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HRÁČ NHL NA NÁVŠTEVE NAŠEJ OBCE
Kanadsko-americká NHL je považovaná za najprestížnejšiu hokejovú ligu sveta, v ktorej si môžu zahrať len tí najlepší z najlepších preto je snom každého hokejistu presadiť
sa v tejto súťaži. Medzi tých, ktorým sa podarilo tento sen
premeniť na realitu patrí aj Tomáš Jurčo. 24 ročný odchovanec košického hokeja v súčasnosti oblieka dres Detroitu
Red Wings a počas letnej prípravy si našiel čas aj na návštevu Pečovskej Novej Vsi. Jurky, ako ho fanúšikovia familiárne prezývajú bol hlavným lákadlom Školských olympijských hier a spestrením záveru školského roka.

Okrem odovzdávania cien bolo pre žiakov základnej školy veľkým zážitkom porozprávať sa s hokejovou hviezdou,
prípadne vypýtať si autogram alebo spoločnú fotografiu.
Reprezentant Slovenska v ľadom hokeji v sebe nezaprel
športovca a jeho pozornosť si získalo nové multifunkčné
ihrisko, ktoré sa stavia v areáli základnej školy. Pochválil
pozornosť, ktorá sa venuje v našej obci rozvoju športových
aktivít, lebo šport formuje nielen telo, ale aj myseľ. Nie
z každého vyrastie reprezentant alebo hráč svetového formátu, aj vďaka športovaniu sa z dieťaťa môže stať v dospelosti lepší človek.
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Tomáša sprevádzala počas návštevy jeho sestra Petra
Jurčová, ktorá sa taktiež venuje ľadovému hokeju. Petra
momentálne pôsobí v klube ŽHK Šarišanka Prešov, zúčastnila sa na zimných olympijských hrách vo Vancouveri 2010
a pôsobí na poste obrancu.
Obaja súrodenci pro rozhovoroch s deťmi prízvukovali,
že šport je v prvom rade neskutočná obeta, ktorá si vyžaduje obrovskú mieru disciplíny, systematickej práce a za všetkými peknými športovými momentami, za každým gólom
alebo víťazným zápasom sa skrýva veľa potu a tvrdého tréningu.
Ak bude možnosť, podobné stretnutia s významnými
osobnosťami budú pokračovať, lebo je dôležité, aby mala
mládež pozitívne vzory, ktorú sú ukážkou toho, že tvrdou
prácou sa môžu naše sny premeniť na realitu.
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Vážení
spoluobčania,
čas nezadržateľne plynie, jar vystriedalo leto, skončila škola, žiaci sa
rozbehli na dlho očakávané prázdniny
a my za Vami prichádzame s ďalším
číslom obecného spravodajcu. Chceme
Vás informovať o tom, kam sme sa za
uplynulé tri mesiace v našej obci posunuli, čo všetko sme urobili na ceste napĺňania našich cieľov a čo nás
v najbližšom období čaká. Radi by sme
pomenovali tie z aktivít, ktoré sa nám
úspešne podarili, poďakovali tým, ktorí
k tomu prispeli a už „tradične“ poukážeme na menej príjemné stránky nášho života v obci, ktoré nám na dobrom
mene nepridávajú.
Popri tradičných udržiavacích prácach v obci, môžeme dnes s hrdosťou
konštatovať, že novo zrealizované
chodníky zo zámkovej dlažby v novej
časti cintorína sú vybudované do finálnej podoby. V súčasnosti prebiehajú
dokončovacie práce spojené s terénnymi úpravami trávnatých plôch v jednotlivých novovytvorených sekciách,
príprava na realizáciu prístupovej komunikácie v časti od služobného vchodu a príprava na osadenie jednotlivých
zastavení krížovej cesty.
Veľkou pýchou našej obce bude nové multifunkčné ihrisko zrealizované
v areáli základnej školy vedľa amfiteátra. Umelá tráva s rozmermi 48 x 28 m,
s hracou plochou 44 x 25 m, bola vybudovaná dodávateľským spôsobom,
ostatné plochy, t. j. chodníky, osadenie stĺpov 5 m vysokého nadzemného
sieťovania, osadenie 8 m vysokých nadzemných stĺpov umelého osvetlenia,
výroba 2 ks striedačiek pre 12 hráčov a
terénne úpravy okolia z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov obce, boli zrealizované svojpomocne. Areál ZŠ
s MŠ v týchto dňoch prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, končia početné
ploty a otvorený priestor dáva vyniknúť
dominantám osadeným do priestoru.
Multifunkčné ihrisko bude slávnostne
otvorené po jeho úplnom dokončení
na konci prázdnin.
Novovytvorené podmienky dávajú možnosť pre realizáciu, maximálne
vyžitie a hlavne rozvoj fyzickej kultúry
pre všetkých žiakov ZŠ s MŠ, spoločenské organizácie pôsobiace v obci a pre
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všetkých občanov našej obce na tej
najvyššej úrovni.
Po úspešnom majetkoprávnom vysporiadaní vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v týchto dňoch vrcholí povoľovacie konanie na výstavbu spevnených plôch na ul. Mlynskej
a Školskej. Právoplatnosť rozhodnutí
o povolení stavby spustí tak dlho očakávanú revitalizáciu územia v susedstve farského dvora, od rímskokatolíckeho kostola po drevenú garáž na ul.
Mlynskej a následné vyriešenie dostatku odstavných plôch na ul. Školskej
pred základnou školou.
Vysoko pozitívne môžeme hodnotiť
prvý polrok práce nového vedenia Základnej školy s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi. Odbornosť, ľudskosť,
inovatívny prístup, flexibilita, nápaditosť, kreativita a hlavne neúnavná pracovitosť charakterizujú nového pána
riaditeľa a jeho pani zástupkyňu. Dôkazom vyššie spomenutého sú početné,
nové aktivity a príležitosti pre žiakov
školy, zvýšenie náročnosti kladenej
na jednotlivých vyučujúcich, zvýšenie
kontrolnej činnosti a dodržiavania pracovnej disciplíny a mnohé iné. Výsledky ich práce na seba nenechali dlho
čakať. Žiaľ, nielen tie pozitívne, ale aj
tie menej príjemné. Nezaťažení internými väzbami sú nad vecou a častokrát
vidia aj to, čo sa v minulosti „nevidelo“.
Žiakov ohodnotíme známkami, ale nie
u všetkých arbitrov edukačného procesu je to možné, resp. nie som si istý,
či by to dovoľovala existujúca hodnotiaca škála.
Obec Pečovská Nová Ves v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ, komunitným
centrom, pracovníkmi terénnej sociálnej práce a detskou lekárkou, MUDr.
Máriou Szabovou, prijala účinné opatrenia na elimináciu záškoláctva. Získané informácie sú následne využívané
v rámci nástrojov na vytváranie trvalého tlaku na rodičov záškolákov, resp.
represie zo strany obce, ÚPSVaR a orgánov policajného zboru.
Vedenie ZŠ s MŠ po predchádzajúcom schválení pedagogickou radou
a Radou školy, so súhlasom zriaďovateľa školy, pripravilo pre žiakov od
nového školského roka možnosti špecializovaného a kvalitatívneho rastu.
K úspešnému napĺňaniu schváleného
zámeru by v nemalej miere mala prispieť aj rozsiahla rekonštrukcia areálu

školy a telovýchovného priestoru v mesiacoch júl a august.
Obec ako zriaďovateľ školy venuje
značnú pozornosť vytváraniu vhodných podmienok a zlepšovaniu kvality výchovnovzdelávacieho procesu.
V čase prázdnin sa uskutoční komplexná výmena vykurovacích telies – radiátorov, ktorých stav škola evidovala
od roku 2012 ako havarijný.
Nezabúdame ani na tých najmenších. Vybudovali sme nové oplotenie
areálu materskej školy v časti od cintorína, opravili sme prístrešok nad pieskoviskom, ošetrili a vymaľovali plechový plot a osadili obrubníky a zámkovú
dlažbu pod hracie prvky a zabezpečili
ich montáž.
Osobitnú pozornosť sme venovali
riešeniu odstraňovania vád a reklamácií na komunikáciách v časti ulice
Za Majerom - pred vypršaním reklamačnej doby. Po odbornom posúdení
kvality vykonaných prác externou spoločnosťou sme zvolali pracovné stretnutie s dodávateľom stavby a opakovane sme si uplatnili reklamáciu poprepadaných chodníkov. Výsledkom bol
okamžitý nástup dodávateľa na odstránenie vád v reklamovanom rozsahu.
V tejto súvislosti však musíme požiadať občanov, aby miestne komunikácie
a chodníky využívali primerane ich
účelu, nakoľko miera ich zaťaženia je
určená ich využitiu a nie je stavaná na
nadmerné a neúnosné záťaže spôsobené napríklad parkovaním nákladných
vozidiel na chodníkoch a podobne.
Odstraňovanie vád a nedostatkov
pokračovalo aj v súvislosti s plnením
zákonných povinností nevyhnutne potrebných pre kolaudáciu obecného
úradu a prevádzkového komplexu, vrátane požiarnej zbrojnice. Aj keď to nie
je zjavne viditeľné, úspešne sme odstránili požiarnej bezpečnosti nevyhovujúce stropy a nahradili sme ich plánovanými sadrokartónovými stropmi.
Podobne sme vymenili troje dverí a nahradili ich plánovanými protipožiarnymi dverami, ktoré sú podstatne drahšie
ako tie obyčajné, pôvodné osadené.
Rekonštrukciu si vyžiadala aj zasadacia miestnosť v budove obecného
úradu. Vlastnými silami sme ju vymaľovali a nevyhovujúce osvetlenie
doplnili implementovaním štýlového
osvetlenia zapadajúceho do historického objektu.
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V apríli 2016 obecné zastupiteľstvo
reflektovalo na ponuku štatutárneho
zástupcu neziskovej organizácie WYFALU – Nová dedina, n. o. so sídlom
v našej obci a schválilo bezplatný
prevod majetku spoločnosti, konkrétne prevádzkovo-sociálneho objektu,
nachádzajúceho sa na ul. Kvetnej 32
v Pečovskej Novej Vsi, ktorý v minulosti slúžil ako komunitné centrum,
do vlastníctva obce Pečovská Nová
Ves. Znalecky stanovená cena bezplatne prevádzanej nehnuteľnosti bola vyčíslená na sumu 57 400,- Eur.
Súčasne s realizovanými aktivitami
sme aktívne pracovali a pracujeme na
príprave projektových dokumentácií,
majetkoprávnom vysporiadaní vlastníckych vzťahov a povoľovacom konaní
pre pripravované projekty.
V štádiu stavebného konania sú nasledujúce projekty:
• výstavba materskej školy pre 50
detí,
• spevnená plocha pred viacúčelovou halou v areáli bývalej tehelne.
V štádiu územného konania sú nasledujúce projekty:
• dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves v siedmich lokalitách,
• revitalizácia Ľutinskej ulice, stavebný objekt SO-01 Cyklochodník,
• protipovodňová ochrana obce Pečovská Nová Ves – časť Bukovec,
• rozšírenie plynovodu v obci Pečovská Nová Ves,
• areálová komunikácia v areáli bývalej tehelne,
• spevnené plochy pred administratívnou budovou na ul. Hlavná 2 v Pečovskej Novej Vsi.
V štádiu predĺženého stavebného
povolenia sú nasledujúce projekty:
• rekonštrukcia viacúčelovej haly
v areáli bývalej tehelne,
• rekonštrukcia zdravotného strediska.
V štádiu prípravy projektovej dokumentácie sú nasledujúce projekty:
• rozšírenie elektrických sietí v obci
Pečovská Nová Ves,
• výstavba cyklochodníka EUROVELO 11.
V štádiu právoplatného stavebného
povolenia je rekonštrukcia lávky a jej
rozšírenie na ul. Rómskej.
V štádiu prípravy vyjadrení pre
územné konanie je výstavba 6 bytoPecovskonovoveský spravodajca
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vých domov po 12 bytových jednotiek
v obci Pečovská Nová Ves.
V štádiu vydania rozhodnutia o jednoduchej stavbe je rekonštrukcia živičných povrchov miestnych komunikácií
a chodníkov na ul. Rómska, Školská,
Jabloňová, Mlynská a Za Ľutinkou.
Za účelom dovybavenia technologickej časti zberného dvora sme sa podaním Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok zapojili do výzvy Ministerstva životného prostredia SR, ktorou
žiadame o zakúpenie nákladného vozidla s nosičom kontajnerov, 15 veľkokapacitných kontajnerov, drvičky
stavebnej sute, váhy a traktora s tandemovým prívesom.
Aktuálne, v spolupráci s partnerským mestom Sieniawa z Poľska
a susednou obcou Ľutina, pripravujeme Žiadosť o získanie nenávratných
finančných prostriedkov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020:
projektom na podporu kultúrneho
dedičstva, rekonštrukciu kultúrnych
pamiatok a ich „cyklochodníkovým“
prepojením z Pečovskej Novej Vsi až
na Mariánsku horu v obci Ľutina.
V blízkom období plánujeme rekonštrukciu živičných povrchov miestnych
komunikácií a chodníkov na uliciach:
Školská (miestna komunikácia okolo
spevnených plôch), Jabloňová (chodník), Mlynská (miestna komunikácia
okolo spevnených plôch, cintorín). V prípade ušetrenia finančných prostriedkov a získania voľných kapacít mienime opraviť živičný povrch chodníka aj
na ďalšej ulici, ktorého úprava bola
plánovaná na nasledujúci rok.
Na úseku riešenia odpadového hospodárstva v našej obci a zvyšovania
kvality životného prostredia, si Vás
dovoľujeme opakovane požiadať o kultúru pri nakladaní s odpadmi, nakoľko
rozmiestnené nádoby v obci nie sú určené na komunálny odpad, resp. drobnú stavebnú suť, ale na konkrétny druh
separovaného odpadu.
Dňa 8. apríla sme v spolupráci so ZŠ
s MŠ a komunitným centrom zorganizovali netradičný Rómsky deň.
Dňa 1. mája sme zorganizovali XXII.
ročník Pečovskonovoveského šľapáku
za medzinárodnej účasti bežcov.
Dňa 15. mája sme v spolupráci so
ZŠ a MŠ pre naše mamy pripravili slávnostnú akadémiu v kultúrno-spolo-

čenských priestoroch obecného úradu.
Za lásku našich mám sme im v podobe programu našich detí k ich sviatku
odovzdali aj symbolický darček.
Dňa 3. júna sme v spolupráci so ZŠ
s MŠ a miestnou organizáciou DHZ zorganizovali oslavy Medzinárodného dňa
detí na ul. Kostolnej, spojené s ukážkami záchrannej činnosti pracovníkmi
hasičského zboru, policajného zboru
a Červeného kríža. Zaujímavé podujatie bolo obohatené o prehliadku techniky záchranných zborov a miestnej
DHZ.
Popri vymenovaných aktivitách sme
toho dokázali podstatne viac. Napriek
všetkému opísanému, pomenovaných
činnostiach a hlavne v kolotoči každodenných povinností nezabúdame,
že sme tu stále pre Vás, občanov našej
obce, s cieľom pomáhať Vám a riešiť
Vaše podnety. Naše dvere sú Vám stále
otvorené.
Pri napĺňaní našich zámerov a cieľov
sa chceme poďakovať tým občanom
našej obce, ktorí pochopili naše úsilie
a svojím prístupom a konaním prispeli
k jej napredovaniu. Osobitne sa chcem
poďakovať tým, ktorí nehľadiac na mamonu a honbu za bohatstvom pomohli
pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností pod pripravovanými projektmi. Vďaka patrí aj tým, ktorí svojou
tvorivosťou, prístupom a každodenným plnením svojich povinností, posúvajú našu obec viac a viac dopredu
a prispievajú k šíreniu jej dobrého
mena. Opakovane Vás všetkých vyzývame k spolupráci a deklarujeme našu
podporu zmysluplných podnetov a zámerov.
Srdečne Vás tiež pozývame na pripravovaný Pečovskonovoveský remeselný jarmok, ktorý začneme galavečerom, plánovaným na 19.00 hodinu
v piatok, dňa 26. augusta 2016, a následne bude pokračovať v sobotu,
dňa 27. augusta 2016 do neskorých
nočných hodín.
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce
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Cezhraničná spolupráca naberá na obrátkach
V nedeľu 8. mája 2016 sa na pozvanie burmistrza partnerského mesta Sieniawa delegácia z obce Pečovská Nová Ves
zúčastnila slávnostného otvorenia novej budovy hasičskej
zbrojnice. Aj napriek chladnému a sychravému počasiu nás
čakalo v Poľsku vrelé a srdečné privítanie. Okrem predstaviteľov
samosprávy v zastúpení starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava,
zástupca starostu Mgr. Slavomír Karabinoš a prednostu
obecného úradu Andreja Petruša sa návštevy
partnerskej samosprávy zúčastnil aj riaditeľ
školy Mgr. Marek Adamečko, jeho zástupkyňa
PaedDr. Anna Dzurusová a členovia dobrovoľného
hasičského zboru z našej obce.
Pre nové vedenie školy to bola prvá návšteva
v partnerskom meste, ktorú hneď využili na
nadviazanie spolupráce aj na úrovni škôl, ktorá by
mala do budúca priniesť výmenné pobyty medzi
oboma školami. Náš dobrovoľný hasičský zbor
daroval kolegom na poľskej strane pri príležitosti
otvorenia novej budovy sochu svätého Floriánapatróna všetkých hasičov a požiarnické prilby.
Veľkej pozornosti poľských partnerov sa tešilo nové
zásahové vozidlo, ktoré daroval našej obci minister
vnútra SR v júni minulého roka.

Podujatie sa začalo svätou omšou, po nej sme sa v sprievode presunuli priamo pred novú budovu hasičskej
zbrojnice. Snáď najväčší dojem na nás urobila obrovská úcta
k tradícii dobrovoľného hasičstva, dokonalá organizácia
a viacgeneračné zloženie dobrovoľného hasičského zboru,
od najmenších detí až po najstarších a hasičov, ktorí si za svoje
zásluhy pri tejto príležitostí prevzali aj ocenenia.

SLOVO RIADITEĽA
Vážení učitelia, rodičia, občania,
milí žiaci!
Staré ľudové porekadlo hovorí, že
„bez práce nie sú koláče“. Naši starí
otcovia a staré mamy pred desaťročiami a stáročiami mali výrazne
obmedzené možnosti cestovania,
o niečo viac sťažený prístup k vzdelávaniu a asi aj oveľa menej peňazí ako
my. Avšak, obdivujem ich múdrosť, že
vedeli často pár slovami vystihnúť
veľké životné pravdy, vedeli si ceniť prácu a poznali aj cenu peňazí.
Myslím si, že aj dnes veľa ľudí pozná
toto porekadlo a riadi sa ním. Zdá sa
však, akoby v našej spoločnosti bolo
čoraz viac zamestnaných ľudí, ale
aj študentov, ktorí tomuto porekadlu neveria alebo nechcú veriť. Tí sa
potom štúdiu vyhýbajú všemožnými
spôsobmi - pod rôznymi zámienkami
nechodia do školy, stanovené úlohy
plnia oneskorene alebo neplnia vôbec, neustále hľadajú dôvody, prečo
sa niečo nedá urobiť a nie ako sa to
dá urobiť.
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V poslednom vydaní nášho obecného Spravodajcu sme písali o rozhodnutiach a očakávaniach z rôznych
strán. Dlho očakávaný koniec školského roka je tu.Bilancujeme. ZŠ má
423 žiakov, MŠ 88 detí, spolu máme
63 zamestnancov. V posledných mesiacoch bola základná aj materská
škola vo väčšom povedomí, najmä
zásluhou propagácie svojich aktivít
cez internetovú stránku školy, ako aj
osobnou iniciatívou pedagógov pred
zápisom detí do škôlky a zápisom
žiakov do 1. ročníka ZŠ. Asi najbúrlivejšie rozhovory (medzi pedagógmi,
radou školy a poslancami) boli pri
predstavovaní novej vízie smerovania našej školy a to vytvorením tried
s rozšíreným vyučovaním športovej
prípravy zameranej na futbal a matematiku od piateho ročníka v novom školskom roku. Povzbudením je
zavedenie gréckokatolíckeho náboženstva na prvom a druhom stupni
ZŠ. Kľúčovým problémom bol vysoký
počet vymeškaných hodín na žiaka,

neubúdajúca administratíva a nestále legislatívne prostredie v školstve.
Niektoré odborné semináre k danej
problematike sa neuskutočnili a preto sme museli urobiť vlastné rozhodnutia. Pozitívne hodnotím prácu žiakov na vyučovacích hodinách. Mnohí
vytvárajú projekty, prezentácie, referáty, dokážu využívať interaktívne
média. Tímová práca všetkých nás sa
pretavila do mnohých úspechov nielen vo výsledkoch na vyučovaní, ale
aj v rôznych súťažiach so zdarným
koncom v okrese, kraji, ale aj v rámci
Slovenska.
Veľmi si vážim kvalitnú spoluprácu
s obecným zastupiteľstvom a starostom obce p. Dujavom a duchovným
otcom Mirom.
Prajem všetkým príjemné prázdniny a kolegom pokojnú dovolenku,
ktorú, verím, využijú najmä k načerpaniu nových síl. Ďakujem za odvedenú prácu.
Mgr. Marek Adamečko
riaditeľ ZŠ a MŠ
Pecovskonovoveský spravodajca
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Svet očami detí MŠ Pečovská Nová Ves
Predškolský vek je pre dieťa obdobím, kedy sa naučí
toľko, čo sa v priebehu života v takom rozsahu nezopakuje.
Vo veľkej miere získava návyky, zručnosti, vedomosti, spôsoby správania a základy zdravého životného štýlu. Je to
obdobie, kedy sa dieťa hrá, napodobňuje, prežíva. Svojou zvedavosťou, aktivitou a pomocou zmyslov spoznáva svet okolo
seba.
2. septembra 2015 sa otvorili brány MŠ, ktoré prekročilo
98 detí vo veku od dvoch do šiestich rokov. Deti boli rozdelené do piatich tried, kde im starostlivosť poskytlo 9 kvalifikovaných učiteliek prostredníctvom realizovania Školského
vzdelávacieho programu (ŠkVP) “Svet očami detí“. ŠkVP rozvíjal kompetencie detí na základe vlastnej aktivity a zážitkov
v rôznych tematických celkoch a pestrých školských akciách.
Už v októbri sme privítali v materskej škole starých rodičov kultúrnym programom a pohostením z plodov jesene pri
príležitosti mesiaca „Úcty k starším“.
V decembri navštívil materskú školu „Mikuláš“ a potešil

deti sladkými balíčkami. V jednotlivých triedach si deti spolu
s rodičmi posedeli pri jedličke. Vianočnú atmosféru umocnilo vystúpenie detí a vlastnoručne vyrobené medovníčky.
V januári sme prebudili športového ducha na zimnej olympiáde, ktorá nás voviedla do sveta zimných športov. Nezabudli sme ani na starostlivosť o vtáčiky.
Fašiangy sme si pripomenuli detským karnevalom. Na
„Deň matiek“ sme pripravili pre mamičky besiedku a kultúrnym programom sme sa prezentovali aj v obci na slávnostnej akadémii. Ani sme sa nenazdali a už tu bolo leto
a s ním aj detská letná olympiáda so zaujímavými súťažami
podporujúcimi pohybovú aktivitu. Sily si zmerali deti so svojimi rodičmi v športových disciplínach pri príležitosti „Dňa
otcov a rodiny“.
V poslednom týždni školského roka sme sa rozlúčili
s našimi predškolákmi, ktorým bolo slávnostne odovzdané Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania
a spomienková kniha.
Alena Perdíková

Kedy ste naposledy
skladali puzzle?
Alebo skladanie puzzle nepatrí medzi
vaše obľúbené činnosti? Pri vyslovení
slova „puzzle“ si pravdepodobne všetci
predstavíme skladačku. Viac či menej
náročnú, komplikovanú, zapletenú... No
všetci vieme, že len pri správnom uložení jednotlivé kúsky do seba zapadnú
a vytvoria celok.
Náš každodenný život sa podobá takejto skladačke. Sme kúskami obrazu,
ktorý vytvárame na každom mieste nášho pôsobenia. Aj v už ukončenom školskom roku pedagógovia a žiaci našej
školy každodenne prikladali do mozaiky
činnosti našej školy svoje diela, aby sme
sa spoločne mohli pozrieť na nevšedný,
pochvaly a obdivu hodný obraz našej
práce. Dovoľte mi predstaviť Vám aspoň
zopár z nich.
Učenie je zmena, ktorá nastáva v každom jedincovi, progres, ktorý nám má
pomôcť lepšie pochopiť seba i svet okolo nás. Aj keď v učení má ísť predovšetkým o zmenu jednotlivca, určite nám
dobre padne aj spätná väzba od iných
a porovnanie sa s nimi. Takýchto konfrontácií so svojimi rovesníkmi sa naši
žiaci neboja a smelo vstupujú do výziev,
ktoré sa im ponúkajú v rámci rôznych
súťaží. O šikovnosti našich – Vašich detí
svedčí množstvo úspechov nielen v okresných, krajských ale aj celoštátnych
súťažiach. Priebežne o nich informujePecovskonovoveský spravodajca

me na stránke našej školy a odporúčam
Vám nazrieť do nášho školského sveta
cez toto virtuálne okno.
Osobitne by som upozornila napr.
na pekné druhé miesto Natálie Nalevankovej a tretie miesto Kristínky
Prevužňákovej, ktoré získali spomedzi
90 zúčastnených vo výtvarnej súťaží
mesta Sabinov „Príbehy môjho mesta“,
druhé miesto v krajskom kole Slávik Slovenska, ktoré si po prvenstve v okresnom
kole priniesla Simonka Krajňáková, či
na hlavnú cenu pre našu školu v spotrebiteľskej súťaži vybojovanú žiačkami
Laurou Dinisovou, Vandou Smrekovou
a Viktóriou Tallovou. Branislav Mihok a
Maroš Peregrin sa prebojovali do finále súťaže vyhlásenej spoločnosťou
MICROSOFT v programovaní edukačných hier. Naši žiaci v nej zabodovali
s hrou na výučbu dejepisu.
Vzdelávanie a výchova sú neoddeliteľné zložky formovania osobnosti človeka.
A učenie sa praxou pre prax je považované za najúčinnejší a najtrvácnejší spôsob získavania poznatkov.
Naši žiaci sa učili priamo v prírode,
presnejšie v zariadení Kremenec, v Tatranskej Lomnici. Spoznali a precítili
Popradské i Štrbské pleso, Rajnerovú
a Bilíkovú chatu, Beliansku jaskyňu
a mnoho iného. Videli hasičov, záchrannú službu i policajné zložky priamo v ak-

cii na podujatí, ktoré pre nich pripravila
obec v spolupráci so školou pri príležitosti ich sviatku, prvého júna.
Stretli sa so známymi osobnosťami,
účastníkmi zimných olympijských hier v
ľadovom hokeji, Tomášom Jurčom a Petrou Jurčovou, a tak, okrem prevzatia
cien získaných v školských olympijských
hrách z rúk týchto známych osobností,
sa mohli od nich učiť skromnosti, vytušiť
ich pracovitosť, cieľavedomosť, ochotu
nevzdávať sa a čeliť prekážkam.
Vzdelali sa v otázke spoločenského
správania a získali osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu spoločenských
tancov. Navštívili veľa zaujímavých miest
v rámci exkurzií – Trnavu, Martin, Košice.
Zažili charitatívny, päť kilometrový beh:
Farbám neujdeš, navštívili hasičov, kreatívnu fabriku, prebojovali sa do finále
súťaže v programovaní edukačných hier,
získali pekné umiestnenie v okresnom
kole súťaže Plameň, zabojovali sme v matematickej súťaži Sabinovský mamut, tanečnej súťaži Kráľ moderného tanca, Tanec v srdci, Mini playback show, podporili
psíkov bez domova, navštívili divadelné
predstavenie v anglickom jazyku...
Pracujeme, vzdelávame sa, tvoríme.
Možno aj jedno zaujímavé puzzle. Pár
kúskov skladačky sme Vám predstavili aj
v tomto príspevku. Veríme, že Vás táto
ochutnávka zaujala, inšpiruje Vás k nahliadnutiu na stránku našej školy, kde sa
o jej živote dozviete viac a možno Vám
poskytla aj nový pohľad na prácu žiakov
a pedagógov našej – Vašej základnej
školy.
PaedDr. Anna Dzurusová
zástupkyňa riaditeľa školy
5
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Deň detí v znamení záchranných zložiek
V piatok 3. júna zasahovali v Pečovskej Novej Vsi všetky
záchranné zložky. Nešlo však o žiadne nešťastie, policajti, požiarnici a záchranári prišli spolu s deťmi osláviť ich sviatok,
ktorým je už tradične prvý júnový deň. Kostolná ulica bola plná
zvedavých detí, ktoré obdivovali hasičské a policajné vozidlá,
prípadne si mohli vyskúšať ako sa podáva prvá pomoc. Cieľom
podujatia, ktoré zorganizoval Obecný úrad v spolupráci so Základnou školou bolo deťom interaktívnou formou predstaviť
činnosť záchranných zložiek a zároveň im ukázať ako sa zachovať v krízových situáciách, že v prípade nešťastia netreba
z miesta utiecť, ale privolať pomoc a zároveň postupovať tak,
aby neohrozili vlastné zdravie a život.

Podujatie malo aj svoj sprievodný program v podobe športových disciplín, deti so zatajeným dychom sledovali ukážku
vyslobodenia zakliesnenej osoby v aute ako aj uhasenie horiaceho vozidla, pričom mohli vidieť ako postupujú profesionálni
hasiči od nahlásenia udalosti na núdzovú linku, cez príchod
na miesto až po likvidáciu požiaru. Svoju techniku predstavil
aj DHZ z našej obce a tešili sa taktiež veľkému záujmu. Chlapcov už tradične najviac zaujala činnosť polície, mohli si vyskúšať aké to je sedieť za volantom policajného auta, vyskúšať si

ochranný odev policajtov spolu s obuškom a súčasťou programu bola aj ukážka kynologického zásahu v podobe vystopovania a zadržania podozrivej osoby.
Usmievavé detské tváre sú pre organizátorov najväčšou
odmenou. Ďakujeme za aktívnu účasť DHZ v Pečovskej Novej
Vsi, OR HaZZ v Sabinove, príslušníkom KR PZ v Prešove ako aj
dobrovoľníkom Črevného kríža. Veľká vďaka patrí aj aktívnym
seniorom z našej obce, za zabezpečenie uzavretia Kostolnej
ulice a dohľad nad hladkým priebehom celého podujatia.

Opäť sme rozvietili modrú
Pečovská Nová Ves sa už po druhýkrát pripojila k celosvetovej kampani
Rozsvieť modrú, ktorá sa každoročne koná 2. apríla po celom svete. Druhý
apríl bol rezolúciou Organizácie Spojených Národov prijatý ako Svetový
deň povedomia o autizme. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o autizme
a snaha začleniť autistov medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.
Okrem nasvetlenia kaštieľa do modrej farby starosta obce PhDr. Jaroslav
Dujava zúčastnil spolu s primátorom mesta Prešov Ing. Petrom Molčanom
Modrého pochodu a taktiež otvorenia Modrej výstavy na ktorej boli prezentované výtvarné diela autistických detí.
Podporou podujatia sa aj naša obec pripojila k metropolám ako Bratislava, Berlín alebo Paríž, ktoré taktiež odejú svoje pamiatky na jednu noc
do modrej farby. Ukázali sme, že aj keď nie sme hlavné mesto ani svetová
metropola máme rovnako dobré srdcia a ochotu pomôcť tím, ktorí trpia
autizmom.

6
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MAMA,
ty si moje
všetko . . .

V nedeľu 15. mája 2016 bola kultúrna sála do posledného miesta
zaplnená mamami, maminami a mamičkami z našej obce. Základná
a materská škola v našej obci si totiž
pre nich pripravila program, s cieľom
vzdať úctu všetkým matkám a poukázať na ich nenahraditeľné miesto.
Príjemne vyzdobená sála za pomoci
najmodernejších svetelných efektov
ešte viac navodzovala slávnostnú
atmosféru. V programe vystúpili postupne žiaci materskej a základnej
školy, spievalo sa, tancovalo a nejednej mamke sa zaleskli oči pri pohľade na svoju ratolesť.
Novinkou tohtoročných osláv bol
telemost, ktorý spojil kultúrnu sálu
so Základnou školou, v jednotlivých
videách žiaci školy vtipnými aj dojemnými odpoveďami na otázky moderátorky postupne predstavovali
svoje mamičky, ich vlastnosti a čo
na nich obdivujú.
Na záver si zobral slovo starosta
obce PhDr. Jaroslav Dujava, vedenie obce pripravilo menšie darčeky
ako prejav pozornosti, pripojilo sa
aj vedenie školy. Žiadna mamička
teda neodchádzala z kultúrnej sály
s prázdnymi rukami, ale čo je najdôležitejšie ani s prázdnym srdcom.
Určite v ňom bolo plno emócií z pekného vystúpenia, ktoré deti pripravili
od srdca pre svoje mamy.

Materstvo je náročná úloha a najťažšie poslanie, ale ďakujeme všetkým mamám za to, že nám darovali
život. Bez Vašej lásky a starostlivosti,
by tu nebol nikto z nás.
Pecovskonovoveský spravodajca

KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI

Minivýstava - deťom
Člen Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov pán Jozef Kočiščák
usporiadal malú výstavku domácich
zvierat pre všetky deti z obce. Minivýstavka bola súčasťou osláv k MDD
na Kostolnej ulici 3. 6. 2016. Vo vlastnom dvore vo výstavných klietkach
prezentoval poštové holuby, zajace,
kvočku s kuriatkami a malú andulku.
Vystavované boli od tých najmladších až po dospelé jedince. U poštových
holubov deťom bolo prakticky predvedené, ako sa holúbätám nasadzuje
rodový krúžok, vysvetlené bolo ale aj
to, čím sa krmia, ako sa držia v rukách
a ako sa s poštovými holubami preteká. Pre malých škôlkarov ale aj tých
starších takéto bezprostredné stretnutie s týmito zvieratkami bol nesmierny
zážitok. Mnohí z nich sa ich báli čo by

len pohladkať, no našli sa aj takí, ktorí
ich zobrali do rúk a hneď si ich obľúbili. Na výstavke sa nedala zahanbiť ani
malá krikľavá andulka, ktorá svojím
prenikavým škrekotom pútala pozornosť všetkých detí. Pre doprevádzajúce
panie učiteľky bolo k nahľadnutiu niekoľko periodík, ktoré už k spomínaným
zvieratkám vydávajú jednotlivci, alebo
zväzy SR.
Myslíme si, že výstavka splnila svoj
účel a deti odchádzali s úsmevom,
s dobrým pocitom a peknými zážitkami. Veríme, že sa v nich prehĺbila láska
a úcta k živým tvorom - zvieratkám.
V závere výstavky boli vystavené holuby vypustené a každý holub odnášal
so sebou jeden z detských snov, ktoré
si mali deti zaželať.
Mgr. Andrea Štofaníková

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón
Obecný úrad vyhlasuje už 11. ročník
súťaže pre všetkých zanietených záhradkárov našej obce.
Čo Vám stačí?
Dôležité je mať upravenú predzáhradku, dvor, alebo pekne vyzdobený
balkón. Na základe vyhotovených fotografií občanmi obce alebo pracovníkmi obecného úradu návštevníci
Pečovskonovoveského jarmoku vyberú
3 najkrajšie predzáhradky alebo balkóny, majitelia ktorých budú odmenení
vecnými cenami.
Súťaženiachtiví jednotlivci môžu poslať svoje fotografie na e-mail: urad@

pecovska.sk alebo ich doručiť priamo
na obecný úrad. Privítame, ak nám dáte svoj tip na zaujímavú predzáhradku
a balkón.
Ukončenie súťaže a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa už tradične uskutoční dňa počas Pečovskonovoveského
jarmoku vo večernom programe.
Oznamujeme všetkým, že v mesiaci júl
a august Vás môžu navštíviť pracovníci
OcÚ s cieľom odfotiť Vaše priedomia.
Vyzývame všetkých občanov, aby sa
do tejto súťaže zapojili, odmena za vynaloženú námahu bude pre víťazov
zaujímavá.
7
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DEŇ RÓMOV

8. apríl je od roku 1990 Medzinárodným dňom Rómov
a tento sviatok si pripomenie aj obec Pečovská Nová Ves.
Obecný úrad a Komunitné centrum v spolupráci so Základnou školou pripravili zaujímavý program s cieľom odbúravať
predsudky voči rómskej populácii.
Keďže škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, piatkové vyučovanie sa v Základnej škole v Pečovskej Novej
Vsi začalo skupinovým vyučovaním v triedach pod vedením triednych učiteľov s cieľom získania nových poznatkov
z dejín Rómov. Program pokračoval o deviatej hodine ráno
sv. omšou v kostole sv. Ondreja a po jej skončení sa oslavy
vrátili do areálu základnej školy. Rómovia predstavili svoj
talent v súťaži inšpirovanej známou televíznou šou. Vyvrcholením celodenného programu bolo vystúpenie známej sku-

piny Kesaj Tchave z Kežmarku. Okrem bohatého kultúrneho
programu bol 8. apríl aj v znamení sprievodných podujatí,
ktoré priblížili kultúru Rómov. Priebeh a atmosféru celého
dňa zachytávali pomocou fotografií aj zahraniční hostia
z Francúzska, ktorí už niekoľko rokov navštevujú Slovensko
a mapujú výnimočné, no menej známe miesta. Je pre nás pocta, že si vybrali tento rok aj Pečovskú Novú Ves a dobré meno
našej obce sa tak bude šíriť aj za hranicami našej krajiny.
Obec Pečovská Nová Ves má 2636 obyvateľov z toho 610
Rómov. Vedenie obce si uvedomuje, že kvalita života do značnej miery závisí aj od toho, ako sa podarí začleniť populáciu
Rómov do spoločnosti. Deň Rómov vnímame ako vhodnú príležitosť na zlepšovanie vzťahov medzi majoritou a rómskym
obyvateľstvom.

Leto s FS Jablonečka

zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
V mesiaci júl nás čaká vystúpenie v obci Červená voda
a v auguste na Kamenickom hrade, v obci Ostrovany a veríme,
že aj v našej obci na tradičnom jarmoku.
Naša činnosť je celoročná, ale v letnom období je najviac
príležitostí, kedy sa môžeme prezentovať na rôznych podujatiach.
A na záver sa členovia FS Jablonečka chcú poďakovať všetkým priaznivcom za finančnú podporu, darcom 2% z daní
na činnosť nášho súboru v roku 2016 a poďakovanie patrí
Obecnému úradu za podporu z obecného rozpočtu, ďakujeme.
FS Jablonečka

Náš už devätnásťročný súbor začal leto aktívnych vystúpení
a akcií. 18. júna sme sa zúčastnili na folklórnych slávnostiach
v obci Rožkovany pod názvom „Hej, v Rožkovjanoch na valaľe“.
Tieto slávnosti obec vníma ako pevnú súčasť kultúrneho
života a ponúka riestor na vzájomné stretnutie blízkych
i vzdialenejších priateľov, rodín, susedov, ktorých spája láska
k folklóru a tradíciám. Dňa 19. naša susedná obec Červenica nás
pozvala spríjemniť významný deň pri príležitosti 90. výročia
založenia DHZ. V ten istý deň sme s našimi nasledovníkmi,
detským súborom Jablučko, účinkovali na 3. ročníku Detského
festivalu Hornej Torysy pod názvom „Deti, deťom ...“. Festival
sa konal v obci Krivany na amfiteátri.
Dňa 25. júna sme prijali pozvanie do srdca Horehronia,
ktorým je obec Heľpa. Bol to už 51. ročník festivalu pod
názvom „Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe“ a konal
sa pod záštitou prezidenta SR. Prezentovali sme sa tromi
tancami na krásnom námestí obce, v programe „Prišli
hostia zďaleka i zblízka“, ktorý bol v čase 12.00 – 17.00 hod.
Po skončení riaditeľka Stredoslovenského osvetového
strediska v Banskej Bystrici osobne poďakovala vedúcim
súborov a ich tanečníkom za obohatenie už polstoročného
festivalu. Večer sme strávili na amfiteátri, kde účinkovali
domáce folklórne skupiny. Program bol venovaný zápisu
viachlasového horehronského spevu do Reprezentatívneho
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22. ročník Prvomájového behu zdravia
v Pečoskej Novej Vsi
1. máj je všeobecne známy ako Sviatok práce, lenže v Pečovskej Novej Vsi
sa tento deň už 22 rokov
spája predovšetkým s behom. Pôvodne lokálne
podujatie sa za dve desaťročia stalo uznávaným
športovým podujatím zaradeným do bežeckého
kalendára s medzinárodnou účasťou.
V nedeľu 1. mája 2016
organizovala naša obec
už 22.ročník Prvomájového behu zdravia. Program
bol skoncipovaný tak, aby
si zabehať mohol každý
bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu. O 14-tej
hodine vyštartovala od
kostola sv. Ondreja hlavná kategória, tzv. Pečovskonovoveský šľapák čo
je trať dlhá 18 km od Pečovskej Novej Vsi do obce
Olejníkov a späť. Pomerne
vysoké prevýšenie a dlhá
trať poriadne preverila
fyzickú pripravenosť jednotlivých bežcov.
Najmenšie deti do 4 rokov sa mohli zúčastniť
pretekov s rodičmi, deti a
mládež do 17 rokov si zasúťažili v kategórii s dĺžkou od 100 m do 1500 m.
Pre občanov obce bola
pripravená špeciálna kategória Beh o cenu starostu obce Pečovská Nová
Ves.
Pecovskonovoveský spravodajca

Detské a mládežnícke kategórie
Umiestnenie

Meno a priezvisko

Kategória
1. miesto
2. miesto
3. miesto

DETI 4 – 5 ročné (100 m)
Peter JANOVIČ
Erik VARGOVČÍK
Lívia ZUBRICKÁ

Kategória
1. miesto
2. miesto
3. miesto

DETI 6 – 7 ročné (200 m)
Sebastián SKUBEŇ
Patrik TULEJA
Denisa ŠOLTÝSOVÁ

Kategória
1. miesto
2. miesto
3. miesto

ŽIACI 8 – 9 roční (200 m)
Kristopher GABČO
Pavol BILÝ
Matúš PALENČÁR

Kategória
1. miesto
2. miesto
3. miesto

ŽIAČKY 8 – 9 ročné (200 m)
Bibiána BALOGOVÁ
Viktória ČERVEŇÁKOVÁ
Oľga GABČOVÁ

Kategória
1. miesto
2. miesto
3. miesto

ŽIACI 10 –11 roční (300 m)
Dávid ŠOLTÝS
Adrián ČERVEŇÁK
Peter PALKO

Kategória
1. miesto
2. miesto
3. miesto

ŽIAČKY 10 –11 ročné (300 m)
Michaela IVANČOVÁ
Katarína FERIOVÁ
Sára HUSÁROVÁ

Kategória
1. miesto
2. miesto
3. miesto

ŽIACI 12 – 14 roční (500 m)
Aladár BILÝ
Milan KALEJA
Stanislav HUSÁR

Kategória
1. miesto
2. miesto
3. miesto

ŽIAČKY 12 –14 ročné (500 m)
Tamara IVANČOVÁ
Jana ČERVEŇÁKOVÁ
Kristína PREVUŽŇÁKOVÁ

Kategória
1. miesto
2. miesto
3. miesto

DORASTENCI 15 – 17 roční (1500 m)
Tomáš MICHALÍK
00:05:01
Roland KRAJŇÁK
00:05:33
Roman KOCHAN
00:05:41

Kategória
1. miesto
2. miesto
3. miesto

DORASTENKY 15 – 17 ročné (1500 m)
Kristína BUJNOVSKÁ
00:06:40
Kristína KULBAKOVÁ
00:06:41
Anna GABČOVÁ
00:07:23

Kategória
1. miesto
2. miesto
3. miesto

PRETEK RODIČOV S DEŤMI do 4 rokov
Zuzana BALOGOVÁ
Lýdia KOCHANOVÁ
Nina KORMANÍKOVÁ
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Obzretie sa za uplynulým futbalovým ročníkom
Futbalový klub mal v uplynulom súťažnom ročníku zastúpenie v troch súťažiach – dospelých, starších dorastencov
a starších žiakov. Ako som už konštatoval v hodnotení súťažného ročníka 2014/15, v mládežníckych kategóriách sa
prejavil výpadok celých ročníkov chlapcov.
V kategórii starších žiakov nás veľmi potešil záujem
chlapcov o šport. Pribudlo veľa žiakov, ktorí majú záujem
o tréning. Len trpezlivá práca s nimi však prinesie ovocie.
V súťaži síce veľké šance v súbojoch proti oveľa starším
súperom nemali, no napriek tomu nerezignovali a bojovali aj za nepriaznivého stavu. Vzhľadom na ich záujem
a systematickú výchovu sme sa rozhodli do nasledujúceho
ročníka prihlásiť aj kategóriu mladších žiakov, ktorí hrajú
na ihriskách menších rozmerov.Veríme,že aj takto pritiahneme
k športu oveľa viac chlapcov, ktorí nájdu v športe záľubu namiesto ničnerobenia a bezcieľneho ponevierania sa. Slúžiť
by im malo aj krásne multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ.
V dorasteneckej kategórii sme vzhľadom na úzky káder
a ukončenie 5 hráčov v tejto kategórii veľké očakávania
nemali. Do družstva prišli traja hráči zo žiackej kategórie,
jeden novo registrovaný a jeden bol na hosťovaní. Napriek výraznému omladeniu sa dorastenci držali výborne
a v jeseni figurovali na popredných priečkach. Zlom prišiel
v jarnej časti, hlavne domáca prehra v boji o prvú priečku s
Hrabkovom. Niektorí to psychicky nezvládli a do konca sú-
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ťaže sa už na ihrisku neukázali. Káder sme museli dopĺňať
hráčmi žiackej kategórie. No nie vždy to stačilo a tak sme
na niektoré zápasy vonku vycestovali s minimálnym počtom hráčov. V Šarišských Dravciach sme pre pokles hráčov
pod sedem zápas ani nedohrali. Do nového ročníka tak ideme so značne omladeným kádrom.
V súťaži dospelých nie je problém so šírkou kádra, ale
s jeho stabilitou. V celom súťažnom ročníku sa objavilo
na ihrisku až 26 hráčov. Ale horšie to už bolo s kvalitou. Ak
vypadnú nejakí hráči zo stabilného kádra, či už kvôli pracovným, študijným povinnostiam, zraneniam, trestom, nahrádzajú ich hráči, ktorí sa na tréningoch objavujú sporadicky
a ten rozdiel je viditeľný aj na ihrisku. Napriek tomu, koľko
hráčov celkom sa objavilo vo farbách nášho klubu, bolo niekoľko zápasov, kde nastúpili presne jedenásti, bez hráčov na
striedačke. To je asi najväčší problém, mať stabilnú kostru
mužstva, na ktorej možno stavať hru, nie nastúpiť dve kolá
po sebe s piatimi novými hráčmi. Ale to už veľmi neovplyvníme, keďže každý musí z niečoho žiť za prácou chodiť.
Do nového súťažného ročníka želám všetkým pevné
zdravie, aby sa im vyhýbali zranenia, chuť do tréningu,
a na ihrisku aby nechali svoje srdce. Hrajme futbal s chuťou,
pre radosť a pre potešenie fanúšikov.
Štefan Tall, predseda
TJ Slovan Pečovská Nová Ves
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Obec Pečovská Nová Ves Vás pozýva na

19. ročník Pečovskonovoveského jarmoku
PIATOK, 26. 8. 2016
Galavečer spojený s odovzdávaním ceny
starostu obce
Vystúpenie skupiny T.O.P. Big band Prešov
SOBOTA, 27.8.2016
Sv. omša s poďakovaním za úrodu
Ukážka tradičných remesiel , výstava
a predaj remeselných výrobkov
Babina kuchňa

Prehliadka miestnych a regionálnych
folklórnych skupín
Tombola
Vystúpenie skupiny PAPYLLON
Disco zábava – DJ Snowman
Sprievodné akcie:
Jarmočná kvapka krvi,
Súťaž o najkrajšiu predzáhradku
a balkón

OÁZA ZDRAVIA - Lýdia Karaffová
Vám ponúka:
Baby masagge
– masáž detí a kojencov
8,- €
		 30 minút
Kurz na doma
– Masáž detí a kojencov
60,- €
Klasickú masáž
bylinnými olejmi – 30 minút
9,- €
		 (chrbát, krk, sedací sval)
Masáž bylinnými – 75 minút
16,- €
olejmi
(kúpeľ nôh v masážnej
		 vaničke + krém na chodidlá,
		 masáž: dolné končatiny,
		 chrbát, krk, sedací sval)
Celotelovú masáž			
30,- €
bylinnými olejmi – 120 minút (kúpeľ nôh
		 v masážnej vaničke + krém
		 na chodidlá,
		 masáž: dolné a horné
		 končatiny, chrbát, krk,
		 sedací sval, brucho, tvár
		 a dekolt)
Kozmetickú masáž			
15,- €
tváre a dekoltu
– (odlíčenie, masáž tváre
		 a dekoltu, maska,
		 relaxácia)
Luxusnú 			
30,- €
čokoládovú masáž – 120 minút
		 (celotelový peeling,
		 masáž horúcou čokoládou,
		 čokoládový zábal + relaxácia)
		 + bonus masáž tváre
		 a dekoltu –
Medovú 			
15,- €
detoxikačnú
– 60 minút
masáž 		 (masáž horúcim medom:
		 krk, chrbát, sedací sval
		 + 3x horúci zábal, relaxácia)
Pecovskonovoveský spravodajca

Celotelový peeling – 60 minút
16,- €
		 (kúpeľ nôh v masážnej
		 vaničke + krém na chodidlá,
		 peeling: dolné a horné
		 končatiny, brucho, chrbát,
		 krk, sedací sval) –
Terapiu sviečkami: 30 minút
8,- €
		 (ušné a telové)
Čakrové sviečky – 60 minút – max. 2 sviečky
		 denne – spolu 4 dni – 60 €
SM Systém
– 60 minút
10,- €
		 (individuálne cvičenia
		 elastickým lanom
		 MUDr. Smíška
		 na vytvorenie
		 svalového korzetu)
BODY BASIC
– 120 minút
30,- €
		 - spevňovacia
		 anticelulitídna masáž
		 (celotelový peeling,
		 masáž anticelovým olejom,
		 zábal, relaxácia) + bonus
		 masáž tváre a dekoltu

Špeciálna ponuka:
permanentky na jednotlivé procedury
darčekové poukážky
Po dohode s Vaším zamestnávateľom možnosť
čerpať príspevok na procedúry
zo sociálneho fondu
Viac informácií na:

0905 777 256
alebo: lydiakaraffova@gmail.com
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Do spoločenstva rodiny obyvateľov Pečovskej Novej Vsi
vítame deti:
Dávid Trojanovič
Justin Červeňák
Lucia Kožušková
Regina Červeňáková
Tamara Baňasová
Mia Jabconová
Kevin Červeňák
Matúš Červeňák
Stela Regeciová

Manželstvo uzavreli:

Peter Matvija (Pečovská Nová Ves)
Peter Sirotňák (Pečovská Nová Ves)
Matúš Barlík (Pečovská Nová Ves)
Ľubomír Tomko (Pečovská Nová Ves)

Mária Dujavová (Sabinov)
Monika Matvijová (Rožkovany)
Eva Šuliková (Sabinov)
Renáta Vozárová (Šarišské Sokolovce)

Srdečne blahoželáme jubilantom:
91 rokov:

Mária Jašková
Helena Kochanová
Helena Blaščáková

75 rokov:

Jolana Kubušová
Jozefína Švedová
Ján Cvanciger

89 rokov:

Margita Krajňáková

70 rokov:

88 rokov:

Margita Vojtková
Margita Kurimská

87 rokov:

Mária Lichvárová

Milan Chovanec
Margita Leščáková
Božena Hančáková
Marta Matvijová
Andrej Petrik
Magdaléna Ižariková

85 rokov:

Mária Dolinská
Margita Cuperová
Margita Kravcová

65 rokov:

83 rokov:

Alžbeta Talová

82 rokov:

Mária Baňasová
Anna Počová
Žofia Hrabčáková

Jozef Hatala
Oľga Sirotňáková
Jaroslav Zborovský
Ivan Pigula
Libuša Želinská
Matilda Gernátová
Rozália Voľanská

60 rokov:

Magdaléna Kortišová
Ing. Jozef Novický
Anna Krajňáková
Mária Kuchárová
Jozef Jadviš
Bc. Blanka Baňasová
Dušan Kočiščák
Milan Červeňák

81 rokov:

Pavlína Antolová
Ondrej Petruš
Helena Šimoňáková
Anna Mačišáková

80 rokov:

Žofia Martavuzová

PEČOVSKONOVOVESKÝ SPRAVODAJCA • štvrťročník, vydávaný na území obce Pečovská Nová Ves
Vydavateľ: Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 00327590
Adresa redakcie: Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves • Kontakt: zastupca@pecovska.sk
Redakčná rada: Mgr. Slavomír Karabinoš, Ing. Alena Nalevanková, Mgr. Andrea Štofaníková
Grafická úprava: PE-PRESS, s.r.o., Prešov • Tlač: HEIDY, s.r.o. Sabinov • Náklad 650 ks
Dátum vydania: 07/2016 • Ev. číslo EV 5272/15 • ISSN 2453-6865

12

Pecovskonovoveský spravodajca

