
Slavomír Ondica

Kríž na rázcestí
Čo si pamätám
hoc roky prešli
stojí tam stále

Kríž na rázcestí
vypočul mnohé radosti

i ľudské žiale

Pútnik mlčky 
skloní hlavu
prežehná sa
položí kvety

Iný nevrlo
pridá do kroku
i zlostné slovo

z úst letí

A že na rázcestí stojí
prejde okolo každý

Čo si pamätám
stojí tam kríž

a stál vždy

Dva chodníky od neho vedú
každý inam

Širší sa zvažuje nadol
úzky sa nahor vzpína
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Vážení spoluobčania,
prvé mesiace roka sme využili aj na ad-
ministratívne dotiahnutie niektorých zre-
alizovaných a pripravovaných projektov. 
Konečne sa podarilo skolaudovať vybudo-
vané vodovodné a kanalizačné siete v časti  
Za Majerom. V súčasnej dobe maximálnu 
pozornosť venujeme výstavbe novej ha-
sičskej zbrojnice, archívu a skladov CO  
a technického zázemia obecného úradu.
Práce na tejto stavbe, ktorú budujeme 
svojpomocne, organizujeme tak, aby sme  
5. mája, deň po sviatku sv. Floriána mohli 
tieto priestory otvoriť a dať do užívania ve-
rejnosti. Do polroka by sme chceli dokončiť 
chodník na Ľutinskej ulici smerom k mäso-
výrobe. Potom by sme sa pustili do fasády 
na dome smútku.
Od 1. apríla z radov dlhodobo nezamest-
naných prijímame 30 osôb na malé obecné 
služby. Jedna skupina z nich sa bude v osa-
de starať o poriadok, čistotu, vrátane sepa-
rácie komunálneho odpadu. Druhá skupina 
bude pracovať v obci. Okrem udržiava-
nia čistoty v obci chceme sa viac zamerať 
na udržiavanie zelene, kvetinové záhony.  
V pláne máme osadenie oceľových zábrad-
lí na mostíky na Kostolnej ulici, nové sto-
žiare na vlajky, osadenie lavičiek a smet-
ných košov pred obecným úradom. Tieto 
práce by mali byť koordinované a realizo-
vané podľa návrhu spracovaného Ing. Mi-
roslavom Dujavom. Je to dlhodobý projekt, 
ktorý zahŕňa aj autobusové zastávky, mýt-
nicu, priestory pri ZŠ a športovo-oddychový 
areál pri ZŤS. Realizácia týchto aktivít bude 
trvať niekoľko rokov. Do parku v strede ob-
ce zamýšľame umiestniť sochu patróna ob-
ce sv. Ondreja. Tu by malo byť miesto pre 
rôzne obecné a cirkevné slávnosti vrátane 
kladenia vencov.
Máme spracovanú dokumentáciu na vý-
stavbu pravostranného chodníka okolo 
Hlavnej ulice od rázcestia Kostolnej po dom 
dnes už nebohého Karola Liptáka v smere 
na Sabinov a ďalšiu projektovú dokumentá-
ciu na výstavbu ľavostranného chodníka od 

ZŤS po Sanas Sabinov. Začali sme proces 
majetkoprávnych vysporiadaní, získavania 
súhlasov a povolení. Tieto zamýšľané zá-
mery by mohli byť dobrou základňou na zís-
kanie finančných prostriedkov z fondov EÚ 
v programovacom období 2013 - 2020.
Tešíme sa, že naša úporná snaha o získa-
nie finančných prostriedkov z fondov EÚ 
ešte v tomto období bola korunovaná úspe-
chom. A tak, pokiaľ sa nič mimoriadne ne-
stane a nová vláda to nestopne, mohli by 
sme sa tešiť z troch podporených projektov.
Prvým je rekonštrukcia verejného osvetle-
nia, druhým podpora separácie komunál-
neho odpadu a kompostovania a tretím 
zamestnanosť - prestavba pece v Tehelni  
na priemyselnú halu.
Na druhej strane ma mrzí, že nám nebol 
podporený projekt rekonštrukcie budovy 
zdravotného strediska. Tu buď budeme ča-
kať na novú výzvu, ktorá bude až v novom 
období, alebo začať to realizovať vlastnými 
silami a prostriedkami. Lebo minimálne vy-
kurovací systém vrátane kotolne potrebuje 
neodkladne rekonštrukciu.
S príchodom jari, teplých slnečných lúčov 
sme v mesiaci marec zaznamenali okrem 
iného aj jeden neželaný úkaz. Poniektorí 
jednotlivci začali s vypaľovaním trávy. Len 
v rómskej osade trikrát horelo a ináč tomu 
nebolo v samotnej obci. Vo všetkých prípa-
doch zasahovali hasiči. Každý zásah sto-
jí nejaké peniaze. Skúsme dohovoriť svo-
jim deťom, že je to zakázané. Až sa to raz 
skončí tragicky, potom už bude neskoro la-
mentovať.
S vypaľovaním trávy úzko súvisí aj znečis-
ťovanie verejných priestranstiev. Je jar, čas 
na vyčistenie svojich pivníc, dvorov a zá-
hrad. Mnohí tak aj činia, čo je chvályhod-
né. Ten prebytočný odpad však nepatrí  
k Toryse alebo Ľutinke. Premôžme svoju 
pohodlnosť a dajme ho tam, kam patrí. Buď 
do kontajnerov, popolníc alebo na skládku. 
Väčšina tak robí, ale poniektorí akoby to ro-
bili náročky naopak. Ak je tu zavedený aký-
si systém, tak by sme ho mali aj všetci do-
držiavať. Obec resp. starosta pri prichytení 
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môže na mieste dať pokutu do výšky 1000 
Eur. Nie som zástancom pokút, trestania. 
Preto ešte raz skúsme byť ohľaduplní vo-
či sebe, susedom, obci a hlavne prírode,  
z ktorej žijeme.
Uskutočnili sa voľby do NR SR. Prekvapi-
la pomerne dobrá účasť voličov a v našom 
prípade aj Rómov. Výsledky volieb ukázali, 
že treba zmeniť súčasný volebný systém. 
Je nemysliteľné, aby Prešovský a Sabinov-
ský okres zastupovali v najvyššom zákono-
dárnom zbore SR iba 3 poslanci - zástup-

covia ľudu. S pádom vlády padol aj projekt 
E-pay kariet, ktorý sa mal pilotne realizovať 
aj v našej obci. Verím, že nová vláda prí-
de s novými návrhmi, ktoré pomôžu riešiť 
problém nezamestnanosti a tým aj chudo-
by a nastolí poriadok v sociálnom systéme, 
ktorý je v mnohom nielen nespravodlivý, 
ale aj určitými skupinami zneužívaný.
  

Jaroslav Baňas
starosta obce



Pečovskonovoveský spravodajca 3

Výsledky volieb do Národnej rady  SR
konaných dňa 10. 3. 2012
v obci Pečovská Nová Ves

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1763
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  945
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny   -
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30  945
Počet platných odovzdaných hlasov  931
Percento účasti na hlasovaní   53,6 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, 
politické hnutie alebo koalíciu:
Zelení ….......................................................................................... č. 1   2
Kresťanskodemokratické hnutie ..................................................... č. 2 141
Strana demokratickej ľavice …........................................................ č. 3   2
Slovenská národná strana …........................................................... č. 4 34
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti  …................................... č. 5 50
Sloboda a solidarita …..................................................................... č. 6 35
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ …..................................................... č. 7   5
NÁŠ KRAJ …................................................................................... č. 8   2
Strana zelených …........................................................................... č. 9   5
Ľudová strana Naše Slovensko …................................................... č. 10 19
SMER - sociálna demokracia …...................................................... č. 11 531
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska ….............................. č. 12   4
Národ a Spravodlivosť - naša strana …........................................... č. 13       8
Komunistická strana Slovenska ….................................................. č. 14   8
Strana Rómskej únie na Slovensku ...............................................       č. 15   -
MOST - HÍD …................................................................................ č. 16   7
99 % - občiansky hlas …................................................................. č. 17     26
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko ...................... č. 18   1
STRANA +1 HLAS .........................................................................  č. 19   -
Robíme to pre deti - SF ..................................................................  č. 20   2
Obyčajní ľudia ................................................................................  č. 21   -
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana č. 22 20
Strana občanov Slovenska ............................................................. č. 23   1
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja ....................... č. 24   -
STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ ................. č. 25 25
Strana živnostníkov Slovenska ....................................................... č. 26   3
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Počet obyvateľov spolu:   2469 

 z toho:  muži 1221 

  ženy 1248 

 z toho: 0 – 6 r. 321 

  7 – 15 r. 343 

  16 – 18 r. 111 

  19 – 60 r. 1361 

  nad 60 r. 333 

počet prihlásených osôb na trvalý pobyt  41 

počet odsťahovaných osôb   25 

Rómska osada: počet obyvateľov spolu:  528 

Počet narodených detí:      41 (20 rómskych)

Počet zomrelých:   20 

Počet uzavretých manželstiev:   19 

Najstarší občan:   Andrej Chovanec 93 rokov
Najstaršia občianka:   Mária Ižariková, r. Zubrická 99 rokov 
Najstarší rómsky občan:   Pavel Feri  68 rokov 
Najstaršia rómska občianka:   Emília Lacková 71 rokov 

Matričná činnosť a osvedčovanie v roku 2011

Dodatočné záznamy do matričných kníh 14
Zápisy do osobitnej matriky   4
Vydané druhotné doklady matričných dokladov 52
Počet osvedčených podpisov   374
Počet osvedčených fotokópií   1689
Poskytnutie súčinnosti pre súdy, exekútorské 
úrady, políciu   112 

Rozhodnutia obce vydané v roku 2011

Povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií 9
Rozhodnutia o určení súpisného čísla 13

Základné demografické údaje obce Pečovská Nová Ves 
k 31.12.2011
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Stavebná činnosť v obci Pečovská Nová Ves v roku 2011

Stavebné povolenia na rodinné domy 11
Kolaudácie rodinných domov 12
Povolenia na odstránenie domu 1
Kolaudačné rozhodnutie obchodov a prevádzok
(cukrárenská výroba, ovocie a zelenina, predajňa Milk agro)   3
Drobné stavby: 25
z toho  -  fotovoltaické zariadenie 3
-  garáže, hospodárske budovy 6
-  plynové prípojky 7
-  prístrešky, oporné múry, oplotenie 9
Stavby realizované obcou Pečovská Nová Ves: 6
-  protipovodňové opatrenia - hrádzky
-  obnova miestnych komunikácií po povodni
-  výstavba el. VN, NN, trafo pre IBV Keškeň
-  plynovod a kanalizácia - ul. Jabloňová a Ľutinská
-  rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov 
   a verejných priestranstiev 
-  obnova základnej školy
Povolenia výrubu stromov celkom 34 ks stromov 10

Hospodárenie obce za rok 2011 v číslach

Rozpočet v Eur Schválený rozpočet  Skutočné čerpanie
 po zmenách k 31.12.2011

Príjmy celkom 2 916 245 2 881 874
Bežné príjmy 1 370 077 1 388 025
Kapitálové príjmy 1 053 279 1 035 734
Finančné operácie – RF, úver, prostr. z 2011 388 839 383 391
Príjmy ZŠ s MŠ  104 050 74 724
Výdavky celkom 2 916 245 2 881 874
Bežné výdavky 528 184 511 225
Kapitálové výdavky 1 268 025 1 259 206
Finančné operácie – splácanie úveru 169 788 169 788
Výdavky ZŠ s MŠ  950 248 941 655

Plnenie rozpočtu príjmov predstavuje 98,82 %.
Plnenie rozpočtu výdavkov predstavuje 98,69 %.
Obec rok 2011 skončila s vyrovnaným výsledkom hospodárenia.
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Z toho: Výdavky Základnej školy s materskou školou z rozpočtu obce za rok 2011

                                                                                                                                v €

Prenesené kompetencie – finančné prostriedky z KŠÚ 614 204

Originálne kompetencie – finančné prostriedky z OcÚ 210 971

Vrátené príjmy škole z OcÚ 17 052

Školské pomôcky, dávky v hmotnej núdzi  23 642

Projekt Pierko - čerpanie 75 786

Spolu: 941 655

Dane a poplatky v roku 2012
Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi na základe par. 6 zákona SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších pred-
pisov vydalo pre územie obce Pečovská Nová Ves všeobecne záväzné nariadenie ob-
ce č. 7/2011   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na kalendárny rok 2012. Hlavnou zmenou oproti roku 2011 je zmena 
sadzby poplatku za komunálny odpad, ktorá je jednotná pre všetkých tvorcov odpadu  
vo výške 6,- € na osobu.

V zmysle uvedeného VZN budú zo strany správcu dane každému daňovníkovi v naj-
bližších dňoch doručené platobné výmery, na základe ktorých je každý daňovník povin-
ný vyrubenú daň alebo poplatok uhradiť.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2012 je splatná 
v troch rovnakých splátkach a to:

1. splátka - v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru 
2. splátka - v termíne do 31. júla 
3. splátka - v termíne do 30. septembra bežného roka na ktorý sa daň vyrubuje

Ak ročná daň z nehnuteľností nepresiahne sumu 100,- Eur je splatná naraz do 15 dní 
od nadobudnutia právoplatnosti doručeného platobného výmeru.  

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, držiteľov psov, ktorí si doposiaľ nesplni-
li svoju daňovú povinnosť, aby tak urobili v čo najkratšom možnom termíne. Výška dane 
za psa staršieho ako 6 mesiacov je 5,- Eur. Termín zaplatenia bol 31. 1. 2012.

Veríme, že všetci budete dodržiavať termíny a svoju daňovú a poplatkovú povinnosť 
si splníte načas.

Ing. Nalevanková                                                                                          
prednostka OcÚ
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Zo života školy

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ
Chlebom a soľou sme v pia-

tok 24. februára vítali každého, 
kto neváhal a navštívil nás, aby 
sa na vlastné oči presvedčil, ako 
to v našej škole vyzerá, ako na-
še deti pracujú a čo všetko doká-
žu. V Deň otvorených dverí bola 
naša škola otvorená naozaj pre 
všetkých.

Tematicky bol tento deň zamera-
ný na regionálnu výchovu a tradičnú 
ľudovú kultúru. Naše pozvanie prijali 
miestni remeselníci – pani Mária Ma-
tisovská, pani Mária Kuchárová, 
pán Ján Vaľuš, pán Ján Hančák, 
ale aj majstri drôtikárstva a hrnčiar-
stva z DJZ v Prešove. Deti i hostia 
tak mohli vidieť zdobenie kraslíc, vy-
rezávanie varešiek, pletenie košíkov, 
prácu na hrnčiarskom kruhu i umelecké spracovanie drôtikov. Dokonca si to mohli aj 
sami vyskúšať. Pani Mgr. Viera Horňáková pripomenula deťom rozprávkou v šariš-

čine krásu a jedinečnosť nášho náre-
čia. Deti sa naučili ľudové tance, tvo-
rili vlastné výrobky a nezaobišlo sa 
to ani bez tradičnej ľudovej kuchy-
ne. Dievčatá zo špeciálnych tried va-
rili tradičné jedlá rómskej kuchyne a 
chutili naozaj výborne, nehovoriac o 
lákavých vôňach, šíriacich sa školou.

Hostia mohli svojim hlasom pod-
poriť svoje deti či vnúčatá a Deň 
otvorených dverí sme ukončili žrebo-
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Netradičný zápis prvákov
4. februára, netradične v nedeľu, sa brány školy otvorili našim budúcim prvá-

kom. Bol to pre nich, ale aj pre nás, veľký deň plný očakávaní.
Ustráchané očká, ktoré zbadali obrovskú budovu novej školy, sa razom  zmenili  

na rozžiarené hviezdičky, keď uvideli, čo je pre ne nachystané. Neskôr, ako pozorní žia-
ci, si budúci prváci vypočuli, čo si pre nich pripravili terajší prváci. Pohostili a posilnili sa 
pripravenými dobrotami a potom si aspoň na chvíľu vyskúšali pocit skutočného školáka.

Zvládli prácu s počítačom v počítačovej učebni. Zahrali sa a pobehali si v telocvič-
ni oveľa, oveľa väčšej ako je tá ich. Vyskúšali si jazykovú učebňu, kde sa o pár mesia-
cov začnú učiť cudzí jazyk a nakoniec si oddýchli v krásnych priestoroch nášho školské-
ho klubu detí.

Plní dojmov a zážitkov si potom prevzali malý darček a pamätný list, ktoré im budú is-
te ešte dlho pripomínať ich prvý deň vo veľkej škole.

Zápisu sa spolu zúčastnilo 46 detí (31 chlapcov a 15 dievčat), z toho bolo  
18 rómskych žiakov (10 chlapcov a 8 dievčat). O odklad školskej dochádzky pre svo-
je dieťa  požiadalo 6 rodičov, z toho 1 rómsky rodič. V školskom roku 2012/2013 by te-

vaním a odmeňovaním tých detí, na ktoré sa usmialo šťastie. Naša škola v tento deň 
skutočne ožila. Sme radi, že si mnohí našli čas, využili možnosť a prišli sa pozrieť, 
čím naša škola žije. Veríme, že deň strávený medzi nami bol pre všetkých zaujímavý 
a príjemný.                                                                 PaedDr. Gabriela Kundríková
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da malo do 1. ročníka ZŠ s MŠ  nastúpiť 40 žiakov (25 chlapcov a 15 dievčat), z toho  
17 rómskych (9 chlapcov a 8 dievčat).

Netradičný zápis prvákov sa páčil nielen deťom, ale aj ich rodičom. Tu sú postrehy, kto-
ré pedagogický kolektív školy príjemne potešili a učiteľom dodali ďalší stimul  do peda-
gogickej práce:

- Páčilo sa mi to, že bol termín v nedeľu. Deti mali príjemný program a mali sme  
aj mladšie deti so sebou. Deťom sa škola veľmi páčila, hlavne jazyková a počítačová 
učebňa.

- Netradičný, ale dobrý nápad. Bolo to zaujímavejšie pre deti aj pre rodičov.
- Zápis sa nám páčil, najviac synovi. Učebne, družina, hranie v telocvični. Mal obavy 

zo skúšania, čo ho potešilo, že to bolo zrušené. Bolo to dobré, až na nedeľu. Mali sme 
iné plány...                                                                                         

- Príprava sa mi páčila, krásne pripravené, nebolo to pre deti stresujúce, lebo väčšina 
sa asi obávala skúšania, že niečo nebudú vedieť. So zápisom som bola teda úplne spo-
kojná. Napriek tomu, malé preskúšanie by som privítala.

                                                            Mgr. B. Baňasová
Mgr. V. Krajňáková

Vedomostná súťaž – Milionár 
Vedomostné súťaže? Kto ich neobľubuje! 

Možnosť preveriť si svoje vedomosti a získať 
atraktívne ceny láka nejedného z nás. 

Kombinácia napätia so skúškou vedomostí  
a možnosťou výhry bola pre deti našej školy mi-
moriadne atraktívna. Pridala sa k tomu dyna-
mika, dobrí súťažiaci a sprievodné aktivity na 
pôde školy a úspech bol zaručený. A prvá ce-
na? Deň voľna podľa vlastného výberu v tom-
to školskom roku. Práve táto cena bola veľkým 
lákadlom, ale prebojovať sa k nej v sobotňaj-
šie popoludnie, kedy bola škola otvorená pre 
všetkých, bolo naozaj náročné. Získať ju sa po-
darilo dňa 24. marca iba jednému žiakovi zo  
7. A triedy – Martinovi Smetankovi. 

Martin je žiak s výbornými vedomosťami  
a skvelými charakterovými vlastnosťami, a pre-
to nás teší, že táto cena patrí práve jemu. Na-
prázdno však neodišiel nik a každý súťažiaci sa 
potešil cene v podobe sladkosti či školskej po-
treby. 

Mgr. Oľga Dujavová
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28. marec - Deň učiteľov
Marec je bohatý na mnohé významné dni, a ten 28. - ne-

odmysliteľne patrí učiteľom. Pred 420 rokmi sa v tento deň 
narodil veľký pedagóg a reformátor školstva Jan Amos Ko-
menský.

V dnešnej dobe byť učiteľom nie je ľahké. A byť skvelým 
učiteľom, ktorého rešpektujú deti aj ich rodičia je ešte ťaž-
šie. Okrem povinnosti naučiť dieťa znalostiam a vedomos-
tiam, je tu aj potreba vyzbrojiť žiakov istými charakterovými 
vlastnosťami, ktoré by mu v jeho ďalšom smerovaní boli na 
osoh, ktoré mu pomôžu v jeho kariérovom raste a na ktoré 
nezabudne ani počas svojho osobného rastu. 

V tento deň sa celý pedagogický zbor našej základnej 
školy stretol na krátkom kultúrnom programe na obecnom 
úrade. Slová uznania, chvály a vďaky boli príjemným pohla-
dením pre srdcia a duše pedagógov. Súčasťou programu 
bolo zavedenie novej tradície – ocenenie tých učiteľov, kto-
rí sú pre našu školu veľkým prínosom, majú skvelé výsled-
ky vo vzdelávaní žiakov, sú výbornými kolegyňami a majú vždy chuť, vôľu a silu osobne napre-
dovať. Tento školský rok Plaketu Jana Amosa Komenského získali PaedDr. Katarína Sačková 
a Mgr. Gabriela Leššová. Prajeme im pevné zdravie a veľa pohody v ďalších dňoch pedagogic-
kej práce.                                                                                                   Mgr. Katarína Falatová

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
Jedno pekné príslovie hovorí, že ženu ani kvetinkou neudrieš. Na sviatok Medzi-

národného dňa žien obecný úrad zorganizoval milú slávnosť. Do kultúrnospolo-
čenských priestorov obecného úradu pozval ženy z obce, pre ktoré pripravil kul-
túrny program. Pozvanie prijalo asi 100 žien. Hneď vo vestibule starosta obce 
privítal každú ženu, poblahoželal jej k tomuto sviatku a odovzdal malú pozornosť. 
Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom vystupovali výlučne muži. Program 
moderoval p. Ing. Ondrej Matisovský. V úvodnom príhovore starosta obce vyzdvi-
hol poslanie a postavenie ženy v našej spoločnosti. Poďakoval sa im za všetko, 
čo robia pre svoje rodiny, obec a spoločnosť. Zároveň im do ďalších  rokov po-
prial veľa zdravia, spokojnosti a úspechov. S dvomi peknými básňami sa prezen-
toval Milan Kaprál. V hlavnom programe vystúpila mužská spevácka skupina pri 
klube dôchodcov, ktorú doprevádzal na harmonike p. Juraj Ridilla. Známe ever- 
greeny boli popretkávané humornými veršovanými príbehmi, tzv. „klapancia-
mi“, ktoré vhodne podával p. Andrej Samko. Moderátor programu prispel svojou 
troškou do programu spevom, hrou na gitare a vtipmi.

Súdiac podľa reakcií žien, program ich potešil svojou skladbou.
Redakčná rada



Nik nevie prejaviť radosť tak, ako to vedia deti. Sú bezprostredné, úprimné  
a vedia sa tešiť aj z maličkostí.

A práve pre to, aby našim deťom urobili radosť, členky ZO Únie žien Slovenska 
v Pečovskej Novej Vsi pripravili pre ne karneval. Organizátorky sa na túto akciu 
pripravovali možno viac ako deti.

Tentokrát sa karneval konal v nedeľu 12. februára 2012. Vyzdobená kultúrna 
sála čakala na krásne masky. A tie prišli napriek mrazivému počasiu v takom poč-
te, že v krátkom čase neboli miesta na sedenie. Ale na karnevale sa nesedí, tak-
že to až tak nevadilo. 

Samozrejme, už v úvodnej promenáde bolo jasné, že porota bude mať ťažkú 
úlohu, veď parket žiaril pestrými farbami kostýmov a nápaditými maskami. Pre-
to sa organizátorky rozhodli, že nebudú tentokrát odmeňovať iba zopár „najkraj-
ších“ masiek, ale vecné darčeky dostanú všetky deti, veď nie je podstatné vyhrať, 
ale zúčastniť sa.

Aby sa deti dosýta vytancovali a vyšantili, do tanca im zneli rezké pesničky,  
o ktoré sa postaral „diskjockey“ Martin Šoltýs. Okrem tanca a spevu mohli masky 
prejaviť svoju zručnosť vo veku primeraných zaujímavých súťažiach.

Členky ÚŽS pripravili pre nich aj občerstvenie v podobe teplého čaju a pečiva,  
rodičia sa potešili zasa káve.

Pri dobrej zábave čas rýchlo plynul a po zvýšenej aktivite boli, najmä tí najmen-
ší a najmilší, dosť unavení. Prebralo ich však odmeňovanie, keď v závere dosta-
la každučká maska 
vecnú cenu (hrač-
ku, farbičky, oma-
ľovanky …), sladký 
keksík a  obľúbený 
Sabináčik. Za po-
skytnuté darčeky  
ďakujeme sponzo-
rom:

Milk Agro s.r.o. 
Prešov, KARMEN 
- potraviny, firme 
MASTAF, Obec-
nému úradu v Pe-
čovskej Novej 
Vsi a členkám ZO 
ÚŽS v Pečovskej 
Novej Vsi.
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DETSKÝ KARNEVAL



DFS Jablučko a jeho úspechy
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Dúfame, že zámer vyčariť na detskej tvári radosť a smiech vyšiel a všetky prí-
tomné deti prežili zaujímavé popoludnie.                                       Výbor ZO ÚŽS

V detskom folklórnom súbore máme opäť radosť. Naše dve speváčky Kristínka 
Lazoríková a Anička Hitríková, rodáčka z Jakovian úspešne reprezentovali našu 
obec v marci, na detskej folklórnej súťaži v Lipanoch pod názvom „Kreácie detské-
ho folklóru“. Ide o súťaž s dlhoročnou tradíciou a naše speváčky súťažili v dvoch 
kategóriách. V kategórii sólo spev, Anička získala strieborné pásmo. V duete sa na-
še dievčatá Kristínka a Anička umiestnili v bronzovom pásme.  Na súťaž sa pripravo-
vali aj ďalšie dievčatá, ale  nepríjemná choroba ich účinkovanie prekazila. Máme ra-
dosť z toho, že naše Jablučko má také úžasné deti, ktoré sú šikovné a nadané. Kto 
má ten pocit, že by chcel naše Jablučko aktívne navštevovať, tak nech sa páči kaž-
dý pondelok a stredu v telocvični základnej školy o 17:30 hod.  Momentálne sa u nás 
intenzívne pracuje a pripravujú sa vystúpenia, na ktorých sa určite uvidíme. Tešíme 
sa na svojich priaznivcov.

Mgr. Vierka Horňáková
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45. ročník stolnotenisového turnaja
k oslobodeniu obce

Stolný tenis má v obci Pečovská Nová Ves dlhoročnú tradíciu. Svedčí o tom aj fakt, 
že dňa 21. januára 2012 stolnotenisový oddiel Sokol v Pečovskej Novej Vsi zorgani-
zoval a pripravil v poradí už 45. ročník stolnotenisového turnaja. Toto podujatie sa or-
ganizuje pravidelne na počesť oslobodenia obce ako spomienka na tých, ktorí bojo-
vali a padli počas druhej svetovej vojny. Turnaj sa uskutočnil v priestoroch miestnej 
základnej školy. Je to najdlhšie nepretržite organizovaný turnaj v obci.

Priaznivci stolného tenisu boli rozdelení do kategórií – registrovaní a neregistrova-
ní. V jednotlivých kategóriách boli tieto umiestnenia:

Kategória registrovaní:
 1. Dušan Podlipa
 2. Ján Vaľuš
 3. Pavol Petrík
Kategória neregistrovaní:
 1. Pavol Kvašňák
 2. Ján Straka
 3. Martin Krivda
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NOHEJBALOVÝ 
TURNAJ

Posledný marcový víkend 24. 3. 2012 naša komisia organizovala nohejbalový tur-
naj v priestoroch ZŠsMŠ. Oproti minulým ročníkom bola nižšia účasť, asi to zaprí-
činilo skvelé počasie a všetci futbalový zanietenci si užívali slniečko, ale dvojčlenné 
družstvá sa poriadne zapotili. Pripájam výsledky turnaja:

1.  Dušan Podlipa 
 Martin Pavol
2.  Jaroslav Funtáľ
 Maroš Kochan
3.  František Priščák
 Jozef Bečaver
4.  Luďovít Lipták
 Tomáš Fecko
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Ochrana lesov a prírody 
pred požiarmi v jarnom období

 Vážení občania, jarné mesiace  predstavujú veľké  nebezpečenstvo vzni-
ku  požiarov. Dôrazne vás upozorňujeme na veľké nebezpečenstvo pri vypaľo-
vaní trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia našich blízkych, ale 
i veľa požiarov. 

Fyzická osoba nesmie:
n  fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečen-

stvom vzniku požiaru
n  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
n  zakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozší-

reniu.
Fyzická osoba je povinná:  
n  dodržiavať  vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany 

pred požiarmi,
n  dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti  pri  činnostiach spojených  so  

zvýšeným  nebezpečenstvom  vzniku  požiaru  alebo  v  čase zvýšeného nebezpe-
čenstva vzniku požiaru, 
n  oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasič-

ského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo  na  
veciach  v  jej objektoch  alebo užívaní,  ktoré  má vo vlastníctve  alebo  užívaní,  
n  zabezpečovať pravidelné  čistenie  komínov a vykonávanie kontroly komínov v  

jej objektoch alebo priestoroch,  ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, 
n  dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť,
n  umožniť  orgánom  štátneho  požiarneho  dozoru  vykonávanie  potrebných 

úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, 
n  zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.     

Vznik požiaru hláste na telefónnom čísle:

150 
Hasičský a záchranný zbor

112 
Linka tiesňového volania 
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Upratovanie vo vzťahoch
Pomaly sa blíži jar a s ňou aj veľké upratovanie. Čo ale poviete na prečistenie svojich 
vzťahov? Určite existujú jedinci, ktorý vám v živote iba zavadzajú a bez nich by vám 
bolo lepšie. Najčastejšie to bývajú... 

vvv

Kamarátka, čo už kamarátkou nie je
Je fantastické, ak nájdete osôbku svojmu srdcu blízku a stanú sa z vás kamarátky  
na život a na smrť. Nie vždy je to ale pravidlom. Aj keď ste mali kedysi spoločné zá-
ujmy, vaše životy sa zrazu uberajú zrazu iným smerom, máte iné hodnoty, celkom iný 
štýl života. Zrazu si prestávate rozumieť a spoločnosť tej druhej vyhľadávate čoraz 
menej. Naozaj to teda potrebujete nasilu predlžovať? 

vvv 

Tá, čo vás ťahá ku dnu
V rôznych životných obdobiach potrebujeme rôznu oporu. Keď sa rozchádzate s fra-
jerom alebo chudnete, zrazu sa vždy objaví nejakým zázrakom niekto s podobným 
problémom. Vtedy si rozprávate svoje starosti, strasti i radosti, lenže dajte si pozor, 
aby ste vďaka tejto „kamarátke“ nezatrpkla úplne. Keď cítite potrebu ísť ďalej, no ona 
naďalej zostáva vo svojich pataliách, môže vás rýchlo stiahnuť ku dnu. Buď ju teda 
zoberte so sebou smerom hore, alebo radšej nechajte tak.

vvv

Otravná susedka
Ľudí, ktorí bývajú v našom susedstve, si, žiaľ, nevyberáme. Veď si len spomeňte  
na film Tú starú treba zabiť, ako otravná pani susedka strpčovala život mladej dvoji-
ci. Nie je potrebné viesť zdvorilostné konverzácie s takouto otravnou susedou, ktorá 
môže mať akúkoľvek podobu. Neustále si požičiava potraviny, tečie jej vodovod ale-
bo len náhodou na ňu narazíte vždy, keď idete do pivnice. Tieto osoby nevedia, kedy 
skončiť, takže sa bez hanby zvrtnite na podpätku a zatvorte dvere. Milá susedka, ne-
ch si klebetí s vašimi zaváraninami v pivnici.

Vykladajte smetné nádoby
V mene spoločnosti Marius Pedersen Vás chceme upozorniť na povinnosť 
vykladať smetné nádoby v deň zberu pred rodinné domy, nakoľko pracov-
níci spoločnosti nemôžu vstupovať na súkromné pozemky občanov. Nevy-
ložené nádoby nebudú vyvezené. Prosíme občanov, aby v deň zberu, ktorý 
prebieha od 6.00 hod., zabezpečili vyloženie nádob so žetónmi pred rodin-
né domy.



Pečovskonovoveský spravodajca 17

Ocitli ste sa v spore, alebo konflikte?
Viete, že súd nie je jedinou cestou, ako váš spor vyriešiť?

Nesúďte sa, využite možnosť dohody prostredníctvom mediátora.

Mediácia:
Mediácia je  mimosúdne  vyrovnanie, prvá možnosť, ako riešiť spory a kon-
flikty kultúrnym spôsobom. Je  efektívnou a účinnou  pomocou, ako sa do-
volať svojich práv.  Výsledkom  úspešnej mediácie je písomná dohoda, 
ktorá po schválení súdneho zmieru, alebo formou notárskej zápisnice na-
dobúda právnu formu a má exekučný titul. Výhodou  je predovšetkým to,  
že všetci zúčastnení  na mediácii sú víťazi a  ich vzájomnou dohodou je  
v každom prípade „výhra – výhra“. Ďalšou nespornou výhodou je vyrieše-
nie sporu spravidla do troch týždňov (tri konštruktívne stretnutia). Napriek 
tomu, že mediácia nie je zadarmo, je výrazne lacnejšia a rýchlejšia ako zdĺhavý súdny spor, kedy  ako 
vieme, výsledkom súdneho procesu  je „výhra – prehra“. Ušetrí vašu psychickú záťaž, stres, je dobro-
voľná, ústretová, neformálna, zachováva dôvernosť a mlčanlivosť. 
Na základe dlhoročnej praxe na odbore sociálnych vecí a rodiny, v  súlade so zák. NR SR č. 420/2004 
Z. z. o mediácii, ponúkam mimosúdne riešenie sporov rodinnoprávnych, občianskoprávnych, pracov-
noprávnych, obchodných záväzkových a to aj pred a počas súdneho konania.  Ide najmä o tieto dohody:
-  Dohoda manželov počas trvania manželstva a po rozvode 
-  Dohoda rodičovská/ výška výživného, zverenie dieťaťa, úprava styku/   
-  Dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode 
-  Dohoda o vysporiadaní majetku druha a družky /v partnerskom zväzku/
-  Dohoda o priznaní a úhrade pohľadávky, 
-  Dohoda o vrátení pôžičky
-  Dohoda  a návrh na zastavenie exekúcie
Mediáciou je možné riešiť susedské spory, spory medzi rodičmi a deťmi, ale aj v školách.
Ponúkam spísanie súdnych žalôb a podaní. Ide najmä o tieto podania:
-  Návrh na rozvod, úprava práv dieťaťa na čas po rozvode, úprava styku
-  Návrh na výživné, zvýšenie, zníženie 
-  Návrh na výživné pre plnoleté  nezaopatrené dieťa/študent nad 18 rokov/, nevydatej matke, 
 manželské výživné, výživné rozvedenej manželke 
-  Žaloba o určenie otcovstva, Zapretie otcovstva
-  Rôzne iné návrhy na súd z občianskeho a rodinného práva
-  Darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, návrhy na vklad do katastra
Pri výkone mediácie a v prípade spísania súdnych podaní beriem do úvahy materiálnu núdzu občanov.
Popularita mimosúdneho riešenia sporov a konfliktov na Slovensku stále rastie a  získava si čoraz viac 
priaznivcov. Úspešne vyriešenými spormi  mediátor znižuje zaťaženosť súdov a spolu s účastníkmi ko-
nania  pomáha budovať civilizáciu lásky, jednoty, spravodlivosti a porozumenia. Nedorozumenia  medzi 
ľuďmi boli, sú a budú, avšak „ Kto rešpektuje práva blížneho, ten sa vie aj dohodnúť“.

  Mgr. Gabriela Olejníková
                         

NESÚĎTE SA, SKÚSTE MEDIÁCIU !!! 
V prípade potreby informácií kontaktujte ma  osobne, telefonicky, listom alebo e-mailom.

Adresa: Za Ľutinkou 286/14, Pečovská Nová Ves, mobil: 0907 997 535, e-mail: olejnikova@inmail.sk
Mediačná kancelária: Nám. slobody 47, 083 01 Sabinov (na posch.)
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APRÍL V ZÁHRADKE
Po studených dňoch prišla konečne pre záhradká-
rov očakávaná jar. Spolu s ňou, prichádzajú aj ag-
rotechnické termíny vý-
sevov a výsadby skorej 
zeleniny. Končíme s vý-
sevom koreňovej zele-
niny (mrkva, petržlen)
a môžeme začať s vý-
sadbou priesad šalátu, 
skorého kalerábu, ka-
pusty. Venujeme patrič-
nú pozornosť jahodám. 
Odstránime suché listy, 
poplazy, okopeme a pri-
hnojíme priemyselným 
hnojivom, môže sa pri-
dať aj štipka liadku - dodá energiu k tvorbe kveten-
stva a plodov. Preriedime /pretrháme/ husto zídenú 
koreňovú zeleninu cca na 3 cm a hneď prihnojíme 
najlepšie kombinovaným hnojivom.  Agrotechnický 
termín pre výsev ružičkového kelu a zimnej kapus-
ty je okolo 15. apríla, aby sme vypestovali kvalitné 
sadenice. V apríli vysievame postupne reďkovku a 
červenú repu, ktorú nedávame na plochy čerstvo 
vyhnojené maštaľným hnojom. Pod repu je mož-
né pôdu vápniť ešte na jar. Od polovice apríla sa-
díme do teplej humóznej a na živiny bohatej pôdy 
predklíčené skoré zemiaky. Dobrú úrodu skorých 
zemiakov môžeme očakávať, ak ich vysadíme do 
riadkov vzdialených od seba cca 60 cm. Ak dá-
me riadky hustejšie, ušetríme síce miesto, vyrastie 
nám bohatá vňať, zemiakov však bude málo. Veľ-
kú pozornosť venujeme škodcom, ako sú „skočky“ 
– sú to drobné chrobáky s uspôsobenými končati-
nami na skákanie. Napádajú reďkovku a sadeni-
ce hlúbovín. 
MÁJ V ZÁHRADKE
Uhorky nakladačky vysievame do vyhriatej pôdy na 
8 – 12 °C na záhon vzdialenosť riadkov 1 m a 8 cm 
v riadku. 1 g semena obsahuje 25 – 30 semien. 
V studenej pôde semená nevzklíčia a pokazia sa. 
Ak si chceme udržať porast uhoriek zdravý, nepod-
ceňujme „pleseň uhorkovú“, ktorej sa najlepšie da-
rí za vlhkého a daždivého počasia. Lahôdková ku-
kurica je spoľahlivá ochrana uhoriek na veterných 
plochách. Na okraje uhorkového záhonu môžeme 

vysadiť zeler. Aby sme vypestovali veľké a hladké 
buľvy, zasadíme ho hlboko. Rajčiaky vyžadujú sl-
nečnú plochu a môžeme ich pestovať na tom istom 

mieste aj viac rokov po se-
be. Vysoké odrody sadíme 
cca 40 cm od seba a kolíky 
dáme do zeme ešte pred vý-
sadbou sadenice, aby sme 
nepoškodili koreň. Pravidel-
ne vyväzujeme a odstraňu-
jeme postranné výhonky. 
Zeleninovú papriku sadíme 
na slnečné a teplé plochy do 
humóznej a na živiny najmä 
dusík a draslík bohatej pôdy, 
po 15-tom máji. 

JÚN V ZÁHRADKE
V skleníkoch a fóliovníkoch potrebujú rastliny veľa 
vody a pravidelné vetranie. Zalievame iba pod ko-
reň, nikdy nie na list a ak, tak dobre vyvetráme, aby 
voda na listoch rýchlo uschla. Rajčiaky a uhorky 
vyväzujeme a okrem polievania aj pravidelne pri-
hnojujeme. Nedostatok dusíka sa prejaví bledými 
listami, prihnojíme teda 0,3% roztokom dusíkatého 
hnojiva. Neskorý karfiol, ktorý má narásť do jesene 
do zberovej veľkosti, treba vysiať do 15. júna. Kar-
fiol vysadený v máji, potrebuje veľa vody a živín. Ak 
chceme zberať pekné biele ružice karfiolu, chráni-
me ich včas pred slnečnými lúčmi. Robíme to tak, 
že vonkajšie listy zviažeme len čo sa začne tvoriť 
ružica. Skoré zemiaky, ak chceme dosiahnuť bo-
hatú úrodu, pravidelne zavlažujeme a prihnojujeme 
viaczložkovými hnojivami. Pred zálievkou rozhodiť 
20 g hnojiva na m2. Pór vysadený začiatkom júna 
z predpestovanej sadby vyrastie do jesene pekný  
a mohutný, len nesmie byť vysadený na husto.  
V polovici júna vysievame reďkev čiernu a repu 
červenú na jesennú a zimnú potrebu. Plody kríčko-
vých rajčiakov podložíme slamou, aby nezačali od 
mokrej pôdy zahnívať. Kukuricu cukrovú vysadenú 
v máji preriedime, necháme v hniezde iba dva silné 
jedince a prihnojíme ju dusíkatým hnojivom. V júni 
pravidelne kontrolujeme porasty na všetkých záho-
noch v záhrade, aby sme zachytili prípadné zmeny 
a vedeli hneď urobiť nápravu buď prihnojením ale-
bo iným ošetrením.

OKIENKO ZÁHRADKÁRA (apríl - jún)
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Dospelí  - I. trieda 

  

16. kolo - 30.10.2011 o 10.30 hod.  Š. Michaľany - Peč. Nová Ves 
17. kolo - 06.11.2011 o 13.30 hod.  Peč. Nová Ves - Žipov 
18. kolo - 25.03.2012 o 15.00 hod.  V. Šebastová - Peč. Nová Ves 
19. kolo - 01.04.2012 o 15.30 hod.  Peč. Nová Ves - Kojatice 
20. kolo - 08.04.2012 o 15.30 hod.  Torysa - Peč. Nová Ves 
21. kolo - 15.04.2012 o 15.30 hod.  Peč. Nová Ves - Miklušovce 
22. kolo - 22.04.2012 o 16.00 hod.  Fričovce - Peč. Nová Ves 
23. kolo - 29.04.2012 o 16.00 hod.  Peč. Nová Ves - Janov 
24. kolo - 06.05.2012 o 10.30 hod.  Ražňany - Peč. Nová Ves 
25. kolo - 13.05.2012 o 16.30 hod.  Petrovany - Peč. Nová Ves 
26. kolo - 20.05.2012 o 17.00 hod.  Peč. Nová Ves - Dubovica 
27. kolo - 27.05.2012 o 17.00 hod.  Nemcovce - Peč. Nová Ves 
28. kolo - 03.06.2012 o 17.00 hod.  Peč. Nová Ves - Hermanovce 
29. kolo - 10.06.2012 o 17.00 hod.  Demjata - Peč. Nová Ves 
30. kolo - 17.06.2012 o 10.30 hod.  Peč. Nová Ves - Haniska 

Dorast  - IV. liga Šarišská 
14. kolo - 05.11.2011 o 13.30 hod.  Fintice - Peč. Nová Ves 
15. kolo - 12.11.2011 o 15.00 hod.  Peč. Nová Ves - Raslavice 
16. kolo - 08.04.2012 o 13.00 hod.  Torysa - Peč. Nová Ves 
17. kolo - 14.04.2012 o 15.30 hod.  Malcov - Peč. Nová Ves 
18. kolo - 22.04.2012 o 13.30 hod.  Bardejov "B" - Peč. Nová Ves 
19. kolo - 28.04.2012 o 15.00 hod.  Peč. Nová Ves - Čirč 
20. kolo - 05.05.2012 o 15.00 hod.  Kapušany - Peč. Nová Ves 
21. kolo - 12.05.2012 o 16.30 hod.  Župčany - Peč. Nová Ves 
22. kolo - 19.05.2012 o 15.00 hod.  Peč. Nová Ves - Marhaň 
23. kolo - 26.05.2012 o 17.00 hod.  Pušovce - Peč. Nová Ves 
24. kolo - 02.06.2012 o 15.00 hod.  Peč. Nová Ves - Plavnica 
25. kolo - 09.06.2012 o 17.00 hod.  Bard. Nová Ves - Peč. Nová Ves 
26. kolo - 16.06.2012 o 15.00 hod.  Peč. Nová Ves - Dulova Ves 

Žiaci – I. trieda 
14. kolo - 05.11.2011 o 14.00 hod.  Chmin. Nová Ves - Peč. Nová Ves 
15. kolo - 01.09.2011 o 15.00 hod.  Peč. Nová Ves - Š. Michaľany 
16. kolo - 07.04.2012 o 15.00 hod.  Župčany - Peč. Nová Ves 
17. kolo - 15.04.2012 o 13.15 hod.  Peč. Nová Ves - Pušovce 
18. kolo - 21.04.2012 o 15.00 hod.  Brezovica - Peč. Nová Ves 
19. kolo - 29.04.2012 o 13.45 hod.  Peč. Nová Ves - Červenica 
20. kolo - 05.05.2012 o 10.00 hod.  V.Šariš - Peč. Nová Ves 
21. kolo - 12.05.2012 o 15.00 hod.  Fintice - Peč. Nová Ves 
22. kolo - 20.05.2012 o 14.45 hod.  Peč. Nová Ves - Dubovica 
23. kolo - 26.05.2012 o 15.00 hod.  Hermanovce - Peč. Nová Ves 
24. kolo - 03.06.2012 o 14.45 hod.  Peč. Nová Ves - Záhradné 
25. kolo - 09.06.2012 o 15.00 hod.  M.Šariš - Peč. Nová Ves 
26. kolo - 17.06.2012 o 14.45 hod.  Peč. Nová Ves - Dulova Ves 

Rozpis futbalových súťaží jarnej časti
pre súťažný ročník 2011 – 2012
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov PNV vítame deti:

Eliška Kušnírová, Slávka Ferková, Mária Bilá, Filip Bečaver,

Dominika Červeňáková, Hermína Červeňáková, Vanesa Kalejová

Manželstvo uzavreli:
 Martin Tarasovič (Peč. Nová Ves)      Mária Človičková (Hrabkov)

Srdečne blahoželáme jubilantom:
 99 rokov Mária Ižariková 70 rokov Jana Jašková
    Ján Kandráč
 86 rokov Anna Pigulová  Marta Ižariková

 82 rokov Žofia Verešpejová 65 rokov Magdaléna Baňasová
  Margita Smreková  Helena Chovancová
  Helena Havrillová

 81 rokov Marta Hrabčáková 60 rokov Ladislav Gusenica
  Andrej Dvorožňák  Gabriel Funtaľ
    Milan Poklemba
 75 rokov Anna Cicmanová  Blažej Dugas
  Helena Čekanová  Oľga Ižariková
  Irena Pustá  Eva Novická
  Anna Piskurová  Jozef Kolcun
    Andrej Kuča

KAM ZA ŠPORTOM
Posilňovňa

Pozývame všetkých, ktorí majú chuť posilniť si svoju svalovú hmotu do novootvore-
nej posilňovne, ktorá sa nachádza pri telocvični základnej školy v Pečovskej Novej 
Vsi. Otvorená je v pondelok a stredu od 19.45 do 20.45 hod. a v piatok od 19.00 do 
20.00 hod.  Vstupné je 1,50 € /hod. pre 1 osobu.
Zodpovedný: p. Stanislav Cvanciger

ZUMBA
Ženy a dievčatá, chcete si zlepšiť svoju postavu? 

Príďte si s nami zacvičiť zumbu každú stredu o 17.45 hod. do telocvične ZŠ.



Pripravujeme 
na II. štvrťrok 2012

1. 5. 2012 - Prvomájový beh zdravia

5. 5. 2012 - Otvorenie novopostavenej 
hasičskej zbrojnice

13. 5. 2012 - Deň matiek

2. 6. 2012 - MDD


