava so šmykľavkou, pieskovisko a hojdačka.

Primátor prijal jubilujúceho občana Pavla Koľbíka

V uplynulom období prijal
primátor mesta Ján Ragan jubilujúceho občana Pavla Koľbíka,
ktorý sa dožil osemdesiatich
rokov života a odovzdal mu
ďakovný list za osobný podiel
pri výstavbe a rozvoji mesta
Vranov nad Topľou.
Stručne z jeho životopisu:
Narodil sa 20. 1. 1936
v Dobrej nad Ondavou. V roku
1957 prichádza do Vranova
nad Topľou a zamestnáva sa
vo vtedajšej Bukóze. V nej
prešiel viacerými pracovnými
pozíciami. Bol vedúcim PaM,
personálnym námestníkom či
ekonómom pri výstavbe preglejkárne a nábytkárne. Od
roku 1985 pôsobil v štátnej
správe. Svoje odborné schopnosti zúročil ako vedúci odboru pracovných síl Okresného
národného výboru vo Vranove
nad Topľou. Nemalou mierou

sa zaslúžil o zriadenie úradu
práce, kde zastával funkciu
vedúceho ekonomického oddelenia a zástupcu riaditeľa.
Jeho životným krédom bol
láskavý prístup k ľuďom, serióznosť a zodpovednosť. To,
že mal dobrú povahu a s každým jednal priateľsky, môže
aj v súčasnosti potvrdiť veľa
ľudí, ktorí ho poznali ako
človeka húževnatého a rozhodného, usilovného, rozhľadeného a zanieteného s prirodzenou autoritou, ktorý vždy
hľadal spôsob, ako veci čo
najsprávnejšie vyriešiť. V roku
1996 odišiel do dôchodku.
Športovej verejnosti bol známy ako aktívny futbalista,
neskôr ako zanietený predseda TJ Bukóza. Je ženatý, otec
dvoch detí. V súčasnosti sa teší
dobrému zdraviu a záujmu zo
strany rodiny a priateľov.
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Opravy peších, miestnych komunikácií a investičné
akcie mesta Vranov nad Topľou pre rok 2016

V rozpočte mesta Vranov
nad Topľou na rok 2016, v rámci podprogramu správa a údržba miestnych komunikácií, sú na
opravu peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch schválené finančné prostriedky vo výške
315 000 eur. Na základe terénneho
prieskumu mesta, návrhov a pripo-

V schválenom návrhu opráv
pre rok 2016 je aj oprava cestnej
komunikácie v dĺžke 904 metrov
na Viničnej, Slnečnej ulici a na
Ulici generála Svobodu. Na tejto komunikácii v tomto období
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť a.s. realizuje opravu
vodovodného potrubia. Po zrea

Rázusovej ulici, oprava chodníka na
Mlynskej ulici pri bytovom dome č.
1337 a č. 1334, oprava chodníka na
Sídlisku I. pri jednosmerke a oprava
komunikácie na Ulici na hrunku.
V rámci výzvy Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu
mesto Vranov nad Topľou získalo finančné prostriedky na rozšírenie kapacít materských škôl

zrealizuje opravu jednej triedy aj
v Materskej škole Kukučínova. Tu
taktiež v jednej triede budú osadené nové okná, dvere, vymenená
bude elektroinštalácia, kúrenie,
vodovod, v miestnostiach osobnej hygieny budú osadené nové
dlažby a obklady a uložená bude
nová podlaha. Tu mesto od ministerstva získalo dotáciu vo výške

Naplánovaná je aj oprava
pešej komunikácie na Ulici
duklianskych hrdinov
Momentálne realizujeme
opravu chodníka pri BD
č. 1220 na Sídlisku II.
mienok od obyvateľov mesta, bol
v rozpočte mesta schválený aj návrh opráv komunikácií, chodníkov
a úpravy spevnených plôch.
V tomto období je v realizácii
oprava pešej komunikácie pri bytovom dome č. 1220 na Sídlisku
II. a oprava chodníka pri základnej umeleckej škole. Na oboch
chodníkoch boli odstránené staré obrubníky a odstránený starý
asfalt, osadené nové obrubníky
a v najbližšom období bude na ich
povrchu potiahnutý nový asfaltový koberec. Opravený je chodník
pri Dome kultúry vo Vranove nad
Topľou. V tomto roku je naplánovaná aj oprava cestnej komunikácie na Kalinčiakovej ulici.

lizovaní opravy budú na tejto
komunikácii osadené nové obrubníky a potiahnutý nový asfalt.
Naplánovaná je aj oprava cestnej
komunikácie na Dubníku, v smere
od Dobrianskeho ulice v dĺžke 200
metrov. Tu bude odstránený starý
asfalt, staré obrubníky, osadené
nové obrubníky a potiahnutý nový
asfaltový koberec.
Celková oprava chodníka v dĺžke 200 metrov bude realizovaná aj
na Ulici duklianskych hrdinov a to
od obchodného centra po lekáreň.
Tu taktiež bude odstránený starý
asfalt, vymenené obrubníky a potiahnutý nový asfaltový koberec.
Naplánované sú aj ďalšie
opravy a to oprava chodníka na

Oprava výtlkov na miestnych
komunikáciách a chodníkoch

Koncom 20. týždňa mesto
Vranov nad Topľou začalo s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch. Vysprávky
ciest a chodníkov sú realizované
každoročne, po zimnom období,
z dôvodu povrchového poškodenia a opotrebovania komunikácií. Oprava komunikácií bola
zrealizovaná na Domašskej ulici,
Dlhej ulici, Štefánikovej ulici,
Ulici Janka Kráľa, Pribinovej ulici, na Lúčnej a na Juhu. V tomto
období realizujeme opravu na

Dubníku, Sídlisku I. Sídlisku II.,
Budovateľskej ulici a Viniciach.
Celková plocha vysprávok je
1600 m2 v sume 45 000 eur.
Video nájdete tu:

a to Materskej školy Juh 1051
a Materskej školy Kukučínova.
V materskej škole Juh bude
zrealizovaná rekonštrukcia a zväčšenie plochy jednej triedy materskej školy. V triede budú osadené
nové okná, dvere, vymenená elektroinštalácia, ústredné kúrenie,
vodovod, uložené nové obklady
a dlažby v miestnostiach osobnej
hygieny, uložená nová podlaha.
Na túto rekonštrukciu boli mestu
schválené finančné prostriedky vo
výške 55 000 eur, finančná spoluúčasť mesta je vo výške 5 %. Zároveň
mesto v rámci projektu získalo
6 000 eur na takzvané bežné výdavky. Za tieto finančné prostriedky zakúpi skriňové zostavy, koberce, ležadlá, matrace. Kapacita
materskej školy sa zvýši o 22 detí.
V rámci projektu „Rozšírenie kapacít materských škôl“ mesto Vranov
nad Topľou do konca augusta

45 000 eur, finančná spoluúčasť
mesta je 5%. Výška dotácie na zakúpenie zariadenia do tejto triedy
je vo výške 6 000 eur.
Zároveň mesto Vranov nad
Topľou bolo v tomto roku úspešné
vo výzve vyhlásenej Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu,
ktoré vyčlenilo finančné prostriedky na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične a na vybavenie telocvične. Mestu ministerstvo pridelilo
na rekonštrukciu strechy telocvične pri Základnej škole Kukučínova
75 000,- €. Výška spoluúčasti žiadateľa – mesta pri kapitálových
výdavkoch je vo výške 25 000,- €.
Výška finančných prostriedkov
pridelených na bežné výdavky je
2 500,- €, pričom spoluúčasť mesta
na bežných výdavkoch je 250,- €.

Obnova vodorovného dopravného
značenia v meste Vranov nad Topľou

Počas posledného májového
víkendu bolo na miestnych komunikáciách a plochách v meste
Vranov nad Topľou obnovené
vodorovné dopravné značenie.
Obnovená bola deliaca čiara
v dĺžke 6 120 metrov, vodiaca
čiara v dĺžke 1 968 metrov, plochy – priechody pre chodcov, šípky, tiene v ploche 1160 m2 a vodorovné žlté a zelené dopravné
značenie v ploche 169 m2.

Video nájdete tu:
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25 rokov činnosti Mestskej polície vo Vranove nad Topľou
Na základe udalosti z novembra 1989, kedy u nás nastali
spoločenské zmeny, sa vytvorila
počiatočná eufória s možnosťou
slobodne konať a žiť. Na druhej
strane táto zmena priniesla aj
negatíva v podobe nárastu kriminality a inej protispoločenskej
činnosti, ktoré bolo potrebné riešiť a to aj za pomoci novovzniknutých poriadkových zložiek obcí
a miest – obecných a mestských
polícií. K celkovej organizácii
a samostatnej činnosti napomohol zákon. č.564/1991 o obecnej
polícii, ktorý presne špecifikoval
organizáciu, úlohy a povinnosti.
Mestská polícia /ďalej MsP/
vo Vranove bola založená v roku
1991. Počas svojho 25. ročného
pôsobenia v oblasti zabezpečovania ochrany života, zdravia,
majetku občanov, ako aj dohľad
nad dodržiavaním verejného poriadku, preukázala svoju opodstatnenosť a naďalej plní úlohy
v štruktúre orgánov mesta.
Za prvých päť mesiacov roka
2016 sme dosiahli historicky najlepšie výsledky. Vykonali sme
celkom 1255 zákrokov. Z toho
bolo 1086 porušením právnych
noriem, riešených ako priestupok. Dohovorom sme ich vybavili
420 , čo je skoro 40 % zo všetkých
priestupkov. Takáto požiadavka
odznela aj zo strany pána primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, aby sme viac dbali
na prevenciu, ako na pokuty. 660
priestupkov bolo vybavených
v blokovom konaní. Za uvedené
obdobie sme na pokutách vybrali 10 030 eur, ktoré sú príjmom
mesta. 6 priestupkov bolo postúpených príslušným orgánom na
priame vybavenie. V 175 prípadoch sme na vozidlá nasadili blokovacie zariadenie proti odjazdu
/papuču/. Najviac priestupkov
evidujeme na úseku porušovania
predpisov vyplývajúcich zo zákona o cestnej premávke č.8/2009,
nasledujú priestupky proti verejnému poriadku a občianskemu
spolunažívaniu, ako aj porušovanie ustanovení všeobecne záväzných nariadení mesta.
Najdiskutovanejšou témou
však určite je systém plateného parkovania v centre mesta.
Zmluvou o nájme a prevádzkovaní platených parkovísk
č.257/210/2009 z 25.1.2010

v znení dodatkov č.1 a 2, boli
tieto bývalým vedením mesta odovzdané spoločnosti EEI
s. r. o Bratislava. Táto spoločnosť
1.7.2012 vydala prevádzkový poriadok pre zónu plateného parkovania v meste Vranov nad Topľou
a po viac ako dvoch rokoch od
podpísania zmluvy začala s výberom parkovného. Policajti MsP
pol roka preventívne upozorňovali vodičov na povinnosť platiť
parkovné. Podľa zmluvy malo
byť vytvorených okolo 600 spoplatnených parkovacích miest,
v skutočnosti je však v súčasnosti
okolo 300 platených parkovacích
miest. Ďalšie sa pripravujú. Ide
o miesta na Ul. Februárového
víťazstva na Sídlisku I, medzi
budovou Slovenskej sporiteľne
a tržnicou, kde denne parkuje
okolo 100 osobných vozidiel prevažne občanov, ktorí dochádzajú do mesta z okolitých dedín.
Spoločnosť EEI s. r. o Bratislava
platí mestu ročne podľa zmluvy viac ako 35 000 eur. Tieto
prostriedky mesto investuje do
opráv chodníkov, ciest a rozširuje
sieť parkovacích miest najmä na
problémových sídliskách, ako je
1. Máj, Okulka a Lúčna. Na týchto
sídliskách sú pravidelne porušované ustanovenia zákona o cestnej premávke parkovaním na
chodníkoch, zeleni, vjazdoch do
garáži a križovatkách. Toto nie je
možné naďalej tolerovať. V nočnej dobe a cez víkendové dni je
problém dostať sa vozidlám záchrannej zdravotnej služby a hasičom k bytovým domom.
V poslednej dobe máme zaznamenaný zvýšený počet sťažností na parkovanie motorových
vozidiel najmä na Sídlisku I. a II.,
ktoré tam na celý deň odstavujú
vodiči, ktorí tam nemajú čo parkovať. Preto sme zvýšili aj počet kontrol na týchto sídliskách
a sprísnili sankcie. Dopravnými
značkami je tam vjazd vozidiel
mimo obyvateľov sídliska zakázaný. Často sa vodiči vyhovárajú
na to, že idú na návštevu. V blízkosti obytných blokov sú nespoplatnené parkovacie miesta pri
Domine a pred Drogériami na Ul.
Duklianskych hrdinov, kde môžu
parkovať. Platené parkovacie
miesta sú v čase od 18.00 hod.
v pracovné dni a v sobotu a nedeľu, kedy prichádzajú najčastejšie

návštevy voľné a nespoplatnené.
Dňa 28.4.2016 na rokovaní
Mestského zastupiteľstva bol
schválený zámer na vytvorenie
rezidentského parkovania v meste. Zatiaľ boli pre tieto účely
vyčlenené Sídlisko I., Sídlisko II.
a časť Sídliska Okulka. Cieľom je
vytvoriť dostatočný počet parkovacích miest pre rezidentov
v týchto sídliskových lokalitách.
Rezidentské lokality /vnútrobloky a obytné komplexy s funkciou
bývania/ v riešenom území majú
byť vyhradené pre rezidentov
s jasným zvýhodnením obyvateľov, a to spôsobom transparentným pre kontrolný mechanizmus.
Rezident je podľa štandardu pri
riešení statickej dopravy:
a. obyvateľ s trvalým pobytom v danej rezidentskej lokalite
užívajúci vozidlo na súkromné
účely,
b. podnikateľ disponujúci
prevádzkarňou v danej rezidentskej lokalite.
Ľudovo a skrátene povedané,
potrebujeme pre systém kontroly odlíšiť, ktoré vozidlá v danej lokalite majú a môžu parkovať, čo
bude jasne čitateľné z rezidenstkej parkovacej karty pre dané
vozidlo. Inak sa vykonávanie kontroly pri odstavených vozidlách
na sídliskách príslušníkmi MsP
a pracovníkmi EEI míňa účinku.
Kontrolný systém a vydávanie
všetkých druhov kariet vlastní
podľa zmluvy firma EEI s. r. o.
Rezidentské parkovanie bude
predmetom verejnej diskusie
s občanmi bývajúcimi v navrhovaných rezidentských lokalitách,
samozrejme za účasti poslancov MsZ a členov komisií MsZ.
Konečným výstupom bude prijatie Všeobecne záväzného nariadenia mesta o parkovaní, kde
už budú stanovené konkrétne
podmienky pre rezidentské parkovanie, vyhradené rezidentské
lokality. Podotýkam, že v tomto
prípade nejde o zárobkovú činnosť. Náklady na rezidentskú
kartu by mali pokrývať zvislé dopravné značenie, vodorovné dopravné značenie a dobudovanie
ďalších parkovacích miest v rezidentských lokalitách, prípadne
náklady na čistenie parkovacích
plôch.
V závere chcem vyzvať občanov, aby dodržiavali pravidlá

vyplývajúce zo zákona o cestnej
premávke pri parkovaní a neporušovali ustanovenia Všeobecne
záväzných
nariadení
mesta
Vranov n./T. Mňa osobne vôbec
neteší nárast zaznamenaných
priestupkov, ani výška vybraných
pokút. Nemôžme sa správať tak,
že najradšej by sme parkovali
priamo v predajni, prípadne na
pošte. Viem, že nezamestnanosť
v meste je vysoká, príjmy našich
obyvateľov sú nízke, preto by
sme radšej svoje sily a prostriedky venovali prevencii, ako kontrole prechodov pre chodcov pri
základných a materských školách,
zabráneniu žobrania neprispôsobivých občanov pred nákupnými centrami a ochrane majetku
mesta a občanov, ako aj rušeniu
nočného kľudu hlavne v centre
mesta počas piatkových a sobotňajších mládežníckych výstrelkov.
Opakovane vyzývam spoluobčanov, aby nám takéto konania
telefonicky aj anonymne oznámili na bezplatnú telefonickú linku
159. Máme síce obmedzený počet policajtov, celkom 13 vrátane
náčelníka, ale snažíme sa každé
oznámenie ihneď preveriť a vykonať opatrenia na zamedzenie
negatívnych javov. Policajti MsP
vykonávajú službu nepretržite
24 hodín. Na zamedzenie vandalizmu, rušenia nočného kľudu
a ďalších negatívnych javov hlavne v centre mesta , sme pripravili
bezpečnostné akcie v spolupráci
s OO PZ Vranov a v nasledujúcich
dňoch bude aj v nočnej dobe viacej využívaná pešia obchádzková
a hliadková činnosť.
Veľkou pomocou pre nás
boli hlavne v častiach Čemerné
a Rodinná oblasť, ako aj na
Ul. Budovateľskej a Staničnej
Občianske hliadky, tento projekt
však bol ukončený v septembri
2015. Vzhľadom na kladný ohlas
hľadáme s pánom primátorom
a prednostom možnosti, ako ich
činnosť obnoviť.
Verím, že za pomoci občanov,
štátnej polície, príslušných oddelení MsÚ a Okresného úradu,
zvýšime pocit bezpečnosti obyvateľov aj návštevníkov nášho
mesta. Všetkým, ktorí nám pri plnení týchto úloh pomohli srdečne ďakujem a teším sa na ďalšiu
spoluprácu.
Jozef Uhlík, náčelník MsP

strana 4

Vranovský hlásnik

1/2016

1/2016

Vranovský hlásnik

strana 5

Vranovský hlásnik

strana 6

1/2016

Vranovská desiatka a Vranovský mládežnícky maratónik
V nedeľu 15. mája sa na
námestí pred AOC uskutočnil
15. ročník Vranovského mládežníckeho maratónika a 7. ročník
Vranovskej desiatky. Obe športové podujatia, ktoré sa konali
pod záštitou primátora mesta,
pripravilo mesto Vranov nad
Topľou v spolupráci s Mestským
športovým klubom, Základnou
školou Bernolákova, Občianskym
združením Vranovské vydry,
Vranovským parlamentom mládeže a Centrom voľného času.
Videá z podujatí:

Džubara z Prima SH Vranov.
V kategórii B (muži 40 – 49 rokov) sa na prvom mieste umiestnil
Tomáš Kamas z ŠKP Spišská Nová
Ves, na druhom mieste Michal
Ivančo z ŠK Banské a na treťom
mieste Milan Ondričko z Generali
rum team Vranov nad Topľou.
V kategórii C (muži 50 – 59 rokov) sa na prvom mieste umiestnil
Štefan Racz z ŠK Budimír, na druhom mieste Vladimír Balogh z TJ
Obal Servis Košice a na treťom
mieste Anton Sluka zo Sačurova.
V kategórii D (muži 60 a starší) sa na prvom mieste umiestnil
Gejza Vargaeštok z MBK Veľké
Kapušany, na druhom mieste
Peter Vilhan z Košíc a na treťom
mieste sa umiestnil Ladislav Rada
z MBO Strážške.
V kategórii E (ženy 18 – 39 rokov) zvíťazila Beáta Seligová
z Metropol Košice, druhé
miesto obsadila Zuzana Iľovová
zo Stropkova a tretie Simona
Perejdová z Vranova nad Topľou.
V kategórii F (ženy nad 40 rokov) sa na prvom mieste umiestnila Alžbeta Tiszová z Tube City
IMS Košice, na druhom Danka
Jendrichovská z MARAS team
a na treťom mieste sa umiestnila
Viera Juhaščíková z Vranova nad
Topľou.
V celkovom poradí zvíťazil
s časom 31:47.5 Ruslan Pechnikov

Mládežníckeho maratónika sa zúčastnili aj deti
z vranovských materských škôl
Na
štart
obnovenej
„Vranovskej desiatky“ sa postavilo 98 jednotlivcov a 12 štvorčlenných družstiev štafetového behu.
V súťaži jednotlivcov, v kategórii A
(muži 18 – 39 rokov) sa na prvom
mieste umiestnil Ruslan Pechnikov
z Kyjeva, na druhom mieste Sergej
Rasčupkin z Mukačeva, klub ŠK
Banské a na treťom mieste Filip

z Kyjeva, na druhom mieste s časom 33:43.5 sa umiestnil Sergej
Rasčupkin z ŠK Banské, tretie
miesto s časom 34:50.5 získal Filip Džubara z Prima SH
Vranov, na štvrtom mieste s časom 35:45.1 sa umiestnil Tomáš
Kamas z ŠKP Spišská Nová Ves
a na piatom mieste s časom
36:00.4 sa umiestnil Roman Bak

z Generali run team Vranov nad
Topľou.
V štafetovom behu prvé
miesto získali bežci z Hermanoviec
nad Topľou Samuel Prištiak,
Jozef Pivovarník, Martin Bendík,
Samuel Sciranka z Hermanoviec
nad Topľou s časom 36:40.00,
druhé miesto obsadil s časom 38:58.00 Spartan Patriot
Team v zložení Šimon Škrepťáč,
Martin Šreptáč, Maroš Socha
a Erik Ďurišin. Na treťom mieste sa umiestnili bežci zo Spartan
Gymnázium Róbert Ropovík,
Matej Mušák, Jakub Mušák, Filip
Jozefov s časom 42:40.0.

3. ZŠ Juh
4. ZŠ Lúčna
Základné školy 3. - 4. ročník
chlapci:
1. ZŠ Sídlisko II
2. ZŠ Bernolákova
3. ZŠ Juh
4. ZŠ Lomnická
Základné školy 3. - 4. ročník
dievčatá:
1. ZŠ Sídlisko Juh
2. ZŠ Sídlisko II
3. ZŠ Bernolákova
4. ZŠ Lúčna
Základné školy 5. - 6. ročník
chlapci:
1. ZŠ Sídlisko II

V celkovom poradí Vranovskú desiatku vyhral
Ruslan Pechnikov z Kyjeva
15. ročníka Vranovského
maratónika sa celkovo zúčastnilo 212 detí z vranovských
materských a základných škôl.
V štvorčlenných štafetách na 100,
200 a 400 metrovom okruhu boli
deti rozdelené do 6 kategórií.
Materské školy 4 – 6 roční
chlapci:
1. MŠ Kukučínova ulica
2. MŠ Sídlisko 1. mája
3. MŠ Okulka
4. MŠ Ulica 1. mája
5. MŠ Sídlisko Juh
Materské školy 4 – 6 ročné
dievčatá:
1. MŠ Ulica 1. mája
2. MŠ Kukučínova ulica
3. MŠ Okulka
4. MŠ Sídlisko 1. mája
5. MŠ Sídlisko Juh
Základné školy 1. - 2. ročník
chlapci:
1. ZŠ Bernolákova
2. ZŠ Juh
3. ZŠ Sídlisko II
4. ZŠ Lomnická
5. ZŠ Lúčna
Základné školy 1. - 2. ročník
dievčatá:
1. ZŠ Bernolákova
2. ZŠ Sídlisko II

2. ZŠ Bernolákova
3. ZŠ Juh
4. ZŠ Lúčna
5. ZŠ Kukučínova ulica
Základné školy 5. - 6. ročník
dievčatá:
1. ZŠ Sídlisko II
2. ZŠ Lúčna
3. ZŠ Bernolákova
4. ZŠ Juh
Základné školy 7. - 8. ročník
chlapci:
1. ZŠ Sídlisko II
2. ZŠ Lúčna
3. ZŠ Juh
4. ZŠ Kukučínova ulica
5. ZŠ Bernolákova
Základné školy 7. - 8. ročník
dievčatá:
1. ZŠ Sídlisko II
2. ZŠ Lúčna
3. ZŠ Juh
Základné školy 9. ročník chlapci:
1. ZŠ Sídlisko II
2. ZŠ Kukučínová ulica
3. ZŠ Juh
4. ZŠ Bernolákova
5. ZŠ Lúčna
Základné školy 9. ročník
dievčatá:
1. ZŠ Sídlisko II
2. ZŠ Sídlisko Juh
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Vranovská mládež má svoj Vranovský parlament mládeže
Už druhý rok v meste Vranov nad Topľou funguje Vranovský parlament mládeže. V súčasnosti má 16 členov. O tom ako funguje takýto parlament mladých sme sa opýtali jeho členky Jany Ivaničovej.
Čomu sa venuje takýto parlament, čo je vašim hlavným
cieľom?
Našim základným cieľom je,
aby mládež v našom meste mala
možnosť vyjadriť svoje názory,
pomenovať, to čo nám chýba,
čo chceme zmeniť a čo sa nám
páči. Aktívne sa zúčastňujeme
na stretnutiach mestského zastupiteľstva, čo nám pomáha
zostať informovanými a mať vo
veciach prehľad. Často tam odznievajú veci a informácie, ktoré
nám pomáhajú pri našich ďalších
plánoch a inak ich nemáme možnosť z iných zdrojov získať. Tu ich
máme z prvej ruky a nakoľko sa
zasadnutia mestského zastupiteľstvá nahrávajú, môžeme sa
k nim spätne vrátiť. Stretávame
sa takisto s primátorom a prednostom mesta, kde im predkladáme naše návrhy, informujeme
ich o našej činnosti a diskutujeme o aktuálnych témach, ktoré
nás zaujímajú. Je ozaj zaujímavé
viesť takéto dialógy a dostávať
odpovede priamo od tých najpovolanejších. Venujeme sa takisto
aj dobrovoľníctvu.
Kde môžeme stretnúť členov
mládežníckeho parlamentu?
Ako som spomínala, venujeme sa dobrovoľnej činnosti,
takže nás môžete vidieť v bielych tričkách s naším logom,
na rôznych kultúrnych a športových akciách. Obyvatelia
nás mohli stretnúť na rôznych

podujatiach ako napríklad Deň
detí pri Centre voľného času vo
Vranove nad Topľou, v ten deň
sme pomáhali aj na bežeckých
pretekoch- Kazimírskej desiatke. Organizačne sme pomáhali
pri podujatí Vranovská desiatka, Karneval a fašiangy na ľade,

hádam sa vidíme aj na volejbalovom turnaji na Domaši, ktorí by
sme radi zorganizovali.
Kto sa môže stať členom vášho
parlamentu?
Združujeme študentov vranovských stredných škôl –mladých ľudí- ktorí aj žijú na území
nášho mesta a majú chuť urobiť
niečo pre svoje okolie, rovesníkov,
ale aj celé mesto. Každý takýto

Členovia Vranovského mládežníckeho parlamentu pomáhali
pri organizácii Vranovskej desiatky
Poupratujme si Vranov, Zbierka
na Antižihadielko. To je taký
menší prierez tohtoročných akcií, pri ktorých sme boli aj my
ako dobrovoľníci. Samozrejme
máme za sebou aj vlastné akcie
zatiaľ len v malom merítku, ale
keďže sa blíži leto už čoskoro
nás budete môcť vidieť na akcií,
ktorú pripravujeme pri Dome
kultúry vo Vranove nad Topľou.
No a ak za nás budete hlasovať
v obchodnom dome Tesco- projekt Športom k dobrovoľníctvu,

mladý človek je u nás vítaný. Sme
tu na to, aby sme reprezentovali
mládež pred občanmi mesta, poslancami mestského zastupiteľstva a primátorom. Riadime sa
pri tom našimi stanovami. Takto
ako síce neformálna ale politicky
a ideologicky nezávislá skupina
môžeme byť poradným orgánom
mesta a spoločne vyjadrovať postoj mládeže k veciam týkajúcim
sa nás všetkých. Pri plnení našich
cieľov nám pomáhajú dvaja koordinátori, ktorí ale stále spadajú

pod kolónku mládež.
Aké sú vaše plány do budúcna?
Naším hlavným cieľom je
spolupráca s mestom a s jeho
predstaviteľmi. Poukazovať na to
čo ešte mladým ľuďom v našom
meste chýba. Súčasne pri dosahovaní tejto méty však nezabúdame na ostatných Vranovčanov.
Plánujeme navštíviť dôchodcov
v Dome pre seniorov a potešiť
ich milým programom a pozhovárať sa. Naopak pre tých mladších plánujeme akciu pre deti pri
Dome kultúry vo Vranove nad
Topľou, ktorej plagáty budú onedlho visieť na informačných stĺpoch mesta. Pomáhať budeme aj
na športovom podujatí Kidrace,
ktorou odštartujeme tohtoročné
letné prázdniny. Pre Vranovčanov
a návštevníkov mesta pripravujeme Geocasching, pomocou ktorého chceme priblížiť verejnosti
históriu nášho mesta, prepojiť
všetky generácie, naučiť sa a vytvoriť prjemnú spoločnosť.
Kde vás môžeme nás nájsť?
Momentálne
sídlime
v Centre mládeže na prízemí
Domu kultúry vo Vranove nad
Topľou. Máme vlastnú webovú
stránku www.vpmvt.sk, facebookovu stránku a youtube kanál.
Tam pravidelne pridávame informácie o nás, o našej činnosti. Pomocou týchto info kanálov
nám môžete písať podnety, návrhy na spoluprácu, dať like, follow
a tešiť sa s nami z toho, ako napreduje naše mesto. Tešíme sa
na každé stretnutie s vami - občanmi nášho mesta!

Všetkým patrí náš obdiv, uznanie i vďaka
REPREZENTANT MESTA 2016

Dňa 1. 6. 2016 prijal v Dome kultúry vo
Vranove nad Topľou primátor mesta Ing. Ján
Ragan za prítomnosti ďalších predstaviteľov samosprávy žiakov vranovských základných a stredných škôl, ktorí v školskom roku
2015/2016 dosiahli krásne výsledky hodné
obdivu v rôznych oblastiach mimoškolskej
činnosti. Slávnosť, ktorá sa pravidelne organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí patrila nadaným a talentovaným žiakom
a bola poďakovaním za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho mesta.
Títo žiaci desiatky hodín tréningov, cvičenia, vylepšovania, zdokonaľovania pretavili
na úspech na krajských, celoslovenských

a medzinárodných súťažiach. Jej súčasťou
bol zápis ocenených do pamätnej knihy mesta. Z rúk primátora si žiaci prevzali ďakovný
list a keramický upomienkový darček – vranovskú múzu, ktorý im bude pripomínať túto
slávnostnú udalosť.
Podujatie REPREZENTANT MESTA sa za
sedemnásť rokov svojej existencie teší veľkej
obľube medzi žiakmi, ktorým patrí náš obdiv,
uznanie a vďaka.
Kultúrny program vyplnili vranovskí úspešní reprezentanti: ZUŠ, Roman
Machek, DFS Cifroško, TS Varanovia a TK
Dyno. Moderátorkami boli Viera Machková
a Alžbeta Madejová. Zoznam ocenených

nájdete na stránke mesta.
Video z podujatia:
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
MAREC, APRÍL, MÁJ 2016

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
60 roční
marec 2016 Jozefína Baranová, Jozef Komenský, Jaroslav Madura, Peter Hudák, Katarína Lehocká, Oľga Tóthová, Ing. Jozef Hvozdík, Dušan
Knapik, Eva Leličová, Božena Roškovičová, Michal
Biž, Marián Kandra, Mária Hanidžiarová, Ivana
Mazúrová, Ján Šoltés, Vladimír Kozej, Helena Sepešiová, Agnesa Hajniková, Kvetoslava Madárová,
Monika Švandová, Ing. Anna Hvozdíková, Mária
Kubániová, Ján Gajdoš, Kvĕtoslava Majerová, Ján
Čikot, Jozef Roskoš, Jana Dragulová, Ján Hittmár,
Marcela Janoková, Marián Smolák, Ing. Štefan
German, Katarína Oravcová, Mária Ivančová, Anna
Hajašová, Ing. Štefan Urban, Jozef Hreško, Marián
Jakubčo, Ján Styrančák, Jozef Bankovič, Mária Blašková, Zlatica Dargajová, Ing. Milan Hrušč
apríl 2016 Lýdia Baranová, Štefánia Lacová,
Helena Kaščáková, František Mikita, Vladislav
Oravec, Božena Vancáková, Eva Bérešová, Božena
Kačenáková, Mária Dojčáková, Anna Gažová, Anna
Lachová, Anna Mišeková, Agnesa Styrančáková,
Vlasta Gulovičová, Terézia Lupčová, Anna Hudacká, Mária Kellerová, JUDr. Valéria Ščecinová, Božena Karpačová, Mária Kulmanová, Emília Balogová,
Viera Karchová, Eva Vagaská, Ján Bartko, Jaroslav
Michalov, Anna Mihalová, Eva Orendášová, Ladislav Šlosár, Ján Hančák, Martin Kuchta, Marta Zolovčíková, Karel Kabelka
máj 2016 Karol Folvarčík, Valéria Tatarková,
Dušan Varchol, Vlasta Demeterová, Oľga Chromá,
František Senk, František Šoganič, Mária Hudáková, Stanislav Maroš, Cyril Saksun, Zdena Šlosárová,
Ján Baschiera, Ing. Mária Iľková, Anna Tlumačová,
Anna Ladiková, Pavel Kmec, Ján Kočiš, Anna Kebová, František Bédi, Jozef Pavelko, Ing. Edita Smoláková, Jozef Palko, Dušan Rusnák, Pavol Staško,
Mária Feníková, Marián Slivka, Božena Gazdová,
Jozef Goda, Jozef Jevčák, Agáta Paľková, RNDr. Miroslav Bradavka, Miroslav Pavliško, Marián Maťaš,
Ján Ferenc, Anna Lehetová
65 roční
marec 2016 Ján Saksun, Jozef Balický, Irena
Lišková, Božena Červeňáková, Mária Hrešková,
Štefan Kačenák, Ladislav Marton, Viera Princová,
Juraj Radik, Oľga Bodorová, Milan Lipka, Lýdia Čandiková, Agnesa Miková, Jozef Bartko, Alexej Leleňko, Ing. Dušan Cicko, Zlatica Kopková, Mária Červeňáková, Magdaléna Dermová, František Daniš
apríl 2016 Michal Boršč, Dušan Žember, Mária
Lukáčová, Nadežda Čechová, Magdaléna Diľová,
Eva Holková, Vladimír Polaščík, Ing. Ján Diľ, Ľudmila Smolková, Kvetoslava Olachová, Juraj Šimko,
Dagmar Leničová, Viera Timková, Mária Vráblová,
Ján Grošík, Matúš Venglovič, Juraj Sirník, Ervína
Andrašiková, Anna Kekeľová
máj 2016 Anna Fedorňáková, Anna Girovská,
Eva Maliková, Eduard Svoreň, Blažena Popíková,
Ladislav Tóth, Jozef Činčár, Mária Bachová, Miroslav Milták, Valéria Bažová, Ján Hric, Agnesa Lajošová, Anna Nemcová, František Bachleda, Peter
Hudák, Ing. Mária Tóthová, Viera Čačková, Ján

Tóth, Veronika Krištanová, Michal Čandik
70 roční
marec 2016 Mária Bajcurová, Drahomíra Pyreňová, Anna Paľková, Ján Ontkoc, Helena Gačová,
Terézia Novotná, Jozef Hlad, Margita Daňová, Ján
Tkáč, Jozef Kopčo, Vasiľ Kormaník, Mária Kotuľáková
apríl 2016 Božena Maďarová, Mária Hrindáková, Margita Salašovičová, Oľga Haňová, Augustín
Stürzer, Anna Hatalová, Božena Lukčiková, Pavol
Kroka, MUDr. Alojzia Nováková
máj 2016 Ing. Michal Vajda, Lýdia Závadská,
Bartolomej Kopčo, Ladislav Jalcs, Ladislav Šípoš,
Milan Horváth, Kvetoslava Titková, Ján Bumbera,
Albert Šust, Milan Kotľár, Mária Naštová
75 roční
marec 2016 Helena Kolpáková, Milan Potančok, Anna Červená, Jozef Čajkovič, Ing. Jozef Hurný, Jozef Brehovský, Margita Tokárová
apríl 2016 Jolana Strýčková, Jitka Benzáková,
Agnesa Tibenská, Mgr. Eva Nyarjašová, Mária Horváthová, Cyril Holinský
máj 2016 Ján Sýkora, Olga Fajčíková, Mária
Slaviková, Eva Kosturová, Zuzana Milbauerová, Helena Bačová
80 roční
marec 2016 Angela Babjaková, Magdaléna
Drobňáková, Anna Bielová, Margita Sitkárová
apríl 2016 Ján Straka, Karolína Skočenová, Peter Jendrej, Mária Knapiková
máj 2016 Štefan Janošo, Helena Kalnašiová,
Mária Hermanovská, Anna Šestáková, Ján Pristaš,
Viera Dančová
85 roční
marec 2016 Mária Pačutová, Mária Zubková,
Anna Majurníková, Juraj Bali, Vlasta Lesňáková,
Kornelia Mocsáriová, Ernestína Janková
apríl 2016 Ervína Faithová, Helena Černá, Juraj
Tirpák, Juraj Janov, Cyprian Laco, Mária Nálešníková, Anna Mičeková, Mikuláš Bankovič, Jozef Ščerba, Valéria Čačková
máj 2016 Marta Mondoková, Anna Fedorcová, Anna Čalfová
90 roční
marec 2016 Michal Lukáč, Bartolomej Leško
apríl 2016 Helena Kasardová
máj 2016 JUDr. Ján Žulkovský
MANŽELSTVO UZAVRELI
3.3. Miriam Červeňáková a Jozef Gábor, Silvia
Vidličková a Stanislav Rezanka 5.3. Nikola Bytyáneková a Daniel Kurečaj 14.3. Jana Gažiová a Milan
Feri, Nikola Červeňáková a Štefan Červeňák, Diana
Gažiová a Rastislav Bača, 2.4. Beáta Mašeková a
Lukáš Jonek, Katarína Kužmová a Martin Prokop,
Ing. Dominika Arendášová a Ing. Michal Chovanec,
Mgr. Júlia Kučerová a Ondrej Mruz 9.4. Ing. Dana
Mikčová a JUDr. Patrik Kohan, Mgr. Anna Revajová
a Jakub Hreha, Barbora Andrejčíková a Róbert Závadský, Jana Jankovičoová a Peter Rešetár, Zuzana
Klapáková a Jozef Gajdoš 14.4. Nikola Červeňáková
a Viktor Šmatár 16.4. Helena Maria Garbacz a Mi-

chal Jabčanka, Štefánika Matheová a Michal Drabik, Marianna Dupaľová a Jozef Vaňuš, Jana Lukáčová a Róbert Skliňár, Tatiana Ivanková a Vladislav
Miňo, Daniela Kmecová a Alexander Benko 23.4.
Ing. Mária Kaščáková a Ing. Ľuboš Gregorovič, Mgr.
Lucia Zeleňáková a Ing. Juraj Jenčo 28.4. Sabína
Lapuníková a Richard Dávid 30.4. Mgr. Veronika
Bendzáková a Ing. Erik Eštok, Jaroslava Tůmová a
Matúš Krivák, 30.4. Mgr. Miroslava Malá a Pavol
Nahaj 5.5. Alica Tippanová a Igor Maľar, Slávka
Štiavnická a Róbert Bendas 7.5. Mgr. Erika Rimárová a Marian Verčimák, Martina Kentoš a Patrik
Hromada 14.5. Barbara Skybová a Pavol Janočko,
Ing. Viera Haňová a Patrik Vaško, MUDr. Katarína
Pandoščáková a Matej Džavoronok 19.5. Eva Žigmundová a Ján David 20.5. Katarína Balaďová a
Ing. Vladimír Janošo 21.5. Lenka Goroľová a Ľubomír Peter, Tatiana Marcinová a Pavel Jano, Romana
Hermanovská a Ing. Tomáš Petržel 28.5. Júlia Gubovoá a Ľubomír Škára, Nikola Pohlodková a Erik
Maxa, Michaela Puľaková a Tomáš Kotľár, Renáta
Šoltésová a MUDr. Adam Nemček, Ivana Púchyová a Michal Chovanec, JUDr. Zuzana Juhaniaková a
Ing. Rastislav Daňko
VÍTAME NOVONARODENÝCH OBČIANKOV
28.2. Martin Fazekaš 3.3. Vanesa Katriňáková,
Alžbeta Ihnátová 5.3. Dávid Ilčík 7.3. Nikola Tóthová, Jakub Rezanka 15.3. Lea Kuchnová 16.3. Martin
Vasiľ, Liliana Ferková 23.3. Zara Paľová 29.3. Jakub
Glod, 17.3. Lucia Plávková 1.4. Megan Vidličková
4.4. Marek Šandor 7.4. Olívia Valigová, Jana Križanová 10.4. Lívia Šoltésová 19.4. Dominik Verčimák
20.4. Bibiána Čechová 21.4. Martin Šmatár 22.4.
Lucia Kotľárová 24.4. Melánia Siváková 27.4. Vivien
Tkáčová 29.4. Liana Kovaliková, Laura Pavlová,
Jakub Tomáš 30.4. Laura Magurová, 2.5. Nina Treciaková 5.5. Dávid Karol Belas 6.5. Sofia Maximovičová 11.5. Ema Saksunová 12.5. Lenka Turtáková,
Katarína Haritunová 13.5. Bartolomej Balog 14.5.
Zuzana Čubová 15.5. Ema Adamová 16.5. Richard
Žipaj, Rastislav Gožo 20.5. Tamara Vasiľová 25.5.
Martin Maľar, Jessica Tokárová 27.5. Alžbeta Jenčová
VYSLOVUJEME ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ RODINÁM
ZOSNULÝCH OBČANOV
12.3. Jozef Korodi (64), Ing. Ján Ivanov (75) 13.3.
Rudolf Hurta (83), Alfonz Feník (79), Ladislav Gajdoš
(65) 15.3. Michal Belejkanič (74) 16.3. Zdenko Šesták
(55), Anna Slivková (77), 2.4. Erika Kovaľová (76) 3.4.
Ján Bartko 54) 4.4. Demeter Stupák (87), Anna Fridrichová (89) 7.4. Ing. Pavel Palenčík (67) 10.4. Jozef Balberčák (86) 12.4. František Čalfa (81), Margita Jenčová
(79), 13.4. Mária Fecenková (79) 14.4. Helena Proková (76) 15.4. Ján Feník (82) 17.4. Helena Rybarčáková
(79), František Varga (61) 19.4. Ján Tomko (79) 22.4.
MVDr. Pavol Bindas (81) 25.4. Michal Kopešťanský
(75) 23.4. Milan Palovčák (69), Helena Hudáková (83)
24.4. Darina Talarovičová (68) 27.4. Juraj Bilský (87)
29.4. Verona Dociová (75) 30.4. Mária Šarová (88)
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