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ROZVOJ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
kurencieschopnosti. Prvé aktivity
projektu začíname plniť dňom 2. 5.
2012 a koniec je naplánovaný na
31. 10. 2013. Celkové oprávnené
výdavky predstavujú sumu 368
404,00 € (95 % z prostriedkov
ESF a ŠR MŠ SR, 5 % z vlast-
ných zdrojov).

Strategickým cieľom projektu
je rozvoj čitateľskej gramotnosti
a jazykových schopností žiakov
inováciou foriem a metód vzde-
lávania, didaktickými prostriedka-
mi a ďalším vzdelávaním peda-
gógov.

Špecifickými cieľmi projektu sú:
- inovácia metód a prostriedkov

vzdelávania na podporu čitateľs-
kej gramotnosti vo vyučovacom
procese všeobecnovzdelávacích
predmetov uskutočniť obsahovú

Oslavám Dňa matiek patril celý uplynulý víkend. V sobotu pripravili členky Materského centra Slniečko pod vedením Viery
Kulichovej pre deti aj dospelých pestrý program pod šírym nebom. A aj keď sa počasie postupne kazilo, stihli naplniť celý scenár
zábavných a športových aktivít na námestí centre mesta. Podujatie začalo hromadným štartom všetkých päťsto zaregistrovaných
účastníkov na symbolickej bežeckej trati Míle pre mamu medzi  poštou a bankou. Pretekali sa nielen deti, mamky, ale aj babky,
ockovia a dedkovia s kočíkmi, na kolobežkách aj bicykloch. Potom sa účastníci rozdelili podľa záujmov a využili prítomnosť
výtvarníčok, ktoré maľovali na tvár, športovcov súťažiacich v hokeji, zumbe či na skákacom hrade. Deti dostali sladké odmeny a
všetky mamičky kytičky vyrobené v tvorivých dielňach. V nedeľu popoludní pokračovali oslavy v dome kultúry, kde mamkám a
starým mamkám zaželal všetko dobré primátor Vranova Ján Ragan a kultúrny program pripravili deti. Foto: -jfk-  

Základná škola Sídlisko II 1336
vo Vranove nad Topľou začína rea-
lizovať nový projekt pod názvom
Od fundamentálnej gramotnosti až
k informatickej spoločnosti a kon-

prestavbu vzdelávania na ZŠ,
- inovácia metód a prostriedkov

vzdelávania so zameraním na
digitálne vyučovanie v predmete
anglický jazyk,

- zvýšenie pedagogických zruč-
ností a jazykových znalostí pe-
dagogických zamestnancov vyu-
čujúcich anglický jazyk.

Do projektu je zapojených 15
pedagógov a 1 ekonomická pra-
covníčka. Mgr. Peter Kocák,

manažér publicity

Prijmeme dvoch 
pracovníkov na kosenie
a  práce na vranovských

cintorínoch.
( 0905 323 056

JUH MIERI OPÄŤ DO FINÁLE
Spišská diecéza bola organizá-

torom celoslovenskej súťaže Bi-
blia očami detí, na ktorú re-flek-
tovali aj žiaci ZŠ Juh. O tom, že je
v nich okrem talentu aj veľa viery,
pokory a citlivého vnímania du-
chovnej stránky života, svedčí
výtvarný úspech žiaka druhého
ročníka Tomáša Demčáka, ktorý
so svojím zobrazením Obetova-
nia Izáka získal víťazstvo v kraj-
skom kole a jeho práca mieri do
celoslovenského finále. Tento
úspech je opäť dôkazom širokého
záberu tvorivej práce s deťmi na
južanskej základnej škole. -ana-  

Pozývame vás do 
novootvoreného

KADERNÍCTVA 
A KOZMETICKÉHO SALÓNU
na Ondavskej ulici 952 
vo Vranove (oproti OÁZE).

KADERNÍCTVO - Petra
Treciaková. Objednávky na

( 0918 161 495.
KOZMETIKA - Viktória

Dančová. Objednávky na 
( 0905 952 618.
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DO VRANOVA PRÍDE 2 570 KNÍH

ČÍTAČKA S PÍSAČKOU
OZ Korálky v spolupráci s Horno-

zemplínskou knižnicou vo Vranove
vyhlasujú 4. ročník literárnej súťaže pre
deti vo veku od 6-15 rokov Čítačka s
písačkou IV. Zámerom projektu, ktorý
finančne podporilo MK SR je smerova-
nie detí a mládeže k aktivitám na pod-
poru čítania, k vlastnej literárnej tvorbe a
schopnosti túto tvorbu prezentovať pred
širokou verejnosťou. Zvlášť je hodnotená
literárna, recitačná aj ilustračná zložka
každej kategórie.Literárny žáner a téma
sú podľa vlastného výberu. Zasielanie
literárnych prác – povinná elektronická
forma, je potrebné doručiť 2 vytlačené
kópie. Výtvarné práce – ľubovoľná tech-
nika, odporúčaný formát A3.

Značenie prác:meno a priezvisko, trie-
da, vek, škola. Práce je potrebné zaslať
na email: detske@vthk.sk alebo na
adresu: Hornozemplínska knižnica vo
Vranove, oddelenie pre deti a mládež,
M. R. Štefánika 875/200, 09301 Vranov,
heslo: Čítačka s písačkou IV.

Kontaktná osoba - Elena Kladná, č. t.
4464468 kl. 103. Termín uzávierky prác
je do 15. júna 2012

Mestský dom kultúry, prísp. org. Vranov n.T.
hľadá zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície 

ekonóm – účtovník príspevkovej organizácie.

Požiadavky na uchádzača:
- ukončené minimálne SŠ vzdelanie ekonomického smeru 
- prax v odbore min. 5  rokov
- užívateľské ovládanie PC a účtovných programov
- znalosti zákonov: zákon č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v znení nes-

korších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiace predpisy

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- analytické a logické schopnosti
- flexibilita a kreativita
- dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť
- znalosť cudzích jazykov vítaná
- znalosť z prípravy projektov a žiadostí vítaná
- vodičský preukaz sk. B výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný štruktúrovaný životopis
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópie dokladov a potvrdení potvrdzujúcich požadované predpoklady
- výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle

zákona č. 428/2002 Z. z.
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

V prípade záujmu o túto pozíciu je potrebné do 25. 5. 2012
osobne doručiť, príp. zaslať požadované doklady na adresu:
MsDK, prísp. org. M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov n. T.
Bližšie informácie na tel. č. 44 639 50.

Prešovský samosprávny kraj vyčle-
nil v tomto roku 100 000 € na doplne-
nie knižničného fondu v 7 regionál-
nych knižniciach v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja.

Sedem knižníc si ako kritérium pre-
rozdelenia stanovilo počet obyva-
teľov a počet registrovaných čita-
teľov. Najviac prostriedkov dostane
knižnica v Prešove - 25 000 €, kniž-
nica v Poprade sa teší na 17 700 € a
pre Hornozemplinsku knižnicu vo
Vranove je vyčlenených 13 300 €.
Zhodne po 13 000 € použijú knižnice
v Bardejove a v Humennom. Najme-
nej získajú v St. Ľubovni a vo
Svidníku, po 9 000 €.

Sedem regionálnych knižníc v
Prešovskom kraji eviduje v súčas-
nosti 787 653 kníh a registruje 46 231
používateľov. V minulom roku si v
nich obyvatelia vypožičali 1,5 milióna
kníh. Najväčší záujem u detí a mlá-
deže je o príbehy zo života  a fan-
tasy literatúru. U žien sú stále popu-
lárne ženské romány, v poslednom
čase od slovenských ženských auto-
riek. Muži uprednostňujú literatúru
faktu a vojnové romány. Študenti
potrebujú študijnú literatúru a seniori
čítajú všetko. Rozpočet regionál-
nych knižníc v pôsobnosti PSK v
roku 2011 dosiahol 1,7 mil. €, z
toho vyše 73 000 € získali knižnice
z rôznych grantových schém.

Hornozemplínska  knižnica vo Vra-
nove má v súčasnosti 73 522 kníh a
prírastok, ktorý predstavuje 2 570
nových kníh, čo ju radí na 3. miesto v
kraji. Veronika Fitzeková



PRED KRČMOU
NAPADOL MUŽA

Policajti zo Sl. Kajne
začali trestné stíhanie
pre prečin ublíženia na

zdraví a prečin výtržníctva. Nezná-
my páchateľ  8. 4. 2012 okolo pol-
noci na mieste verejnosti prístup-
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polícia informuje
nom pred  pohostinstvom v Tovar-
nom fyzicky napadol 30-ročného
muža z Tovarnianskej Polianky.
Nezisteným predmetom v tvare ty-
če sa pokúsil udrieť poškodeného
do hlavy, ktorú si po-škodený pra-
vou rukou chránil. Následkom úde-
ru si zlomil pravú ruku a roztrhol
obočie nad pravým okom. Páchateľ
mu spôsobil zlomeninu zápästia
pravej ruky, tržnú ranu nad pravým
okom a pohmoždenie tváre s pred-
pokladanou dobou liečenia v trvaní
5 - 8 týždňov.

V NIŽNOM HRUŠOVE SA BUDE KOSIŤ
Slovenský kosecký spolok Jed-

nota dôchodcov na Slovensku –
ZO Nižný Hrušov, OcÚ Nižný Hru-
šov, Poľnohospodárske družstvo
Nižný Hrušov Hornozemplínske
osvetové stredisko Vranov pozý-
vajú na majstrovstvá v kosení ruč-
nou kosou - Zemplínska ostrá kosa.

V sobotu 19. mája sa v Nižnom
Hrušove (pri ihrisku) súťaže zúčast-
nia družstvá z Horehronia, Abova,
Oravy, Liptova, Šariša, Považia,
Turca a Hornej Nitry.

Program sa začína o 10. 30 h –

HODINÁRSTVO – BEST – Ivanov – pri Pošte
Námestie slobody 1 (budova Max) Vranov nad Topľou

Najnovšie modely hodiniek – Doxa, Citizen, Festina, Police – Top
kolekcia, Adriatika, Triumph, Luminox, Len-Nox, JVD, Storm, Casio,
Secco, Lumir, Mpm, Rhythm, Garet, Olympia.
Opravujeme hodinky – náramkové, kyvadlové, kukučky, staro-
žitné, budíky.
Vymieňame batérie so zárukou – do náramkových hodiniek aj do
vodotesných, diaľkových ovládačov, načúvacích aparátov, puškohľa-
dov, meracích prístrojov atď.
Predaj a oprava šperkov – zlato, striebro, oceľ, Swarovského šperky.
Ponúkame svadobné obrúčky – 600 modelov (aj z vášho zlata)
Hodinky internetovej ponuky – za identické ceny 
Všetky hodinky nad 100 € možnosť zakúpenia na splátky – Quatro.

www.hodinarstvoivanov.sk 

ROZPIS
POHOTOVOSTNÝCH

SLUŽIEB 
Zubná pohotovosť je iba po-

čas víkendov a sviatkov od 8. do
11. hod.: sobota 19. 5. MUDr.
Petríková, zub. ambulancia ZŠ Sídl.
II, Vranov, nedeľa 20. 5. MUDr.
Pohrinčáková, zub. ambulancia Fe-
nicus, Kalinčiakova, Vranov.

Pohotovostná služba lekární
je v pondelok až piatok od 17. do
21. h, v sobotu - nedeľu od 7.30
do 12. h a od 13. do 21. h: ponde-
lok 14. 5. lekáreň Alchemilla na
Rodinnej oblasti, utorok 15. 5.
lekáreň Pri stanici, streda 16. 5.
lekáreň Schneider, štvrtok 17. 5.
lekáreň Jozef, piatok  18. 5. leká-
reň Dr. Max - Vranovská nemoc-
nica, sobota 19. 5. lekáreň Juh,
nedeľa 20. 5. lekáreň Centrum.

Zabezpečujeme spoločenské akcie 
formou samoobslužných bufetových pultov. 

Ku každej pizzi z nášho bohatého sortimentu
dostanete kečup, dresing či tatárku zdrama.

K hlavnému jedlu  šalát podľa vlastného výberu zdarma!
Pri odbere 2 ks pízz 1 malá bageta zdarma!

Po meste rozvoz jedál zdarma, po dedinách dohodou.

Otváracie hodiny
pondelok - štvrtok

7.30 - 20. h
piatok - sobota

7.30 - 22. h

BAGETKA
Námestie slobody 1000
a M. R. Štefánika 2695

093 01 Vranov nad Topľou
( 057/488 11 90, 44 262 45

alebo 0918 737 170

Ku každej pizzi z nášho bohatého sortimentu
dostanete kečup, dresing či tatárku zdarma.

Po meste rozvoz jedál zdarma, po dedinách dohodou.

Otváracie hodiny
pondelok - štvrtok

7.30 - 20. h
piatok - sobota

7.30 - 22. h

PONÚKAME:
* bagety plnené šunkou, moravským mäsom, zeleninou, 

rybacími pastami, syrom, klobásou, kuracím mäsom a slaninou
* steaky v marináde kuracie, bravčové a rybacie priamo z grilu
* pizze chrumkavé z pece na drevo iba u nás, rôznych druhov

s rôznymi prílohami. Naša ponuka je na: www.bagetka.vt.sk

AKCIA: pri odbere 2 pízz  - jedna bagetka zdarma
- pri zakúpení 2 ks plnených bagiet nad 4 € priamo v prevádzkach

dostanete hranolčeky, kečup alebo tatárku zdarma.

hypermarket 
TESCO Vranov n. T.

Pizzeria
GALAXY

otvorené denne do 22. hodiny
Posedenie aj na terase.
* Široký sortiment pízz,

(už aj ovocná pizza).
* K dispozícii aj 

WIFI pripojenie.
Donášková služba.

Rozvoz po meste zdarma,

( 0907 110 777 a 0907 110 888
www.galaxy-pizzeria.tym.sk

najvyššia gramáž 
za najnižšie ceny

Ponúkam
predĺženie 

3D mihalníc.
( 0915 948 306

otvorením súťaže v kosení a prak-
tickými ukážkami. Vyhodnotenie
súťaže a exibičné kosenie domá-
cich je naplánované na 15. hodinu.

Počas celej súťaže vystúpia via-
ceré spevácke skupiny. Organi-
zátori sa tešia na vašu účasť.

PREBÍJANIE ODPADOV 
WC, kúpeľní, kuchýň.
Využitie kamerového systému.

NON STOP  ( 0918 999 814

ČIERNE nad Topľou, č. 66

Najnižšie ceny na trhu.
Príďte sa presvedčiť!

Pokládka 
zámkovej dlažby.
Cena 6,50 € m2.
( 0948 535 939

PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL
- perodrážka, brúsený,

I. trieda - 4,30 € (129,54 Sk),
II. trieda - 3,30 € (99,42 Sk).

Dlažkovica a dokončovacie lišty.
Doveziem.( 0907 124 455 

alebo 0911 168 982 

NEDALA SI POZOR
Poverený príslušník PZ začal

trestné stíhanie pre prečin kráde-
že, ktorej sa dopustil páchateľ
tým, že o 17.30 h 17. apríla využil
nepozornosť ženy, ktorá čakala
na autobusovej zastávke pred
reštauráciou Nový Vranovčan vo
Vranove. Z nákupnej tašky, ktorú
mala položenú vedľa seba jej bez
použitia násilia ukradol papierové
vrecúško s finančnou hotovosťou
420 eur, čím poškodenej spôsobil
uvedenú škodu.

plk. JUDr. Ján Jankura,
riaditeľ

PETRA BRAUNOVÁ VO VRANOVE
V rámci projektu Vranovské knihod-

ni sa 17. mája 2012 o 9. hod. v
Hornozemplínskej knižnici vo Vranove
uskutoční stretnutie s českou spisova-
teľkou Petrou Braunovou. Pre sloven-
ských detských čitateľov vyšli na
Slovensku tri jej knihy Kubko nechce
čítať, Ema a čarovná kniha a Rošťák
Oliver. Beseda je určená žiakom 4. roč-
níka vranovských základných škôl.
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Kino MLADOSŤ
vás opäť pozýva

17.- 20. štvrtok, piatok
sobota nedeľa o 19.30 h
SHERLOK HOLMES 2:

HRA TIEŇOV akčné krimi
Sherlock Holmes býval

najmúdrejším mužom sa-
lóna...až doteraz.Na scéne
je teraz nový kriminalistický
mozog – profesor Moriarty,
ktorý sa intelektuálne
Holmesovi nielen vyrovná,
ale jeho cit pre zlo spolu s
chýbajícim pocitom svedo-
mia mu vlastne môže
pomôcť slávneho detektíva
predbehnúť. Keď nájdu
rakúskeho korunného prin-
ca mŕtveho, podľa dôka-
zov, ako ich interpretuje inš-
pektor Lestrade, to vyzerá
na samovraždu. Ale
Sherlock Holmes usu-
dzuje, že princ sa stal
obeťou vraždy, ktorá je
navyše iba kúsok z ďale-
ko zlovestnejšej záhady,
ktorý skonštruoval profe-
sor Moriarty.
Verzia: angličtina s titul-
kami. Hrajú: Robert
Downey Jr., Jude Law
Vstupné: 2,30 €.

Oslavovať mlieko a neustále
zdôrazňovať jeho mimoriadne výži-
vové vlastnosti a význam pre člo-
veka sa lekári a odborníci z oblas-
ti výživy rozhodli už v roku 1957.
Na Svetovej  konferencii o výžive
vo Švajčiarsku padlo rozhodnutie,
že tretí májový utorok sa bude kaž-
doročne oslavovať Svetový deň
mlieka. Hlavný zmysel spočíva v
potrebe neustále pripomínať verej-
nosti mimoriadnu biologickú hodno-
tu mlieka a mliečnych výrobkov a
opodstatnenosť ich pravidelnej
dennej konzumácie pre udržanie a
upevnenie zdravia.

Nezastupiteľnú úlohu vo výžive
má pre obsah plnohodnotných
bielkovín vrátane cenných srvátko-
vých, pretože obsahuje všetky
nevyhnutné aminokyseliny. Z 22
známych aminokyselín je 11 esen-
ciálnych, ktoré si naše telo nevie
vytvoriť. Podstatnou zložkou je aj
tuk a mliečny cukor, ktoré sú pre
nás výborným zdrojom energie.
Mlieko nás zásobuje aj bohatou
minerálnou výživou. Je najlepším
zdrojom vápnika, ktorý sa v orga-
nizme zúčastňuje na tvorbe a ne-
skôr na udržiavaní pevnej kostnej
hmoty  a zubov. Chráni nás pred
osteoporózou. Jeden pohár mlieka
poskytuje 30 % odporúčaného
denného príjmu vápnika. Mlieko je
aj dobrým zdrojom draslíka a fos-
foru. Draslík, ktorého je vo výžive
nedostatok, sa podieľa na udržia-
vaní krvného tlaku, reguluje rovno-
váhu telesných tekutín a napo-
máha správnej funkcii svalov.
Fosfor spolu s vápnikom pomáha
udržiavať pevné kosti.

Mlieko obsahuje prakticky všetky
vitamíny a vyše 60 enzýmov s
rôznymi biologickými účinkami
(protirakovinné, antimikrobiálne,
antisklerotické, imunostimulačné a
ďalšie). V našich podmienkach  sa
na ľudskú výživu využíva predo-
všetkým kravské mlieko (97 %), ale
nezabúdajme  ani na ovčie a kozie
mlieko, ktoré majú vzácne špecific-
ké zloženie. Ovčie mlieko obsahuje
dvojnásobné množstvá zdraviu
prospešných zložiek ako kravské.
Vzhľadom na vysokú viskozitu a

svojráznu chuť sa ovčie mlieko
používa na výrobu syrov a bryn-
dze, ktorá je národnou špecialitou.
Je to jedinečný produkt, ktorý v
sebe spája kritériá biopotraviny a
zároveň funkčnej potraviny.

Začiatkom druhej polovice minu-
lého storočia sa začali objavovať
informácie o negatívnych vlast-
nostiach mlieka. Mýty o tuku, za-
hlieňovaní, alergiách a pod. spô-
sobili, že sa spotreba mlieka na
Slovensku podstatne znížila. Pre
zaujímavosť: spotreba mliečnych
výrobkov na osobu a rok je u nás
iba 163 kg, kým vo vyspelých štá-
toch je to asi  300 kg.

V poslednej dobe sa ale množia
dôkazy, že striedma konzumácia
mlieka a syrov pôsobením bioak-
tívnych  bielkovín, tukov a mine-
rálov práve pomáha znižovať riziko
civilizačných ochorení, osteoporó-
zy, zubného kazu a rakoviny čreva.
Takže mlieko a mliečny tuk sú z
hľadiska zdravia potrebné podobne
ako rastlinná potrava a možno
povedať, že sa vzájomne dopĺňajú.

Mlieko je teda dokonalá potravi-
na a jeho každoročná oslava je
preto opodstatnená.

MUDr. Kvetoslava Pižemová
RÚVZ so sídlom vo Vranove

SVETOVÝ DEŇ MLIEKA

Kultúrny dom
Čemerné

SVADBY - voľné termíny 2012
( 0905 274 830
www.bongy.sk

bongy@bongy.sk

Ponúkam na prenájom
obchodné priestory 

v novostavbe v centre
Vranova.( 0905 323 057

Dám do prenájmu 
nebytové priestory 33 m2

na Pribinovej ulici 93
(oproti Krédu) vo Vranove.

( 0915 757 777

NOC LITERATÚRY 2012
V stredu 16. mája od 18. - 22. hod.

sa pred budovou MsDK vo Vranove
uskutoční NOC LITERATÚRY 2012.
Podujatie prebieha v tom istom čase
vo viacerých európskych mestách.
Vranov sa tým pripojí k Amsterdamu,
Londýnu, Budapešti, Bratislave,
Košiciam a ďalším mestám.

Srdečne pozývame Vranovčanov
na túto dobrodružnú večernú výpravu
európskou literatúrou. Spojením
príťažlivého textu, zaujímavého miesta
čítania a originálnej prezentácie súčas-
nej európskej literatúry  v podaní  zná-
mych osobností napr. českej spisova-
teľky Petry Braunovej, redaktorky
Slovenského rozhlasu Petry Hladkej,
poslanca NR SR Pavla Zajaca a
ďalších známych aj menej známych
osobností, vám ponúkame jedinečnú
atmosféru a neopakovateľný kultúr-
ny zážitok. pracovníčky knižnice

VaP agentúra
Kurzy: jednoduché a

podvojné účtovníctvo, mar-
keting, mzdy, personalistika.

Doučovanie: základná, 
SŠ, VŠ matematika, jazyky:

AJ, NJ, RJ.
Semináre rôzneho druhu.

Kontakt: VD Zemplín
Vranov, 5. posch.

( 0905 128 153 

Ponúkame priesady zeleni-
ny, sadenice kvetín - let-
ničiek, balkónové kvety a

okrasné dreviny.
Čerstvé, kvalitné, lacné.

Predaj po celý deň.
Kontakt Floria Centrum,

Madurová - Soľ 247
( 0908 978 209 

alebo  0918 486 407.

VÍŤAZNÍ SLÁVICI
V CVČ vo Vranove sa  10.mája  zišli

mladí  speváci, ktorí rozozvučali hlasy
slovenskej ľudovej piesene  na 22. roč-
níku celoštátnej súťaže SLÁVIK SLO-
VENSKA. Garantom celoslovenskej
súťaže je Peter Dvorský.

Súťaže sa zúčastnilo 36 víťazov
školských kôl zo ZŠ Lomnica, Lúčna,
Čaklov, Sečovská Poianka, CSŠ, Juh,
Tovarné, Matiaška, Soľ, Sídlisko II, Ber-
nolákova, Hanušovce, Pavlovce, Ku-
kučínova, Petrovce, Nižný Hrabovec,
SZUŠ, ZUŠ Hanušovce.

Podmienkou súťaže bolo, aby
súťažiaci spievali jednu pieseň zo
Spevníčka SS 2012 a druhú podľa
vlastného výberu, jednu s hudobným
sprievodom a druhú bez sprievodu á
capela. Odborná porota pod vedením
Vilmy Krauspeovej a členiek Mariany
Lapčákovej a Zuzany Hupcejovej mu-
sela zohľadňovať originálny a spontán-
ny prejav pri zachovaní najtypickejších
znakov nášho regiónu.

Verdikt poroty bol nasledovný:
I. kategória 1. miesto  Alexandra

Jevčáková, ZŠ Bernolákova, 2. miesto
Hana Kocáková, ZŠ Sídlisko II, 3.
miesto  Simona Baranová, Tovarné.
Čestné uznanie Laura Krupová, ZŠ
Pavlovce.

II. kategória: 1. miesto Daniela
Janočková, ZUŠ Hanušovce, 2. mies-
to  Peter Gáč, ZŠ Sídlisko II, 3. miesto
Michal Budai, ZŠ Lúčna. Čestné uzna-
nie Daniela Gazdová, ZŠ Juh.

III. kategória: 1. miesto Romana
Mižáková, ZŠ Tovarné, 2. miesto
Katarína Hričáková, ZŠ Lúčna, 3.
miesto Marta Marcinčinová, ZŠ
Sídlisko II. Čestné uznanie Viktória
Murinová, ZŠ Bernolákova a Adam
Jonek, ZŠ Juh.

Víťazi súťaže boli ocenení  a
Slávikom na prvom mieste z každej
kategórie budeme držať palce na kraj-
skom kole, ktoré sa uskutoční do 8.
júna. Mgr. Andrea Fišmanová

BILIARDOVÁ LIGA
Výsledky záverečného kola: 1.

Michal Lazor, 2. Slavo Kuca, 3. Ivan
Šalka, 4. Ondrej Hudák, 5. Rado
Zubko, 6. Michal Šalka, 7. Maroš
Roskoš, 8. Vlado Boroš.

Konečné poradie ročníka 2011-
2012: 1. Slavo Kuca (93 b), 2. Michal
Lazor (83 bodov), 3.Michal Šalka (69 b),
4. Ján Krivák (45 b), 5. Martin Kočik (40
b), 6. Ivan Šalka (39 b), 7. Roman Bak
(35 b), 8. Rado Harvan (33 b), 9. Ondrej
Paľko (28 b), 10. Ondrej Hudák (20 b),
11. Daniel Čarny (17 b), 12. - 13. Martin
Hric a Mišo Pinter (po 16 b), 14 Rado
Zubko (12 b), 15.Vlado Boroš, 16.Maroš
Roskoš (9 b), 17. Patrik Čakurda (8 b),
18. Ján Kočiš ( 5 b), 19. - 20. Ján Hajnik
a Ivan Vysoký (po 2 b),  21.- 23. Števo
Malík, Vlado Tkáč a Ján Pasternák.



14. MÁJ 2012        5

AJ NAŠE MÚZEÁ OSLÁVIA SVOJ DEŇ

V poradí už piaty ročník výstavy prác študentov Strednej odbor-
nej školy Alexandra Dubčeka vo Vranove  sprístupnili v stredu v
priestoroch foyeru Domu kultúry vo Vranove. Na výbere stovky naj-
lepších prác sa podieľa štyridsať študentov maturitného ročníka
odboru propagačná grafika a desiatka ich mladších spolužiakov.
Ide o kompozíciu fotografií, výstupov počítačovej grafiky, kresieb,
ale aj propagačné letáky existujúcich firiem a kultúrnych podujatí.
Niektorí zo študentov už majú osobnú skúsenosť s verejnou pre-
zentáciou svojich prác, keď sa so svojím pedagógom Petrom
Križovenským podieľali na výstave v Múzeu Andyho Varhola.
Výstave pre verejnosť potrvá do 25. mája. Foto: -jfk-

ŠTYRI ROKY NA CIRKEVNOM GYMNÁZIU

Vlastivedné múzeum v Hanušov-
ciach v mesiaci máj 2012  pripravilo:

Výstavy - Hanušovce 
Sakrálna architektúra Prešovského

kraja – panelová výstava najcennej-
ších sakrálnych pamiatok so špeciál-
nym akcentom na sakrálne pamiatky
Vranovského okresu.

Vranov nad Topľou
Z kuchýň našich babičiek – etno-

grafická, zberateľská výstava.Vernisáž
18.mája 2012, 15.00 h, výstava potrvá
do 15. augusta 2012

Kultúrne podujatia
Hanušovce nad Topľou 
Medzinárodný deň múzeí – 18.

mája 2012 od 8. do 13. hodiny
- Prezentácie o histórii a prírode

regiónu
- Prechádzka po kaštieli s rytiermi,

grófkami a poddanými
- Vedomostné súťaže z histórie a

prírodných vied
- Kuk za zatvorené dvere - prehliad-

ka priestorov, kam návštevníci obyčaj-
ne nemajú prístup

- Rytierske hry - zábavné súťaže
- Noc múzeí – 19. mája 2012 o 16.

hodine,

Tak ako sa končí deň západom
slnka, tak sa končia aj 4 roky štúdia na
našom cirkevnom gymnáziu sv.
Františka z Assisi.

Prišla som sem s veľkými obavami,
ale neľutujem a určite nikdy nebudem
ľutovať, že som si vybrala práve  túto
školu. Spoznala som tam veľa úžas-
ných ľudí, bez ktorých si teraz len
ťažko dokážem predstaviť deň.

Samozrejme,  ako všade, aj tam sa
našli ľudia, s ktorými sa mi nepodarilo
spriateliť, ale pekných chvíľ bolo určite
viac.

Tam som zistila, čo je viera a ako
veľmi je pre nás dôležitá. Máme tam
výborných učiteľov, ktorí sú nielen uči-
teľmi, ale aj ľuďmi, ktorí vedia poradiť a
usmerniť. Vždy, keď som niečo potre-
bovala, radi mi pomohli a ja som
jasne videla, že mnohí aj žijú tak, ako
hovoria. Pri takých ľuďoch je radosť
chodiť do školy a študovať.

Tieto 4 roky mi veľmi pomohli  s
nadobúdaním vedomostí. Keď si spo-
meniem, aká som bola po skončení
základnej, tak je to obrovský pokrok a
ja veľmi dobre viem, že za to vďačím
práve našim učiteľom.

Obchodné a kancelárske 
priestory ponúkame do pre-

nájmu v centre Vranova.
Od 20 do 200 m2

od 6 € za m2 na mesiac.
( 0915 560 611 a 0903 634 538   

SPOJENÁ ŠKOLA,
Budovateľská 1309,

Vranov nad Topľou 093 01
pozýva 23. mája 2012 

na DEŇ 
OTVORENÝCH DVERÍ

v čase od 8. do 11. hodiny.

Radi vás prevedieme priestor-
mi nášho zariadenia, kde môžete
vidieť prácu s našimi žiakmi v špe-
ciálnej základnej škole pre žiakov
s telesným postihnutím (ŠZŠ pre
žiakov s TP), v základnej škole
pre žiakov s telesným postihnu-
tím (ZŠ pre žiakov s TP), v centre
špeciálno-pedagogického pora-
denstva (CŠPP).

Pri návšteve vám ponúkne-
me: - prezentáciu našej školy

- prácu so žiakmi v relaxačnej
miestnosti SNOEZELEN

- prácu žiakov s IKT 
- využitie práce s interaktív-

nou tabuľou
- služby a aktivity u žiakov na

rehabilitácii
- práce našich žiakov

Chcela by som sa poďakovať mojej
prvej asistentke Danke, ktorá mi bola
aj je dobrou kamarátkou a vždy mi
dokázala poradiť, keď som potrebova-
la. Tiež som za všetko veľmi vďačná
mojej terajšej asistentke, tete Vidovej,
ktorá mi veľmi pomáha so spracova-
ním učebníc.Myslím, že neexistuje for-
mát, ktorý by mi  nevedela sprístupniť
a je to aj veľmi dobrý človek. Vďaka
nej už  vo Vranove poznám obchody
každého druhu.

Vďačnosť cítim k mnohým ľuďom z
našej školy, ktorých mená nebudem
rozpisovať, lebo by som zaplnila celú
novinovú stranu. Určite mi budú všet-
ci chýbať a nikdy na nich nezabud-
nem.

Bude mi chýbať teta upratovačka,
ktorá mi bola dobrou spoločníčkou pri
čakaní na autobus, mnohí ostatní pra-
covníci, ktorých mám veľmi rada a ne-
zabudnem na nich. Tiež p. školník,
ktorý so mnou dokonca raz išiel kupo-
vať tričko, ktoré sa mi páčilo.Nemôžem
zabudnúť ani na nášho triedneho a
jeho veselú povahu.

Ďalším veľmi dôležitým bodom sú
moji spolužiaci.Zvykla som si na nich a
tie 4 roky zbehli veľmi rýchlo. Teraz
začnem na úplne novom mieste, kde
nikoho nepoznám a opäť mám obavy,
ale verím, že Boh sa o všetko postará,
tak ako sa o všetko postaral tu.

Simona Nováková 
17. h - Dejiny a príroda - výstup na

blízky stredoveký hrádok Medzianky
spojený s exkurziou za chránenými
rastlinami (orchideami) a dramatizáci-
ou povesti o hrádku.

19. h - Fanfáry pri sviečkach - sláv-
nostný začiatok Noci múzeí v repre-
zentačných priestoroch múzea

19.15  a 21. h - Hudba a dejiny -
koncert žiakov a učiteľov ZUŠ 

19.45 h - Netopiere ako ich nepo-
známe - prednáška

20.15 a 21.45 h - Stalo sa - nestalo
- čítanie a dramatizácia  regionálnych
povestí

21.30 h - Rastliny okolo nás - bota-
nická prednáška

22.15 h - vyhlásenie akcie Hľadanie
pokladu rytiera Johanesa

23. h - Poriadny dúšok hudby na
dobrú noc - autorský koncert Ivany
Malinkovej 

23.30 h - Zhasínanie sviečok, ukon-
čenie Noci múzeí 2012

Priebežné podujatia
20. h - Duchovia podkrovia - čítanie

strašidelných príbehov a strašenie v
podkroví kaštieľa

20.30 h - Z truhlice prastarých
materí - prehliadka krojov a replík
odevov z praveku s možnosťou
vyskúšať si ich (tiež o 21.30 hod.)

20. - 21.30 h - Rastliny okolo nás -
poznávanie rastlín

20. - 22. h - prehliadka expozícií za
svetla sviec a faklí s kostýmovaným
sprievodom rytiera Johanidesa, gróf-
kami Dežefiovými a ich poddanými

20. - 22. h - Jak ja na jaročku platno
poľivala - ukážka tkania plátna, mož-
nosť vyskúšať si danú činnosť

20. - 22. h - Remeslo má zlaté dno
- ukážky hrnčiarstva a práce s mede-
ným drôtom, možnosť vyskúšať si

dané činnosti
A možno bude aj súd nad zbojní-

kom Juskom a jeho mučenie...
Vranov nad Topľou
Medzinárodný deň múzeí - 18. 5.

2012, začiatok o 12. hod.
Program podujatia:
8. - 13. h prehliadka expozícií bez

lektorského výkladu, interaktívne po-
dujatie (vedomostné súťaže, súťaže
zručnosti a fyzickej zdatnosti)

13. - 16. h - prezentácie o dejinách
a prírode regiónu, prechádzka po
múzeu s tetkou Betkou, vojakom
Pištom, žienkou Vranovienkou

Otvorenie výstavy Z kuchýň našich
babičiek. Vstupné dobrovoľné.

Stále expozície
Vranov - Človek a život
Hanušovce - prírodné pomery

okresu Vranov, história vranovského
regiónu, Duch národa – etnografická
expozícia, expozícia nábytku.

Niečo navyše
1. Poldeň v múzeu - interaktívny

program  pre školské alebo záujmové
skupiny - remeselné činnosti v Dielni
starých remesiel (pradenie, tkanie,
výroba hlineného riadu na kruhu a v
ruke, práca s medeným drôtom, písa-
nie na voskové tabuľky atď.)

2.Vyučovacie hodiny v múzeu
3. Prednášky z histórie a prírod-

ných vied
Kontakt Hanušovce: 4452371,

0914284355 
Vranov: 0902 233 910
e-mail:
muz.hamus@gmail.com,  vmuze-

umhanus@stonline.sk
Otváracie hodiny:
Hanušovce:pondelok – piatok  7.30

- 16. h
Vranov:pondelok – piatok  8. - 16.h 

Prijmem vodiča MKD
na trasu SK – D – SK.
( 0918 814 868. Prvá samoobslužná

AUTOUMYVÁREŇ 
sídlisko Okulka 24,
pri pizzérii Venezia

Umyjete auto už za 2 €.

( 0917 119 497
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NEHNUTEĽNOSTI

FPredám rodinný dom vo Vra-
nove na Ondavskej ulici. ( 0918
866 919.

FPredám 4-izbový byt na sídlisku
Juh vo Vranove, 90 m2. Cena doho-
dou.( 0905 730 203.

FPredám alebo dám do prenájmu
prerobenú garzónku, na sídlisku Juh
vo Vranove.( 0911 972 080.

FPredám 3-izbový prerobený byt
v osobnom vlastníctve na sídlisku
Okulka, blok Q. Voľný ihneď. (
0905 545 634.

FPredám 3 izbový byt na Sídlisku
1. mája vo Vranove. Plastové okná,
bezpečnostné dvere. Cena 33 000
€. ( 0949 228 874, 0915 587 244.

FPredám 2-izbový byt na Sídlis-
ku II vo Vranove v osobnom vlast-
níctve, slnečný, zateplený, s balkó-
nom, nové eurookná.( 0907 589
894.

FPredám záhradku na Dubníku.
Cena dohodou.( 0915 924 308.

FPredám stavebný pozemok na
Domaši. Pripravené IS, žumpa, elek-
trická prípojka. Cena dohodou. (
0915 924 308.

FPredám chatu na Domaši, časť
Eva.( 0948 260 850.

FPredám záhradku vhodnú ako
stavebný pozemok 948 m2. Neďa-
leko centra Vranova. Všetky inži-
nierske siete dostupné. Cena doho-
dou. ( 057/44 64 124, 0908 316
402.

PREDAJ 
FPredám kvalitné in line korčule zn.
Rollerblade, veľ. EU 45,5, dĺžka vložky
30 cm, cena 49 €, a starší zachovalý
typ bicykla BMX, nemeckej výroby,
cena 25 €.( 908 999 774.

FPredám dievčenský bicykel vo
výbornom stave (ako nový) + detskú
kolobežku (nafukovacie kolesá),
staršiu funkčnú chladničku s mraznič-

kou,  samostatnú mrazničku a voliéru
na vtákov. Cena dohodou. ( 0905
282 217.

FPonúkam na predaj 2 ks dvojdiel-
nej skrine, šírka 1,2 m x výška 160 m
x hĺbka 0,6 m. 25 €/ks.( 0905 136
274.

FPredám garážové dvere, vráta s
nadsvetlíkom, šírka 2,4 m x výška 2,2
m.( 0905 136 274.

FPredám málo používaný kočík,
3-kombinácia. Cena dohodou. (
0905 739 901.

FPredám vojenský spacák. Cena
15 eur.( 0917 461 967.

FPredám väčšie množstvo tehly
so zľavou a kúpim stavebný poze-
mok vo Vranove - Lúčna, Sever,
resp. aj v blízkosti Slanských
vrchov. ( 0907 623 786.

FPredám staršie nepoužité kvád-
re. Cena 1,50/ks.( 0917 443 998.

AUTÁ
FPredám Alfa Romeo 146, 1.6
T.S, r. v. 1998, benzín, najazdených
188 000 km. Cena dohodou. (
0917 914 254.

FPredám babetu v 100 % stave,
novší typ. Cena dohodou.( 0908
316 402, 057/44 64 124.

FPredám Škodu Fabiu Junior 1,2
r. v 2005, najazdených 113 000 km,
jasne červená metalíza, komplet
servisná história, po generálnej
oprave, top stav, rádio Sony
cd/mp3, defend – lok, príslušen-
stvo. Cena  3 000 €. ( 0903 977
082.

FPredám Škodu Fabia rok výroby
2005, 1,2, najazdených 147 000
km, prvý majiteľ. Cena dohodou.(
0907 933 242.

FSúrne predám Citroen C 5, r. v.
2005 vo veľmi dobrom stave. (
0905 122 118, 0908 041 234.

FPredám prívesný vozík, nebrz-
dený, dĺžka 2 m, šírka 1 m, základ
šport jacht, podlaha a bočnice
drevo, kolesá hliník 4 x 8, pneuma-

tiky 2,45 x 8. Tech. preukaz a
osvedčenie, zaplatená zákonná
poistka. Zároveň predám práčku
Romo - Combi, medený 120-litro-
vý kotol  a stolík pod počítač (svet-
lé prevedenie). Cena dohodou. (
0944 014 871.

ZVIERATÁ
FDarujem z útulku psov vhod-
ných na stráženie, do bytu i záhra-
dy. Odčervené, zaočkované. Len
do dobrých rúk. ( 0903 900 409.

KÚPIM
FKúpim 3-izbový byt na sídlisku
Juh alebo Lúčna vo Vranove. (
0908 263 182.

RÔZNE
FHľadáme opatrovateľku 15-me-
sačnému dieťaťu.( 0905 882 105.

KOMPLEXNÉ

POHREBNÉ SLUŽBY
NON - STOP
vo Vranove a okolí.
( 0905 323 056

Ponúkam serióznu 
prácu, možnosť aj 
popri zamestnaní.
( 0905 122 118.

POŽIČOVŇA NÁRADIA 
- stavebného, záhrad-
ného, upratovacieho...

NÍZKE CENY
( 0915 312 304
www.lamar.sk 

Hronského 1184, Vranov 

(od Billy smerom k stanici)

Dám do prenájmu 
priestory na 

- potravinársku výrobu
(sklady,  sociálky, kance-
lárie, výrobné priestory)
- priestory pre solárium,
- nechtový dizajn,
- kaderníctvo,
- kancelárie 

v Hanušovciach 
nad Topľou.

Bližšie informácie na 
( 0915 241 650.

AKCIA ROKA 2012
sekcionálna garážová

brána HÖRMANN
v 6 farebných prevede-

niach a 6 rozmeroch
vrátane diaľkového
ovládania, montáže 
a DPH už od 899 €.
Informujte sa u nás!

STAPO, s.r.o.,
Budovateľská 1288

(DMJ Market) Vranov

( 0918 224 019
www.stapo.sk 

Priestory na prenájom  v
novostavbe v centre Vranova.

34 m2 a 50 m2 

.... 5 eur/m2 mesačne.

( 0905 885 880 

Ponúkam priestory 
na prenájom vhodné 

na obchodné 
a administratívne účely.
( 0907 039 330.

HĽADÁME 
montážnikov

plastových okien
s praxou, prípadne

celú montážnu partu.
(. 0915 707 060

Nátery striech.

( 0905 480 575

Prijmem do TPP 
alebo na ŽL profesie:
murár, tesár, železiar,

zvárač CO2, ZE1, zámočník.

( 0905 183 135

V minulom čísle sme uviedli nesprávne text pri spomienke na MUDr.
Ladislava Fenika. Správne má text znieť: V týchto dňoch si pripomíname
smutný to deň, keď nás pred štyrmi rokmi navždy opustil manžel, otec, dedko,
brat a priateľ MUDr. Ladislav Feník z Vranova. Keď ste ho mali radi, spomínaj-
te s nami. Manželka Maťa, deti Laco, Maťa a Maroš s rodinami.

Týmto sa rodine ospravedlňujeme.

NA PRAVÚ MIERU 

Realizujeme strojové
betónové potery.

Predaj piesku, štrku,
kameniva.

Dovoz zdarma.
( 0948 300 988
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O POHÁR RIADITEĽA OBCHODNEJ AKADÉMIE
Tradícia hádzanej na OA vo

Vranove sa datuje do roku 1978.
Takmer pravidelný turnaj dievčat
začal v školskom roku 1991 –
1992. Zvýšený záujem o hádzanú
sme pretavili aj do turnaja v kategó-
rii chlapcov. Usporiadať takúto
akciu nie je vôbec jednoduché. Ani
na jednom ihrisku nie sú vhodné
povrchy pre hádzanú. Na 20. ročník
sme pozvali aj dievčatá z poľského
mesta Nowy Sacz, ktoré sme uby-
tovali na SOŠ drevárskej vďaka
riaditeľovi Igorovi Šestákovi.

Ešte že sme našli pochopenie u
riaditeľjy ZŠ Juh Zlatice Halajovej a
ZŠ Bernolákova. Anny Brckovej,
ktoré nám umožnili využiť ich hracie
plochy.

A tu sú výsledky 20. ročníka tur-
naja v kategorii dievčat: 1. miesto
Obchodná akadémia Vranov, 2.
miesto Štátne gymnázium Vranov,
3. miesto Olimpia Nowy Sacz.
Najlepšia hráčka bola Dominika
Jevčáková (gymnázium), najlepšia
strelkyňa  Simona Višňovská (OA
Vranov), najlepšia brankárka Anna
Grecová (gymnázium), Miss sym-
patia  Anieška Matusik (Nowy
Sacz).

Výsledky 5. ročníka kategórie
chlapcov: 1. miesto: 4. - 3. ročník
OA Vranov), 2. miesto: absolventi
Obchodná akadémia Vranov, 3.
miesto Gymnázium Vranov, 4.
miesto  2. - 1. ročník OA Vranov.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 32
Okresné majstrovstvá vo futbale dospelí

Obsadenie rozhodcov 26. kola, ktoré sa hrá 20. 5. 2012 o 17. h:
Medzianky – Holčíkovce (Jenčo, Kováč), Komárany – Hencovce

(Palenčík, Kmec, Katriňák), Sedliská – Hlinné (Paľko, Varga, Ferčák), N.
Hrabovec – Sačurov (Bašista, Nemčík, Žolna), Zámutov B – K. Poruba
(Fečo, ObFZ, ObFZ, ObFZ), Lomnica – Sl.Kajňa (Sabol, Vojtek, Horňák),
Čaklov - Merník (Šesták, ObFZ, ObFZ).

Sólodorast, 26. kolo, hrá sa 20. 5. o 14.30 h: Čierne - Banské (hrá sa o
14.10 h, Kmec), O. Matiašovce – Hermanovce (o 14.10 h, Nemčík),
Lomnica – Sl. Kajňa (Vojtek).

Sólo žiaci 16. kolo 19. 5. 2012 o 15.00 hod.: Tovarné – Holčíkovce
(Bančanský), Čaklov – Čierne (Šesták), Merník – Rudlov (Jenčo).

Dvojičky 18. kolo 19. 5. 2012 o 13.00 a 15:00 hod.: Hanušovce – Vyš.
Žipov (Nemčík, Kmec), Sedliská - Zámutov (Vojtek, Bašista), Sačurov –
Hencovce (VsFZ, VsFZ), N. Hrušov – Vechec (Paľko, Palenčík), Hlinné
– S. Polianka (Kováč, VsFZ), Soľ – D. Klčovo (VsFZ, VsFZ).

Komisia rozhodcov:
- berie na vedomie ospravedlnenie rozhodcu Milana Jenča na 20.a 27.

5. 2012 a ospravedlnenie rozhodcu Filipa Sukeľa na 19., 20. a 27. 5. 2012
- žiada záujemcov o funkciu rozhodcu, nech sa prihlásia na sekretariá-

te ObFZ č.t. 0905 250 977, resp. 488 84 930
- schvaľuje výsledky 24. kola mužov a sólo dorastu, 16. kola dvojičiek a

14.kola sólo žiakov.
- súhlasí so zmenou miesta stretnutia žiakov 15. kola Tovarné – Čierne

l5. kolo sa 12. 5. 2012 sa odohrá na ihrisku v Čiernom a 20. kolo 16. 6.
2012 na ihrisku v Tovarnom.

Poradie strelcov: 26 gólov - O. Lukáč (Sl. Kajňa), 24 gólov - Horský
(Sedliská), 19 gólov - Malý (Holčíkovce), 17 gólov - Šeba (Sedliská), 16
gólov - Bindas (Lomnica), 14 gólov - Kazimír (Hlinné), Hričan ( Sačurov).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
103. Podľa DP príl. l čl. 13a 5/a – za 4 ŽK trestá podľa 13/5a, 1 stretnu-

tie od 10. 5. 2012 Jozef GAZDIK (Hencovce), Matúš OROSI (Kam.
Poruba), Peter ŠUĽ (Banské)

104. Tomáš BINDAS (Lomnica) – vylúčený za podrazenie súpera zo
zadu. Podľa 4/a 3 stretnutie od 10. 5. 2012.

105. Daniel ŠOGANIČ (Banské) - vylúčený po 2 ŽK. Podľa 5/a 1
stretnutie od 10. 5. 2012

106. Matúš PAVLOV (Komárany) - žiadosť o zmenu trestu. Žiadosti
sa vyhovuje a zvyšok trestu 1 stretnutie sa mení na podmienečný do 30.
6. 2012

107. Niž. Hrabovec – Banské (muži 24. kolo). Dňom 10. 5. 2012 dáva
zákaz výkonu funkcie ved. mužstva Jánovi Rákocimu až do vyriešenia prí-
padu. Predvoláva na zasadnutie dňa 17. 5. 2012:

- rozhodcov Sukeľa a Vojteka, delegáta Mikitu
- za FK Banské vedúceho mužstva Jána Rakociho a kap. mužstva

Jána Mitrišína
- za FK N. Hrabovec vedúceho mužstva Alojza Joneka a kap. mužstva

Michala Paňka.

S E K R E T A R I Á T
Oznamuje FK, rozhodcom, delegátom, funkcionárom a futbalovej

verejnosti, že sekretariát ObFZ sa presťahoval do priestorov administratív-
nej časti budovy Coop Jednoty SD Vranov, Námestie slobody č. 79 II.
poschodie.Telefónne čísla a mail zostali nezmenené.

Oznamuje členom Výkonného výboru ObFZ a predsedom komisií,
že zasadnutie VV sa uskutočni v piatok 18. mája 2012 o 16. h  na
sekretariáte ObFZ.

Za najlepšieho hráča bol vyhlá-
sený Stanislav Soták (Obchodná
akadémia Vranov, 2. - 1. ročník,
najlepším strelcom sa stal Jakub
Vojtek (absolventi OA Vranov), naj-
lepším brankárom bol Ondrej
Palenčík (Obchodná akadémia
Vranov – 4. - 3. ročník a sympaťá-
kom turnaja sa stal Miloš Jakubčin
(Gymnazium Vranov).

Turnaje sa konali za pomoci
sponzorov: Pavla Barana, Ivana
Pauka, Jána Drozda, Waltera
Sestrienku, Mariána Mokroluského,
Jána Adama a Mikuláša Nemeša.
Všetkým ďakujeme!   Ján Lazúr 

Dorastenci atletického oddielu MŠK Vranov pod vedením tréne-
rov J. Kolcuna a M. Grescha suverénne zvíťazili v 1. kole
Majstrovstiev VsAZ družstiev, ktoré sa konalo 5. mája v Košiciach.
Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev dorastencov PO a KE kraja.
Vranovčania získali 163,5 bodu, v poradí druhé družstvo AK
Slávia TU Košice získalo 91,5 bodu.

Z výsledkov: 1. miesta vo svojich discipínach získali: 200 m – I.
Jobko (24,76 s), 400 m – M. Porvažník (55,87 s), guľa (5 kg) – F. Šust
(12,96 m), štafeta 4 x 100 m – Gaži, Jobko, Porvažník, Pačuta, 2. mies-
ta vo svojich disciplínach obsadili: skok do výšky – S. Soták (175 cm),
skok do diaľky – S. Soták (583 cm), hod diskom – F. Šust (27,27 m), 3.
miesta vo svojich disciplínach získali: 200 m - M. Porvažník (25,19 s),
štafeta 4 x 100 m “B“ – Hajduk, Soták, Šust, Chrobačinský. Ďalej
bodovali: Pačuta (100 m, 400 m), Hajduk (200 m, 400 m), Gaži (200 m),
Chrobačinský (800 m, diaľka), Lemeš (800 m), Jobko  (diaľka), Ottinger
(guľa, disk), Kokinda (výška, oštep), Sobota (guľa, disk), R. Baran
(guľa, oštep). Druhé kolo je na programe 19. mája 2012.

Víťazné hádzanárske družstvo dievčat obchodnej akadémie spolu s
riaditeľom školy Vincentom Joščákom a hlavným organizátorom
Jánom Lazúrom. K článku O pohár riaditeľa obchodnej akadémie.

TAKMER STOVKA BEŽCOV
Uplynulý víkend sa v Slovenskej

Kajni uskutočnil 28. ročníka cest-
ného behu Kajňanska desiatka.Na
štarte sa zaregistrovalo vyše 90
pretekárov nielen zo Slovenska.

Zvíťazil Ukrajinec Eduard Hapak,
naši dobehli v nasledovnom pora-
dí: 5. Michal Ivančo (Banské), 12.
Richard Stohl, 16. Jaroslav
Pancurák, 17. Michal Barna, 23.
Patrik Kopčo, 37. Ján Rovňak, 38,
Jozef Veľas, 40. Anton Sluka, 42.
Igor Pribula, 47. Miroslav Hajaš, 51.
Tomáš Kocan. 58. Pavol Rusnák,
61. Vladimír Sabol, 83. Ján Balog,
90. Andrej Baran, 92. Miroslav Feri.
V kategórii žien zvíťazila Zuzana
Stanovčáková. Spolu dobehlo do
cieľa 92 bežcov. -jo-
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V utorok sa v hale VSTK vo Vranove stretlo tridsať najlepších
slovenských stolných tenistov z 8 oddielov v kategórii mladších
žiakov na Majstrovstvách Slovenska družstiev.Východ Slovernska
reprezentovali aj naše nádeje pod vedením kouča Kristiána
Knoblicha. Vranovčania v zostave Daniel Oráč, Matej Mušák,
Jakub Kopčo, Samuel Fečo a Michal Fečo porazili postupne
Pezinok 3:0, Čadcu 3:0, N. Zámky 3:1, Námestovo 3:1, prehrali až
vo finále s Nitrou 0:3 a skončili na vynikajúcom 2. mieste. -jfk-

Zvolen - Vranov 2:1 (1:1)
Už v prvej minúte stretnutia išiel

sám na bránu Kulich, no netrafil pres-
ne. Po sérii rohových kopov sme mali
opäť možností skórovať, no nakoniec
sme si dali “vlastenca”, keď Sakala
nešťastne trafil loptu pri odkope od
vlastnej brány. Aj keď sme po pre-
stávke Adamom vyrovnali po peknej
akcii Šama, remízu sme neudržali a v
88. minúte zápasu sme opäť inkaso-
vali.Tréner J. Lehocký má problémy s
veľkou maródkou.

Bol to dosť nešťastný zápas pre
našich futbalistov, ktorí už v utorok
15. mája o 16.30 hodine privítajú
doma Dolnú Ždaňu a v sobotu o 17.
hodine hrajú opäť doma s Lokomotí-

TENTO TÝŽDEŇ DVAKRÁT DOMA

HLINNÉ SI ZGUSTLO NA HRABOVCI
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Majstrovstvá regiónu Východ: N.
Hrušov - Stropkov 1:3.

V ďalšom kole sa stretnú Snina -
N. Hrušov.

Tabuľka
1. Humenné 25 17 4 4 52:16 55
2. Haniska 25 12 9 4 53:35 45
3. Svit 25 14 3 8 31:28 45
4. V. Opátske 25 13 3 9 51:36 43
5. Stropkov 25 13 4 8 40:28 43 
6. Giraltovce 25 12 3 1036:38 39
7. Snina 25 11 5 9 37:30 38
8. Barca 25 11 4 10 35:34 37
9. Michalovce B 25 10 6 9 38:32 36
10. B. N. Ves 25 11 3 11 38:35 36
11. Sp. Podhradie 25 10 6 9 38:36 36
12. Svidník 25 10 4 11 31:30 34
13. Sabinov 25 9 6 10 33:33 33
14. Krásna 25 7 3 15 23:45 24
15. V. Šariš 25 4 4 17 33:71 16
16. N. Hrušov 25 1 3 21 10:52  6

IV. liga: Bystré - Levoča 2:3,
Ľubotice - Dlhé Klčovo 3:1 (0:1),
Homoľa, Jasenov - Hanušovce
1:1.

V nasledujúcom kole sa stretnú:
Hanušovce - Ľubotice, D. Klčovo -
Medzilaborce, Breznica - Bystré.

Tabuľka
1. V. Tatry 25 17 3 5 58:22 54
2. Ľubotice 25 15 4 6 49:22 49
3. Jasenov 25 14 4 7 48:32 46
4. Plavnica 25 14 4 7 51:18 46
5. Hanušovce25 14 3 8 35:29 45
6. Medzilaborce24 13 4 7 60:42 43

(1:2), Malý - Venceľ, Mikita, Tkáč.
Najlepší hráči: Malý - Valčo.

Banské - Sedliská 1:2 (1:2),
góly za hostí Horský a Baník.

Tabuľka 
1. Sedliská 23 20 1 2 96:20 61
2. Sačurov 24 20 1 3  91:24 61
3. Sl. Kajňa 24 15 2 6 83:38 47
4. Hencovce 23 14 4 5 53:24 46
5. N. Hrabovec 23 12 4 7 48:38 40
6. Zámutov B 23 13 1 9 53:52 40
7. Holčíkovce 23 12 1 10 63:63 37
8. Čaklov 23 10 2 11 65:55 32
9. Komárany 23 10 2 11 41:36 32
10. K. Poruba 24 10 2 12 48:46 32
11. Banské 23 6 5 12 42:71 23
12. Hlinné 24 6 0 18 45:97 18
13. Merník 23 5 2 16 33:60 17
14. Lomnica 23 4 1 18 46:121 13
15. Medzianky 23 4 0 19 35:96 12

vou Košice. Príďte povzbudzovať.
Zostava MFK Vranov: Bálint -

Paluba, Novák, Magáč, Hatok,
Adam, Sopko (Gdovin), Turcovský,
Sakala (Dvorjak), Kulich, Šamo.

Ostatné výsledky: Ružiná - St.
Ľubovňa 8:0, Trebišov - Námestovo
0:1, Loky Košice - Poprad 1:0, B.
Bystrica B - Lipany 0:1, Moldava B -
Sp. N. Ves 0:3, Košice B - Kremnička
1:0, Bardejov - jun. Prešov 4:1.

Tabuľka III. ligy 
1. Bardejov 27 18 7 2 49:2061
2. Ružiná 26 17 3 6 65:3054
3. Loky Košice 27 16 5 6 50:22 53
4. B. Bystrica B 26 14 5 7 52:3047
5. D. Ždaňa 26 14 4 8 42:2846
6. Jun. Prešov 26 12 8 6 50:3644
7. Košice B 27 11 6 1047:4239
8. Poprad 26 10 8 8 30:26 38
9. Vranov 26 11 5 1035:3938
10. Sp. N. Ves 26 9 9 8 31:26 36
11. Lipany 2711 3 13 45:43 36
12. Moldava B 26 10 1 15 36:52 31
13. Kremnička 26 9 3 14 30:34 30
14. Námestovo 26 7 5 14 26:4126
15. Zvolen 27 6 8 13 28:4726
16. Trebišov 26 8 0 18 32:4824
17. St. Ľubovňa 27 0 2 25 10:94  2

Majstrovstvá okresu vo futbale:
Sačurov - Zámutov B 3:0 (2:0),

Gajdoš 2, Orosi. Najlepší hráči:
Gajdoš - Ďuďa.

Hlinné - N. Hrabovec 7:0 (5:0),
Jurmak 2, Kazimír 2, Nemčík,
Goroľ, Stredný ml.. Najlepší hráči:
Nemčík - Leško. Je to najväčšie
prekvapenie tohto kola.

Sl. Kajňa - Čaklov 4:0 (1:0), P.
Lukáč 2, Duchoň, Tomčák. Najlepší
hráči: P. Lukáč - Tancoš.

K. Poruba - Lomnica 4:2 (1:2),
Polák, Princ, Vaľko, Bartko - Krišan,
Jančura. Najlepší hráči: Polák -
Bednár.

Merník - Medzianky 4:5 (0:2),
Molitoris, Prokop, Kostelník, Hajnik
- Jakubko 2, Čikala 2, Horvat.
Najlepší hráči: Kostelník - Jakubko.

Holčíkovce - Hencovce 1:3

V ČIERNOM SKLAMANIE

V MEDZINÁRODNOM RINGU
V dňoch 9. -12. mája sa v Litve uskutočnil 16. ročník turnaja v boxe Šocikas

AIBA za účasti boxerov zo 14 štátov. Bolo medzi nimi aj 19 boxerov, ktorí si
už vybojovali letenky na OH v Londýne. Kompletné výpravy predstavili Au-
strália, Írsko, Anglicko a Rusko. Vzhľadom na to, že reprezentácia SR nepre-
javila po neúspechu postupiť na OH záujem o tento turnaj, MŠK Vranov obsa-
dil tri hmotnostné kategórie. Pre nás je úspechom zisk bronzovej medaily v
hmotnosti do 81 kg Dominikom Kaľavským. Nestratil sa ani Ján Deling do 64
kg, ktorý prehral v boji o bronz s Dánom 9:5 na body.Taktiež dobre zabojoval
Dávid Gaži, ktorý prehral s litovským boxerom na body.Je potrebné si uvedo-
miť, že naši boxeri absolvovali len týždeň dvojfázovej prípravy a inač trénujú v
amatérskych podmienkach.Tento turnaj nepodporil ani zväz boxu, iba miest-
ni podnikatelia a mesto. Turnaja sa zúčastnil  aj Mgr. Jaroslav Makatúra, kto-
rému ako bývalému boxerovi  za podporu ďakujeme. M. Smolák st.

7. Kežmarok 24 11 6 7 35:29 39
8. D. Klčovo 25 11 6 8 37:36 39
9. Fintice 25 11 1 13 48:43 34
10. Pakostov 25 9 7 9 36:39 34
11. Kendice 25 104 11 39:43 34
12. Kľušov 25 10 3 12 26:26 33
13. Kračúnovce25 8 3 14 37:50 27
14. Breznica 25 6 2 17 21:62 20
15. Levoča 25 5 4 16 35:59 19
16. Bystré 25 1 2 22 18:81  5

V. liga: V. Žipov - Stakčín 2:0,
Hrabovčík - Soľ 1:0, Zámutov -
Udavské 3:0 (2:0), Gavaľa, Jenč-
ko, Tracík., Ubľa - S. Polianka 4:2,
Belá - Čierne 6:0, Vechec -
Radvaň 1:0.

V nasledujúcom kole sa stretnú:
Stakčín - Vechec, Čierne - Kalniš-
te, S. Polianka - Zámutov, Soľ - V.
Žipov.

Tabuľka
1. Zámutov 21 14 3 4 59:30 45
2. Radvaň 21 13 2 6 51:17 41
3. Stakčín 21 13 1 7 40:27 40
4. S. Polianka 21 11 3 7 42:26 36
5. Hrabovčík 20 11 2 7 37:27 35
6. Vechec 21 11 2 8 32:30 35
7. Soľ 21 10 2 9 30:27 32
8. Kalnište 21 10 1 10 47:39 31
9. Belá 21 9 2 10 34:3529
10. V. Žipov 21 8 4 9 27:31 28
11. Čierne 21 8 4 9 29:35 28
12. Udavské 21 6 4 11 31:41 22
13. Ubľa 21 3 4 14 20:5713
14. Košarovce 21 2 2 17 12:66  8

FUTBAL MLADÝCH
Starší dorast: Sp. N. Ves -

Vranov 1:0,
Mladší dorast: Sp. Nová Ves -

Vranov 3:0,
Starší žiaci, U-15: Vranov - Pre-

šov 1:3, Zubko, U-14: Vranov - Pre-
šov 1:1, Antuš.

Mladší žiaci, U-13: Prešov -
Vranov 7:0, U-12: Prešov - Vranov
3:1, Lipták. -kom-


