Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní
pokojom a dôverou.

Vážení spoluobčania,
Po novembrových komunálnych voľbách
sa samospráva stala terčom silného tlaku
v médiách, ktorý má za následok narúšanie
vzťahov, nedôveru a podozrenie.
Mediálne škandalizovanie a zosmiešňovanie samosprávy nie je namieste. Samospráva je vždy o konkrétnej veci, konkrétnej
obci alebo meste, o konkrétnych ľuďoch.
Každé paušálne, povrchné, populistické
a zjednodušené hodnotenie jej škodí.
Prevažná väčšina z nás to nemá ľahké,
nie vždy nás ľudia chápu. Ľahšie sa pamätá to, čo sa neurobí, nepodarí. Čestnosť,
zmysel pre spravodlivosť a poctivé plnenie si povinností každého z nás by malo byť
podstatnou charakteristikou súčasného života. Potom by aj tie tzv. zaručené informácie stratili alternatívnosť.
Aj financovanie samosprávy postihla kríza. To slovo je v poslednom čase veľmi
frekventované. Pri nejakých ťažkostiach sa
však poniektorí z nás v mnohých prípadoch
schovávame za ňu, či už tam patrí alebo
nie.
Naše nové zastupiteľstvo už naštartovalo svoju samosprávnu činnosť. Doposiaľ sa
uskutočnili tri zasadnutia obecného zastupiteľstva. Na tom predposlednom bol prejednávaný výsledok hospodárenia za rok
2010 a schválený záverečný účet. Spoločnou prácou s občanmi sa nám podarilo v minulom roku vybudovať v obci viacero
dobrých vecí, ktoré výrazne zlepšili z mnohých pohľadov životné podmienky.
Veľmi dôležitou úlohou, na ktorej riešení sa spolupodieľali aj štyria poslanci OZ bola voľba nového riaditeľa školy.
Do vyhláseného konkurzu na voľbu riaditeľa školy sa prihlásilo 9 uchádzačov. Rada školy na základe vykonaných hodnotení
a pohovorov navrhla ako najúspešnejšieho
uchádzača o post riaditeľa ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi Mgr. Valentínu Krajňákovú. Tento návrh rady školy som akceptoval
a od 1. 2. 2011 som ju menoval do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ. Opakovaná voľba riaditeľa školy poukázala na nutnosť venovať
v budúcnosti patričnú pozornosť voľbe zá-

stupcov do rady školy. Nové voľby členov
rady školy by mali byť v septembri tohto roku.
Mnohým z nás je známy projekt decentralizácie verejných vecí. Ide o presun právomoci, ale aj zodpovednosti na obce.
Rozdrobený systém obecnej samosprávy
nevytvára predpoklady pre aktívne zapojenie obcí do európskymi inštitúciami podporovaného lokálneho rozvoja. Je potrebné
urýchlene dokončiť reformu a začať proces integrácie malých obcí. Aj u nás si viem
ináč, lepšie predstaviť výkon jednotlivých
samosprávnych funkcií pre občanov žijúcich v tomto mikroregióne.
V prvom štvrťroku naša pozornosť bola
okrem iného venovaná dokončeniu výstavby oporného múra v rómskej osade, ktorý
bol zrealizovaný na základe odporúčania
geologickej firmy po zosuve pôdy. Veríme,
že zrealizovaná stavba zastabilizuje zosuv
svahu. Náklady by mali byť uhradené z európskeho fondu solidarity.
Vcelku úspešne začala napredovať rekonštrukcia budovy základnej školy. Po dokončení výmeny okien sa v druhom štvrťroku pozornosť sústredí na zateplenie
a vonkajšiu fasádu budovy. Do rekonštrukcie vnútornej elektroinštalácie sa plánujeme pustiť cez letné prázdniny. Verím, že
sa nič mimoriadne nestane, a že do konca jesene stavbu rekonštrukcie školy dokončíme.
Čiastočne sme pokročili vo výstavbe amfiteátra a požiarnej zbrojnice. Obidve stavby realizujeme svojpomocne. Príchodom
nových ľudí na malé obecné služby a aktivačnú činnosť by sme mali výraznejšie
pokročiť v prácach v nasledujúcich mesiacoch.
Mnoho práce nás čakalo pri realizácii pilotného projektu „Vybudovanie systému
preventívnych protipovodňových opatrení“. Vybudovali sme množstvo drevených
hrádzok, niekoľko odvodňovacích pásov.
Pokiaľ poľnohospodári dodržia slovo
a splnia to, čo pri jednaniach sľúbili, zmena osevného plánu, obnova starých ciest
a medzí, trávnaté pásy a pod., som presvedčený, že to výrazne pomôže v preven-
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cii a ochrane obce pred povodňami. Tieto
práce sme robili nie na hlavných tokoch,
ale na jarkoch, dolinách a roklinách.
Cesta prvej triedy prechádzajúca cez našu obec bola počas zimy a v prvých mesiacoch roka tak rozbitá, že sa po nej nedalo
pomaly už ani prejsť. Správcom tejto cesty je Slovenská správa ciest. Nie obec, tak
ako si to poniektorí myslia. Obec len prijíma
oprávnené sťažnosti a urguje opravy. Táto
organizácia by mala udržiavať v prevádzkyschopnom stave nielen cestu, ale aj krajnice cesty a priekopy v intraviláne a extraviláne.
Cesta smerom na Ľutinu je cesta nižšej
triedy a tú spravuje a údržbu zabezpečuje
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Aj táto organizácia by mala zabezpečiť aj údržbu krajníc a priekop.
To, že niektoré z týchto činností zabezpečuje naša obec, je nad rámec našich povinností. Urobíme všetko preto, aby sme kompetentných presvedčili o nutnosti opravy
cesty prvej triedy.
V našej obci sa stáva nielen veľa priestupkov na úseku dopravy, ale aj dosť dopravných nehôd. Nespratní vodiči ohrozujú
svojou rýchlosťou obyvateľov, pričom mnohí akosi automaticky prehliadajú priechody
pre chodcov. Aj preto sme sa rozhodli inštalovať na začiatku a na konci obce merače rýchlosti. Veríme, že aspoň čiastočne
nám napomôžu zvýšiť bezpečnosť občanov.
Od prvého apríla sme prijali na pol roka viac ako 40 dlhodobo nezamestnaných
osôb na aktivačné práce a malé obecné
služby. Tieto osoby sú prijaté na dohodu
s úradom práce. Nie je to pracovná zmluva, pracovný pomer. Denne by mali odpracovať maximálne 4 hodiny, týždenne 20 hodín. Tu chcem podotknúť, že obecný úrad
nie je rekvalifikačná inštitúcia. Na to sú iné
inštitúcie, vrátane úradov práce, ktorých
poslanie je na hony vzdialené od zámeru,
ktorý bol presadzovaný pri ich zriaďovaní.
Hneď na prvý mesiac, na apríl, sme vyhlásili jarné upratovanie. Chceme vyčistiť celú obec vrátane rómskej osady. V pláne máme vysadiť aj viac ako 100 nových
stromov. Vyzývam občanov, aby sa zapojili

2

Pečovskonovoveský spravodajca

do akcie jarného upratovania. Celoobecnú
brigádu na jarné upratovanie pripravujeme
na 16. apríla 2011.
Vcelku vydarenou akciou na „Valentína“
bolo pozvanie 10 manželských párov, ktoré najdlhšie žijú v spoločnom manželskom
vzťahu. Neverili by ste, ale najdlhšie žijúcim manželským párom je p. Michal Glosík
s manželkou Máriou, ktorí tohto roku oslavujú 66 rokov spoločného života. Stretnutie s týmito ľuďmi bolo pre mňa veľmi inšpirujúce a utvrdilo ma v tom, že je potrebné
zo strany obce viac vyzdvihovať ľudí, ktorí
v minulosti, ale aj v súčasnosti boli a sú výnimoční, osobití, vybočujú z priemeru.
Aj preto chceme už na Deň matiek oceniť
matky, ktoré vychovali napríklad viac ako
8 detí alebo urobili niečo výnimočné pre
svoju rodinu, pre svoje deti.
Svoje návrhy môžete posielať na obecný
úrad do konca apríla.
Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v mnohých
krajinách sveta vykonáva v desaťročných
intervaloch. Pre každého obyvateľa je sčítanie príležitosťou a právom prispieť k tvorbe celkového obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach
obyvateľstva Slovenskej republiky. Sčítanie
sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Verím, že každý
z nás využije toto právo. Pre samosprávu
je údaj o počte osôb prihlásených k trvalému pobytu v obci k predmetnému dňu veľmi dôležitý. Na tento údaj sa budú napočítavať podielové dane, ktoré obec dostáva
od štátu.
Uskutočnil sa zápis detí do nového
školského ročníka. Osobne si myslím, že
v krátkodobom horizonte v oblasti miestneho školstva k našim spoločným záujmom
by malo patriť aj zníženie počtu rómskych
žiakov v tzv. nultých ročníkoch a zvýšenie
počtu zaškolenosti rómskych detí v predškolskom zariadení.
Na prahu veľkonočných sviatkov prajem
všetkým našim rodinám pokoj.
Jaroslav Baňas
starosta obce

E-pay karty pre osoby v hmotnej núdzi
Občas zvykneme zo žartu povedať, že
šťastný to starosta alebo obec, ktorá nemá
rómsku osadu. Mnohí vedia o čom hovorím.
Viem, že všetkých Rómov nemožno hádzať
do jedného vreca. Skutočnosť je však taká,
že je medzi nimi dosť nespratníkov, alkoholikov, dlhodobo nezamestnaných, žijúcich
zo štátnych dávok. Z celkovej rómskej komunity, ktorá sa ráta na viac ako 500, je viac
ako polovica mladých Rómov. Mnohí žijú
dosť biedne, v skromných bytových podmienkach. Prevláda skrytá úžera, ktorá sa
veľmi ťažko dokazuje.
Aj to boli dôvody, prečo sme sa pustili do
pilotného projektu e-pay kariet. Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny plánuje od
leta odštartovať pilotný projekt e-pay kariet.
Boli sme oslovení, či by sa nemohla v našej
obci táto novinka uvádzať do života. Podmienkou bola dobrá spolupráca obce s rómskou komunitou a komunitná terénna a sociálna práca s touto komunitou.
Tento kartový systém by mal pomôcť sociálne slabším ľuďom a rodinám, aby sa naučili lepšie narábať a hospodáriť s dávkami
v hmotnej núdzi.
V obci máme 160 poberateľov dávok
v hmotnej núdzi, všetci títo občania budú
mať e-pay karty. Na tieto karty budú naviazané všetky dávky sociálnej pomoci, ktoré danej osobe patria.
Užívateľov si úrad práce rozdelí do dvoch
skupín. Tých, ktorým bude určený limit (denný alebo týždenný). Tu budú patriť tí, ktorým
je nariadený inštitút osobitného príjemcu
a tzv. záškoláci. V našom prípade tu môže ísť
o cca 5 rodín. V prípade zlepšenia situácie
môže byť limit prenastavený alebo zrušený.
Druhú skupinu budú tvoriť osoby bez určenia hraničnej sumy, to znamená, že budú
mať k dispozícii plnú mesačnú čiastku. Finančnú čiastku si budú môcť vybrať v hotovosti prostredníctvom bankomatu, ktorý bude v obci osadený. Okrem toho v obci
bude zriadený jeden alebo dva terminály,
prostredníctvom ktorých si bude môcť uží-

vateľ zistiť zostatok na svojej karte.
Dávky v hmotnej núdzi sa často nevyužívajú na účel, na ktorý sú určené. Stáva sa,
že jeden člen rodiny celú sumu prepije a následky potom znášajú deti a ostatní členovia
rodiny. Ak úrad práce zistí, že peniaze sa nevyužívajú účelne, pristúpi sa k obmedzeniu
nákupu tejto položky alebo stanoveniu limitov.
Všetky výdavky spojené s bývaním si ľudia v hmotnej núdzi budú realizovať sami.
Na karte bude na tento účel vyhradená čiastka 89 eur. Ak si túto povinnosť nesplnia, osoba z úradu práce vykoná platbu za klienta.
Karty by mali byť použiteľné vo všetkých
termináloch v miestnych obchodných zariadeniach, lekárni. Nebudeme súhlasiť s tým,
aby v jednom obchode sa dalo platiť kartou
a druhom nie. To by bola diskriminácia obchodníka.
Pilotný projekt by mal slúžiť k overeniu funkčnosti a vychytaniu prípadných nedostatkov tak, aby ho bolo možné po jeho
skončení uplatniť plošne na všetkých poberateľov dávok v hmotnej núdzi na Slovensku.
Treba začať riešiť príčinu vzniku hmotnej núdze a nie jej následok. Tou príčinou je
nezamestnanosť. Ľuďom treba ponúknuť –
dať prácu. Motivovať ich k tomu, aby pracovali. Treba hovoriť aj o určitej zásluhovosti.
Náš súčasný systém je demotivujúci. Pre určité skupiny ľudí – hlavne viacdetné rodiny
je lepšie nepracovať. Celý systém sociálnej
podpory treba zmeniť. Budovať ho na zásluhovosti a na tom, aby sa oplatilo pracovať.
E-pay karty by potom zostali naozaj iba
pre tých najslabších.
Jaroslav Baňas
starosta obce
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Základné demografické údaje
obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2010
Počet obyvateľov spolu:			
2445
z toho: muži
1204
		
ženy
1241
z toho: 0 – 6 r.		 325
		
7 – 15 r.
334
		
16 – 18 r.		 114
		
19 – 60 r.		1343
		
nad 60 r.
329
počet prihlásených osôb na trvalý pobyt
22
počet odsťahovaných osôb		
53
Rómska osada: počet obyvateľov spolu:
		
Počet narodených detí:			
Počet zomrelých:			
Počet uzavretých manželstiev:		

522
56 (36 rómskych)
23
27

Najstarší občan:
		
Najstaršia občianka: 			

Juraj Gajdoš – 92 rokov
Mária Ižariková, r. Zubrická – 98 rokov

Najstarší rómsky občan: 			
Najstaršia rómska občianka: 		

Dezider Lacko – 75 rokov
Helena Husárová – 69 rokov

Hospodárenie obce
za rok 2010 v číslach
Rozpočet v Eur

Schválený rozpočet po zmenách

Čerpanie k 31.12.2010

Príjmy celkom

1.566.433

1.591.427

Bežné príjmy

1.528.433

1.580.164

38.000

11.263

Výdavky celkom

1.566.433

1.536.924

Bežné výdavky

1.344.701

1.373.564

221.732

163.360

Kapitálové príjmy

Kapitálové výdavky

Plnenie rozpočtu príjmov predstavuje 101,60%.
Plnenie rozpočtu výdavkov predstavuje 98,12 %.
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Z toho výdavky Základnej školy s materskou
školou z rozpočtu obce za rok 2010
Prenesené kompetencie

595.407

Originálne kompetencie + vrátené príjmy

208.446

Školské pomôcky
Projekt Pierko
Spolu:

4.564
37.603
846.020

Dane a poplatky v roku 2011
Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydalo pre
územie obce všeobecne záväzné nariadenie obce č. 64/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku na kalendárny rok 2011. Hlavnou zmenou oproti roku 2010 je zmena sadzby poplatku za komunálny odpad, ktorá je jednotná pre všetkých tvorcov odpadu vo výške
5,40 € na osobu.
V zmysle uvedeného VZN budú zo strany správcu dane každému daňovníkovi v najbližších
dňoch doručené platobné výmery, na základe ktorých je každý daňovník povinný vyrubenú
daň alebo poplatok uhradiť.
Ak vyrubená daň z nehnuteľnosti nepresiahne sumu 100,- € je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti doručeného platobného výmeru. Ak presiahne uvedenú sumu je
splatná v troch splátkach a to:
1. splátka – do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
2. splátka – do 31. 7.
3. splátka – do 30. 9. bežného roka na ktorý sa daň vyrubuje.
Termín na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
je jednotný, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti doručeného platobného
výmeru.
Zároveň upozorňujeme všetkých majiteľov psov, ktorí si do 31. 1. 2011 nesplnili svoju daňovú povinnosť, aby tak urobili v čo najkratšom termíne. Výška dane za psa staršieho ako
6 mesiacov je 3,50 € .
Veríme, že všetci tieto termíny budete dodržiavať a svoju daňovú a poplatkovú povinnosť
si splníte načas.
		
Ing. Alena Nalevanková
prednosta OcÚ
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2011 upravuje zákon
č. 263/2008 Z. z.
Štatistický úrad
SR vydal s účinnosťou od 15. februára
2011 metodický pokyn, ktorým sa zabezpečuje jednotný postup obcí pri príprave, priebehu
a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2011.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia
mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území
Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich
rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich
na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej
štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky
budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni
bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri
sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať sa využili naozaj
všetci obyvatelia bez rozdielu.
Obec úlohy súvisiace so sčítaním zabezpečuje už
od februára 2011. V obci Pečovská Nová Ves je vytvorených 7 sčítacích obvodov s počtom obyvateľov od
300 do 500. Gestorom sčítania v obci je Ing. Alena Nalevanková a členmi obecnej komisie pre sčítanie, ktorej
činnosť končí 29. 7. 2011, sú: p. Terézia Bočkaiová, p.
Marta Hadzimová a Mgr. Viera Horňáková.
Pri sčítaní v roku 2011 sa bude u nás po prvý raz
zisťovať okrem miesta trvalého pobytu aj obvyklé
bydlisko, teda miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava
väčšiu časť roka, kde najčastejšie trávi denný a nočný
odpočinok. Tento údaj zo sčítania môže zaujímavým
spôsobom zmeniť počty obyvateľov jednotlivých sídiel a v nadväznosti na to aj financie, ktoré vo forme
podielových daní plynú do obcí. Zisťovanie obvyklého
bydliska je silnou motiváciou pre obce, aby na svojom
území zabezpečili sčítanie skutočne každého jedného
obyvateľa. Významnú úlohu pri tom zohrávajú sčítací
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komisári, ktorých po ich súhlase menuje starosta obce
a vydá im osobitné poverenie. Sčítací komisári začnú
navštevovať domácnosti od 13. mája, aby obyvateľom
odovzdali sčítacie tlačivá a identifikátory potrebné na
právoplatné sčítanie v listinnej podobe i elektronickej
forme. Do sčítacích formulárov sa budú zapisovať údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k
polnoci z piatku 20. mája na sobotu 21. mája. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov musia sčítací komisári
ukončiť najneskôr 6. júna.
Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie
tlačivá:
A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca
domu za každý dom - za každý dom jedno sčítacie
tlačivo
SČÍTANIE
Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by Vám pomôcť zapísať údaje
úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte
modrým alebo čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením a zničením.
Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie
tlačivá vyplníte v listinnej podobe alebo elektronicky.
PO SČÍTANÍ
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár
opäť navštívi Vašu domácnosť.
Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o
to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade
potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá
od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa
nesčítali elektronicky.
Samotné sčítanie teda podľa vyššie uvedeného prebehne v dňoch od 13. 5. do 6. 6. 2011. Ďalšie potrebné
informácie Vám budú podané priamo cez sčítacích
komisárov, ktorých zoznam bude zverejnený do 18. 4.
2011 na obecnej tabuli, alebo na obecnom úrade.
gestor sčítania

Digitálne vysielanie
Určite ste zaregistrovali veľkú zmenu pri sledovaní Vašej televízie. Začal sa proces digitalizácie televízneho vysielania. V našej obci bude tento proces ukončený 6. 5. 2011.
K bezchybnému príjmu všetkých televíznych staníc je dôležité nastavenie antény a DVB-T
prijímača.

Čo je DVB-T
DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – je európsky systém, určený na pozemské digitálne televízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa televízne programy spracúvajú a prenášajú k
divákom v digitálnej forme. Postupne, do roku 2012 bude súčasné pozemské analógové televízne
vysielanie nahradené pozemským digitálnym televíznym vysielaním.
Proces digitalizácie sa dotkne väčšiny obyvateľov Slovenska, ktorí pocítia jeho technické, ekonomické a sociálne dôsledky. Tie sa premietnu predovšetkým do vyššej kvality komunikácie, dostupnosti rôznych služieb a informácií, čo priamo podmieni aj vyššiu kvalitu ich života. Napíšte
nám na info@digimedia.sk alebo zavolajte na bezplatnú linku 0800 168 500. Frekvenčný priestor
je v súčasnosti obsadený analógovým vysielaním. Domácnosti, ktoré prijímajú televíziu prostredníctvom antény (izbovej, vonkajšej alebo spoločnej), môžu preto prijímať najviac päť slovenských
programov. Digitálne vysielanie umožňuje vďaka dátovému „zbaleniu“ signálu prenos väčšieho počtu TV programov. Slovenské programy, ktoré boli dosiaľ dostupné len v káblových rozvodoch či cez
satelit, sa už onedlho budú môcť šíriť aj prostredníctvom pozemského vysielania. V domácnostiach,
nachádzajúcich sa do určitej vzdialenosti od vysielača, aj jednoduchá izbová anténa umožní príjem
vysoko kvalitného televízneho signálu. DVB T umožní i vysielanie programov s vysokým rozlíšením.
Doterajší signál, ktorého kvalita pri analógovom vysielaní bola znížená tzv. „snežením“ a „duchmi“,
sa stane nenávratnou minulosťou.

Čo potrebujem?
Pôvodné analógové televízne prijímače nebudú schopné prijímať digitálny televízny signál.
Po tom, ako sa analógový terestriálny signál vypne, nebude tento prijímač schopný dekódovať
a zobrazovať nový druh signálu. Každý užívateľ, ktorý má takýto typ televízneho prijímača, má dve
možnosti – buď si zadováži nový integrovaný televízny prijímač, t. j. televízny prijímač so zabudovaným digitálnym dekóderom, alebo si zakúpi set-top box.

Čo prechodom získam?
Digitálne vysielanie vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízií. Užívateľom prinesie, okrem možnosti
prijímania viacerých programov, aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie internetových služieb a multimediálnych služieb.

Hlavné výhody digitálneho vysielania v skratke:
Možnosť väčšej programovej ponuky
Príjem signálu bez „sneženia“ a „duchov“
Možnosť kvalitného príjmu na jednoduché izbové antény
Možnosť mobilného príjmu
Možnosť príjmu televízie s vysokým rozlíšením (HDTV)
Možnosť príjmu iných služieb ako len TV programov (rozhlasové programy, teletext,
elektronický programový sprievodca, multimediálne služby, internet, atď.)
n Možnosť interaktivity medzi divákom a poskytovateľom služby (hlasovanie, hry, atď.)
Potrebné rady a informácie ako ďalej získate bezplatne na info linke 0800 168 500, alebo
info@digimedia.sk.
n
n
n
n
n
n
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Voľba riaditeľa Základnej školy
s materskou školou
Významnou udalosťou v našej obci sa hneď na začiatku kalendárneho roka stala voľba
riaditeľa Základnej školy s materskou školou. V zmysle platnej legislatívy vyhlásil zriaďovateľ
– Obec Pečovská Nová Ves dňa 15. 11. 2010 výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej
školy s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi. Do výberového konania sa prihlásilo celkom 9 uchádzačov, jedna uchádzačka svoju prihlášku pred termínom uzávierky stiahla. Obálky
s prihláškami a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa 15. 12. 2010 na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi a odovzdané rade školy, pretože rada školy je výberová
komisia určená zákonom na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy. Na svojich
prípravných zasadnutiach sa členovia rady školy podrobne oboznámili s materiálmi jednotlivých uchádzačov, dohodli sa na priebehu, kritériu úspešnosti a dátume výberového konania.
Samotné výberové konanie sa uskutočnilo 11. 1. 2011 v priestoroch Obecného úradu.

Členmi výberovej komisie boli:
Predseda: Mária Kaminská
Členovia: Mária Bujňáková, Juraj Kochan, Katarína Straková, Mgr. Katarína Falatová, Mária Dubeňová, Gabriela Kochanová, Ing. Jozef Balaščík, PhDr. Jaroslav Dujava,
Ing. Štefan Smetanka, Ing. Ľudovít Straka.
Za KŠÚ (Krajský školský úrad): Mgr. Cyril Krinický
Za ŠŠI (Štátna školská inšpekcia): Mgr. Janka Nižníková
Výberového konania sa zúčastnilo 8 uchádzačov:
Mgr. Martina Bryndzová, PaedDr. Kvetoslava Kovalčíková, Mgr. Valentína Krajňáková,
Mgr. Jana Novacká, Mgr. Jana Petreková, Mgr. Jarmila Pramugová, Mgr. Adriana Puchalová a Mgr. Andrea Zborovjanová.
Výberové konanie pozostávalo z testu a z prezentácie každého uchádzača. Test mal 20 otázok, zostavovateľom bol p. Krinický, jeho cieľom bolo overiť vedomosti uchádzačov potrebné
pre výkon funkcie riaditeľa školy a napomôcť tak členom výberovej komisie pri rozhodovaní.
Počas prezentácie mal každý uchádzač možnosť pred členmi komisie obhájiť svoju koncepciu rozvoja školy (písomná verzia koncepcie rozvoja školy bola súčasťou prihlášky). Členovia
výberovej komisie potom každému uchádzačovi položili doplňujúce otázky, alebo požiadali o
vysvetlenie niektorých skutočností, ktoré uviedol počas prezentácie alebo v písomnej verzii
koncepcie rozvoja školy.
Po ukončení všetkých prezentácií pristúpila výberová komisia k hlasovaniu, ktoré prebehlo
v dvoch kolách. V prvom kole sa hlasovaním určili úspešní a neúspešní uchádzači, kritériom
bolo získanie minimálne štyroch hlasov, pričom každý člen výberovej komisie mohol dať svoj
hlas iba jednému uchádzačovi, tomu, ktorý podľa vlastného posúdenia najviac spĺňal predstavy o riaditeľovi školy. Na základe hlasovania sa úspešnými uchádzačmi stali Mgr. Valentína
Krajňáková a PaedDr. Kvetoslava Kovalčíková. V druhom kole sa hlasovaním určilo poradie medzi úspešnými uchádzačmi. Na základe hlasovania v druhom kole výberového konania
výberová komisia navrhla zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy
s materskou školou uchádzača Mgr. Valentínu Krajňákovú.
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Hurá! Hurá! Už som prvák
zapísaný do triedy.
Už sa teším na šlabikár
a na školu, verte mi.
Možno sa na školu tešili, možno nie. Možno išli do školy s radosťou, možno s obavami.
O kom to tu píšeme? Nuž o našich budúcich prvákoch, ktorí sa spolu so svojimi rodičmi zúčastnili v dňoch 7. a 8. februára 2011 zápisu do 1. ročníka.
Zápisu sa zúčastnilo 37 detí (21 chlapcov a 16 dievčat), z toho rodičia 4 detí požiadali
o odklad školskej dochádzky. Z 33 detí, ktoré by mali nastúpiť v školskom roku 2011/2012
do našej školy je 25 z Pečovskej Novej Vsi, 4 z Červenice, 1 z Jakubovej Vole, 1 z Hanigoviec,
1 z Rožkovian a 1 z Olejníkova.
Zápisu do 1. ročníka sa zúčastnili aj deti zo znevýhodneného prostredia. Za účasti Mgr. D.
Bánociovej z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove,
PaedDr. A. Liptákovej z Centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Lipanoch, sociálnej
pracovníčky J. Lackovej z Komunitného centra v Pečovskej Novej Vsi, špeciálnych pedagógov
a asistentov pedagógov z našej školy sa zápisu zúčastnilo 18 detí (6 chlapcov a 12 dievčat),
pričom o odklad školskej dochádzky požiadal 1 zákonný zástupca. Z týchto detí iba 2 navštevovali materskú školu. Všetky tieto deti prešli depistážnymi vyšetreniami školskej spôsobilosti.
Ako dopadol tohtoročný zápis prvákov – to už vieme. Ako sa bude týmto deťom dariť
v prváckej triede – to sa dozvieme.
Ale všetci pedagógovia už teraz tušia, že

„ … Až september vymaľuje
jabĺčka dočervena,
v našej škole potešia vás
číslice a písmená.“

					

Mgr. Valentína Krajňáková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Zápis do materskej školy
V zmysle § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov sa zápis detí do Materskej školy v Pečovskej Novej Vsi konal v termíne
od 15. 2. 2011 do 15. 3. 2011.
Zápisu sa zúčastnilo dieťa v sprievode svojho rodiča, ktorý predložil žiadosť o prijatie
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok 2011/2012 a potvrdenie
všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.
Prijatých bolo 44 nových žiadostí. Na základe schválenia Štátnou školskou inšpekciou
boli v triedach navýšené počty detí. V školskom roku 2011/2012 budú otvorené štyri triedy, v ktorých bude umiestnených 84 detí.
					
					

Alena Perdíková
zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Pečovskonovoveský spravodajca

9

Detský karneval
Po minuloročných skúsenostiach aj
tento rok sa prípravy karnevalu pre deti
v obci ujala Základná organizácia Únie
žien Slovenska v Pečovskej Novej Vsi.
Ženy sa do tejto akcie pustili s elánom
a z vlastných zdrojov zabezpečili ceny,
občerstvenie aj výzdobu miestnosti.
Karneval sa konal v sobotu popoludní
12. 2. 2011 v kultúrnej miestnosti Obecného úradu. Napriek mrazivému počasiu sa
deti začali trúsiť už od 13.00 hodiny, aby
sa stihli včas prezliecť do karnevalových
kostýmov. Aj keď ich prišlo tentokrát menej ako minulý rok (55), masky hýrili nápaditosťou a pestrými farbami. Organizátorky pre nich pripravili popoludnie plné hier,
hudby, tanca a rôznych súťaží, v ktorých
bolo potrebné preukázať nielen zručnosť,
ale aj pohotovosť. Po každej súťaži dostali všetci zúčastnení sladkú odmenu, ktorú
pre nich zakúpil Obecný úrad. O dobrú náladu a perfektnú hudbu sa postaral „diskdžokej“ p. Andrej Petruš.
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Hodnotenie masiek mala na starosti
5-členná porota v zložení p. Cvancigerová,
p. Kakaščíková, p. Bittner, p. Nalevanko
a p. Baňas. Deti boli rozdelené do dvoch
skupín – predškoláci a školáci, v obidvoch kategóriách bolo ocenených po
šesť masiek, ale aby nikto neobišiel naprázdno, každá maska dostala darček, či
už hračku, omaľovanku, farbičky, ceruzky,
zápisník, malé parádnice krásne sponky
a gumičky a samozrejme sladkosti.
Keď sa deti vyšantili pri súťažiach
a vytancovali, dostali teplý čaj a koláčiky,
ktoré pre nich prichystali ochotné ruky
členiek ZO Únie žien. Popoludnie rýchlo
ubehlo a ani sa nenazdali, už bol čas ísť
domov, čo najskôr signalizovali tí najmenší, lebo sa im aj očká začali od únavy zatvárať. Domov odchádzali šťastné
a s prianím, aby sa také pekné popoludnie
čoskoro zopakovalo.
Výbor ZO ÚŽS

Medzinárodný deň žien
Tak ako po minulé roky, ani tohto roku obecný úrad nezabudol na svoje ženy. V nedeľu 6. marca
boli pozvané do kultúrnospoločenských priestorov obecného úradu ženy z celej obce. Pozvanie
prijalo asi 150 žien. Tie vo vestibule vítal starosta obce s kytičkou a medovníkovým srdiečkom,
ktoré zhotovila p. Mgr. Marta Nemcová. Starosta sa vo svojom príhovore poďakoval ženám za to
všetko, čo pre nás ostatných robia a poprial im veľa zdravia a osobných úspechov. Obecný úrad
pripravil kultúrny program, v ktorom sólo mal folklórny súbor Jablonečka, prezentujúci sa novým
programom. Zaujal aj recitátorský výkon zástupcu starostu p. Ing. Jozefa Balaščíka.
Po ukončení programu čakalo pred obecným úradom pre všetkých účastníkov malé prekvapenie
vo forme skromného pohostenia.
Myslíme si, že to bolo vydarené podujatie, o čom svedčili aj priaznivé ohlasy a mnohé poďakovania účastníkov.

28. marec – Deň učiteľov
Koniec marca už dlhé roky neodmysliteľne patrí učiteľom. Od roku 1955 je 28. marec ich
sviatkom. Prečo práve tento deň? Pred 419 rokmi sa vtedy narodil snáď najznámejší učiteľ
mnohých národov – Ján Amos Komenský. Jeho prínos pre didaktiku a pedagogiku bol obrovský. Čo je dnes v školách a triedach samozrejmé, v 17. storočí také nebolo. Tento výnimočný
muž napríklad zaviedol vzdelávanie detí bez ohľadu na pohlavie a majetkové pomery, prepracoval obsah vzdelávania podľa veku detí, zaviedol množstvo didaktických princípov a metód
vyučovania. Napriek tomu, že jeho tvorba bola napísaná pred 400 rokmi, nestráca ani dnes
na svojej aktuálnosti.
Čo všetko znamená slovo učiteľ? Sprevádza deti od útleho veku až po dospelosť. Vzdeláva
ich v humanitných a prírodovedných oblastiach, pripravuje ich na rôzne súťaže, trávi s nimi
chvíle v poobedňajšej činnosti, formuje ich hodnotový rebríček, vplýva na ich mravné kvality.
Na jedného človeka je to niekedy až priveľa. Napriek tomu, každý učiteľ má svoju prácu rád
a deti vychováva a vzdeláva vždy s veľkou trpezlivosťou a ochotou.
Dnešná náročná doba učiteľom nepraje. A práve preto, keď príde deň a poďakujú sa nám
všetci rodičia, je pre nás nesmiernym a vzácnym darom. Milý pán starosta a drahí rodičia,
chceme sa vám poďakovať za tie okamihy, slová
uznania a jarnú kytičku
kvetov. Práve takéto chvíle dodávajú všetkým pedagógom chuť do práce
a potrebný elán.
za kolektív
pedagógov ZŠ s MŠ
Mgr. Katarína Falatová
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Plán kultúrnych, športových
a spoločenských akcií na rok 2011
16. 1. 2011
12. 2. 2011
6. 3. 2011
1. 5. 2011
8. 5. 2011
29. 5. 2011
4. 6. 2011
5. 6. 2011
		
10. 7. 2011
17. 7. 2011
júl – august
27. 8. 2011
11. 9. 2011
23. 10. 2011
4. 12. 2011
17. 12. 2011
18. 12. 2011

44. ročník stolnotenisového turnaja na počesť oslobodenia obce
Detský karneval
MDŽ
Beh zdravia 			
Deň matiek
Prejazd cyklotrasou Doliny Čergova a Deň mikroregiónu
Obecný deň detí
Okresné kolo požiarnych družstiev mužov nad 35 rokov,
žien nad 30 rokov
Športový deň obce
Turnaj v minifutbale
Kultúrne leto
Pečovskonovoveský jarmok
Rómsky deň
Úcta k starším
Mikulášske slávnosti
Vianočné trhy
Vianočný koncert

44. ročník stolnotenisového turnaja
k oslobodeniu obce
Dňa 16. januára 2011 stolnotenisový oddiel Sokol v Pečovskej Novej Vsi zorganizoval
a pripravil v poradí už 44. ročník stolnotenisového turnaja. Toto podujatie sa organizuje
pravidelne na počesť oslobodenia obce ako spomienka na tých, ktorí bojovali a padli
počas druhej svetovej vojny. Turnaj sa
uskutočnil v priestoroch miestnej základnej školy.
Priaznivci stolného tenisu boli rozdelení
do kategórií – registrovaní, neregistrovaní
a deti. Turnaja sa zúčastnilo celkom dvadsaťsedem hráčov. V jednotlivých kategóriách boli tieto umiestnenia:
Detská kategória:
1. Jakub Horňák
2. Dominik Želinský
3. Kristián Kvašňák
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Kategória neregistrovaní:
1. Ján Straka
2. Ľubomír Petruš
3. Martin Krivda
4. Zlatko Kochan
Kategória registrovaní:
1. Dušan Podlipa
2. Ján Martavuz
3. Pavol Petrík
4. František Želinský

Okresné majstrovstvá jednotlivcov
v stolnom tenise
V predvečer turnaja dňa 15. januára 2011 miestny stolnotenisový oddiel Sokol
usporiadal majstrovstvá jednotlivcov okresu Sabinov v stolnom tenise. Turnaja sa
zúčastnilo 28 športovcov sabinovského okresu. Víťaz má právo štartu na krajských
majstrovstvách.
Výsledková listina:
1. Lipták – OŠK Šarišské Michaľany
2. Čarnogurský – OŠK Šarišské Michaľany
3. Bujňák – Sokol Torysa
4. Podlipa – Sokol Pečovská Nová Ves
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VEĽKÁ NOC

- najvýznamnejší kresťanský sviatok
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na židovskú paschu
– ktorá sa slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec – apríl) na pamiatku oslobodenia izraelského národa z egyptského otroctva.
Termín Veľkej noci sa každoročne mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom
splne mesiaca – po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu, a to nedeľu, pretože Ježiš
Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote. Veľkonočný – tichý
týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista.

Dni Veľkého týždňa
Veľký týždeň: Názov používali kresťania už vo 4. storočí. Vyjadruje veľkosť slávneho tajomstva. Celý týždeň, okrem Zeleného štvrtku, je zasvätený spomienke na umučenie a smrť
Pána Ježiša. Prví kresťania veľmi zbožne prežívali Veľký týždeň. Prísne sa postili. Jedávali
len osolený chlieb s vodou, aj to len večer. Zdržiavali sa i telesnej práce, aby sa čo najviac
venovali tajomstvu týždňa a najmä rozjímaniu o mučení a smrti Pána Ježiša.
Kvetná nedeľa: Liturgická oslava má dve časti. Prvou časťou je obrad svätenia ratolesti a
procesia, t. j. spomienka na slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Druhou časťou je
sv. omša, zasvätená už pamiatke na Ježišovo umučenie. Slovenské pomenovanie „Kvetná“
dostala táto nedeľa preto, lebo na niektorých miestach Slovenska, kde už kvitli jarné kvety,
prinášali veriaci na posvätenie a do procesie kytice kvetov, pripravené na vysokých tyčiach.
Bola to náhrada za palmové ratolesti. Namiesto palmových ratolestí sa u nás svätia vŕbové
prútiky – bahniatka.
Zelený štvrtok: V starokresťanských časoch v ten deň slávili tri sväté omše. Pri prvej
biskup prijímal späť do spoločenstva Cirkvi verejných kajúcnikov. Pri druhej bola slávnosť
svätenie olejov, spojená s pomazaním katechumenov. Tretia svätá omša sa slávila večer na
pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Názov „zelený“ štvrtok pripomína návrat kajúcnikov
do Cirkvi, ale i obyčaj jesť v tento deň zeleninu. Židia počas veľkonočnej večere jedávali horké
zeliny, aby im pripomínali trpkosť egyptského zajatia.
Veľký piatok: Deň smrti Pána Ježiša. Preto je prísny pôst. Jediný deň v cirkevnom roku,
kedy sa neslávi svätá omša, ale stredobodom úcty je kríž.
Biela sobota: je zasvätená Kristovi ako Svetlu sveta. V prvokresťanských časoch v ten deň
obrady začali večer a trvali celú noc až do rána. Katechumenom sa udeľoval svätý krst, pri
ktorom dostali biele rúcho. Odtiaľ názov Biela sobota.
Veľkonočná nedeľa: Nad ránom, keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych, bola svätá omša, pri ktorej
novokrstenci prvý raz dostali sv. prijímanie. Vo Veľkonočnú nedeľu je u nás obyčaj svätiť jedlá.

14

Pečovskonovoveský spravodajca

Táto obyčaj má pôvod v starokresťanských časoch. Veriaci si dávali svätiť jedlá, aby ich aj po
veľkom pôste užívali mierne, aby sa im dostalo požehnania, aby im jedlá neškodili, ale slúžili
na zdravie. Svätil sa chlieb, mäso a vajcia ako symboly života.
Veľkonočný pondelok: Typické veľkonočné zvyky – oblievanie vodou, šibanie prútikmi,
maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok – nemajú
kresťanský pôvod. Často sa stáva, že odsúvajú pravú podstatu veľkonočného pondelka do
úzadia.

Veľkonočné symboly a zvyky
Veľkonočné vajíčko: Vajíčko je symbolom plodnosti a života. Tradícia maľovaných vajíčok
siaha až do Egypta a Perzie v časoch 5 000 rokov pred Kristom. Červená farba bola až do
stredoveku prevládajúcou farbou na vajíčkach. „Červená“ je farbou krvi, lásky, víťazstva a kráľovskej hodnosti. Pre kresťanov sa stalo vajíčko symbolom pre zmŕtvychvstanie Krista. Týmto
obrazom je rozbitá škrupina, z ktorej vychádza nový život bez vonkajšej pomoci.
Veľkonočný oheň: Pre nás kresťanov znamená veľkonočný oheň víťazstvo svetla nad
tmou. Kristus sám je svetlom, ktoré zničilo tmu tým, že za nás zomrel a vstal z mŕtvych.
Svätenie ohňa: Na začiatku veľkonočných sviatkov sa zakladá oheň a kňaz ho svätí. Z
tohto ohňa sa zapáli veľkonočná svieca. Všetky ostatné sviečky dostanú svoje svetlo od tejto veľkonočnej
sviece. V niektorých miestach je zvyk zobrať si trochu
uhlia z posväteného ohňa so sebou domov. Má chrániť
pred nebezpečenstvom dom a ľudí, ktorí v ňom žijú.
Veľkonočná svieca: Na veľkonočnej svieci je vytvorený z vosku kríž. Tento pripomína smrť a vzkriesenie Pána Ježiša. Na štyroch rohoch kríža sú čísla
roku, v ktorom sa slávi Veľká noc. Na vrchu a dole
na kríži sú písmená Alfa a Omega – prvé a posledné
z gréckej abecedy, znamená to: Kristus je začiatok a
koniec všetkých čias. Na konci kríža sú štyri červené
klince. Upozorňujú na rany na Ježišových rukách a
nohách. Piaty klinec pripomína ranu na Ježišovom srdci. Celá veľkonočná svieca je symbolom vzkrieseného Pána.
Veľkonočný baránok: Ježiš sa v Písme Svätom často prirovnáva k baránkovi. Toto je vzaté zo židovských zvykov. Kňaz položil zviazaného baránka na oltár. Znamenalo to, že tento
baránok vzal na seba hriechy ľudí a za ne bol aj obetovaný. Ježiš, podobne ako baránok, vzal
hriechy celého ľudstva na seba. Bol vedený na kríž, ako je vedený baránok na zabitie – on,
Ježiš, Baránok Boží. Zvyk jesť v rodine veľkonočného baránka pochádza zo židovského sviatku Veľkej noci. Pripomína východ Izraelitov z Egypta.
Veľkonočná zeleň: Všetka zeleň, ozdobné vetvičky sú symbolom novovznikajúceho, navracajúceho sa života.
spracovala:
Mgr. M. Nemcová
Pečovskonovoveský spravodajca
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov
Peèovskej Novej Vsi vítame deti:
Ján Majdák
Samuel Červeňák
Alice Zara Coffa
Kristián Červeňák
Sebastián Ferko
Petronela Straková
Sofia Lazoríková
Dávid Feri
Nikola Bilá
Monika Kukuricová
Jakub Vrabeľ

Manželstvo uzavreli:
Ing. Gabriel Matoš (Vysoké Tatry)
Roman Kroka (Skrabské)
Tomáš Marchevka (Rožkovany)
František Dužda (Ostrovany)

Ing. Milena Kravcová (Peč. Nová Ves)
Alžbeta Červeňáková (Peč. Nová Ves)
Denisa Sopčáková (Peč. Nová Ves)
Emília Červeňáková (Peč. Nová Ves)

Srdečne blahoželáme jubilantom
98
87
85
82
81

rokov
rokov
rokov
rokov
rokov

80 rokov
70 rokov
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Mária Ižariková
65 rokov
Anna Hudáková		
Anna Pigulová		
Mária Jacková		
Žofia Verešpejová
60 rokov
Margita Smreková		
Helena Havrilová		
Marta Hrabčáková		
Andrej Dvorožňák		
Katarína Baňasová		
Helena Pavolová		
Elena Pitoňáková
Alžbeta Ivanová
Ladislav Voľanský
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Štefan Červeňák
Imrich Dujava
Ladislav Pavol
Ján Sirotňák
Margita Gernátová
Mária Zakuťanská
Ján Dolinský
Ružena Sirotňáková
Jozef Ridilla
Eva Baňasová
Anna Hurdichová

Rozpis futbalových súťaží jarnej časti pre súťažný ročník 2010- 2011
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