
  Predjarie

Už jar sa blíži k nám míľovými krokmi
odtni mi haluz uschnutú zo srdca mi ju odtni
nech vypučí tam iný štep

A vysuš mláky z ciest popožeň kalné vody
nech príde do čistých perín to čo sa rodí
nový človek a nový svet

Nech sa dnes šnúry brázd na roliach napínajú
jak struny na harfách ktoré o láske hrajú
o kráse života

A nech sa v údoliach vždy dobré dielo tvorí
zatiaľ čo nad nami ako stráž stoja hory 
a v tom je istota

                Július Lenko
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  Vážení spoluobčania,
verím, že ste do nového roka vykročili tou 

správnou nohou. Bilancovanie a plány na tento 
rok boli hlavnými  témami, ktoré nás v súčas-
nosti najviac zamestnávajú.

Rok 2013 pre našu samosprávu bol rokom 
výziev a schopnosti zabezpečiť v ťažkých eko-
nomických podmienkach všetky  služby a úlo-
hy, ktoré nám ukladá zákon.

Nebol to rok jednoduchý. Sprievodným slo-
vom bolo šetrenie. Myslím si, že vďaka zod-
povednému prístupu sa nám podarilo zvládnuť 
náročné úlohy.  Aj dosiahnuté hospodársko- 
ekonomické výsledky neboli najhoršie. Schvá-
lenie záverečného účtu za rok 2013 bude pred-
metom najbližšieho zasadnutia OZ.

Z akcií, podujatí, udalostí, ktoré sa uskutoč-
nili v prvom štvrťroku chcem vyzdvihnúť nie-
koľko. Vcelku vydarená akcia, ktorá sa tešila 
pozornosti rodičov bol detský karneval, ktorý 
zorganizoval miestna organizácia únie žien. 
Veľmi príjemne  prekvapila vysoká účasť žien 
na  medzinárodnom dni žien. Už dávno kul-
túrna miestnosť nebola taká plná. V súčasnej 
dobe sa už zaoberáme  prípravou jubilejné-
ho 20-teho  ročníka prvomájového Behu zdra-
via, Dňa matiek a Medzinárodného maliarske-
ho plenéra, ktorý sa uskutoční  začiatkom júla.

Uskutočnili sa 2 kolá volieb prezidenta SR. 
Občania si vybrali. Ostáva iba dúfať a veriť, že 
víťaz volieb bude dobrým  prezidentom, na kto-
rého budeme všetci hrdí. Som rád, že voľby v 
našej obci  sa uskutočnili bez  incidentov a vý-
tržností. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľa-
li na príprave a priebehu spomínaných akcií.

Momentálne finišujú dokončovacie práce na 
výstavbe miestnych komunikácií a chodníkov 
pre IBV Za Majerom. Doterajší postup prác dá-
va nádej, že do sviatkov Veľkej noci by sme 
mohli celú akciu kompletne dokončiť. Potom 

nastúpime na asfaltovanie cesty medzi bytov-
kami na ul. Školskej. Tu sme vysúťažili  400 m2 

povrchových asfaltových úprav, kde najnižšiu 
cenu predložila firma  CBR  s.r.o.  zo Sabinova.  
Dokončíme park a potom sa pustíme do chod-
níkov na cintoríne.

Podľa nedávno prijatého zákona by sme 
mali vo večerných hodinách kontrolovať po-
hostinstvá a reštauračné zariadenia a v prípa-
de podozrenia u mladistvých vykonať dycho-
vú skúšku. Priznám sa, zatiaľ to nerobíme. Ale 
prichádzajú k nám hlásenia  o porušení záko-
na z miest, kde majú zriadenú mestskú políciu. 
Mali by ste vidieť počiatočnú reakciu rodičov, 
vždy to končí plačom a tým, aby sme to ďalej 
nerozmazávali. Ale má to stúpajúcu tendenciu.

V dohľadnej dobe chceme otvoriť otázku 
spracovania dodatku - novelizáciu územné-
ho plánu rozvoja obce. Ten sme schválili v ro-
ku 2008. Vývoj a rozvoj obce sa trocha posu-
nul dopredu, vznikli nové priority či požiadavky, 
a preto je potrebné sa tomuto dôležitému roz-
vojovému dokumentu s plnou vážnosťou veno-
vať.

Jednou z veľmi dôležitých tém musí byť aj 
otázka ďalšieho rozvoja individuálnej bytovej 
výstavby. Tých možností je niekoľko. Avšak vo 
všetkých prípadoch ide o pozemky v súkrom-
nom vlastníctve. Do úvahy prichádza lokalita 
za Kvetnou ulicou alebo na kopci nad terajšou 
rozostavanou IBV Za Majerom. Ďalšou lokali-
tou mohli byť pozemky za ZŤS smerom na Sa-
binov. Existujú aj iné možnosti. Po dôslednej  
analýze  je potrebné  stanoviť prioritu na naj-
bližších päť rokov a zároveň  zadefinovať aj 
možnosť  výstavby bytových domov, ktoré urči-
te budú štátom preferované ako nájomné byty.

Na základe nových výziev a opatrení EÚ  
a štátu bude potrebné pripraviť program hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja  obce  a  mikro- 



2 Pečovskonovoveský spravodajca

regiónu do roku 2020. Na jeho prípravu chcem 
prizvať tých najkompetentnejších.

Už v roku 2005 sme sa začali zaoberať myš-
lienkou výstavby chodníka, ktorý by spájal zá-
vody ZŤS a SANAS v smere  Lipany - Sabinov. 
Bola spracovaná projektová dokumentácia 
a  vydané stavebné povolenie.

V prvej etape sme vybudovali chodníky v lo-
kalite v smere k ZŤS a dostali sme sa až k par-
kovisku pri ZŤS a.s. Na pokračovanie výstavby 
chodníka pre chodcov a cyklistov medzi našou 
obcou a Sabinovom sme hľadali cudzie zdroje. 
Cez Slovenskú správu ciest  a fondy EÚ  je to 
nepriechodné. 

Do úvahy prichádzalo financovanie v rám-
ci uvažovanej výstavby cyklomagistrály. Za-
čiatkom tohto roka bolo definitívne rozhodnu-
té, že cyklomagistrála v smere Prešov-Sabinov 
-Lipany- Mníšek nad Popradom cez našu obec  
sa bude budovať za železničnou traťou. Po-
znajúc slovenské pomery bol by to zázrak, ak 
by cyklomagistrála  bola postavená do 10 ro-
kov.

Preto som začal jednanie s primátorom mes-
ta Sabinov o možnosti združenia finančných 
prostriedkov za účelom spoločnej investície  
výstavby chodníka pre peších a cyklochodní-
ka od parkoviska ZŤS  po parkovisko SANAS.  
V prírode ide o chodník dĺžky 1113 metrov  šír-
ky 2 metre s asfaltovým povrchom. Stavať by 
sa mal za priekopou na pozemkoch vo vlast-
níctve štátu. Do výstavby chceme zapojiť aj ľu-
dí dlhodobo nezamestnaných a väzňov zo sa-
binovského ústavu. Naša obec vynaloží zo 
svojho rozpočtu na tento účel 30 tis. €  a mesto 
Sabinov prispeje rovnakou sumou. Ďalšie 
zdroje budeme  hľadať cez VÚC Prešov. Cel-
kové náklady sa odhadujú na 140 tis. €. Začia-
tok stavby by mal by ešte v tomto roku. Účelom 
výstavby je zlepšiť bezpečnosť peších a cyk-
listov na tomto čoraz nebezpečnejšom úseku.

V poslednom období sme na Slovensku 
svedkami rôznych rasovo motivovaných kon-
fliktov medzi Rómami a nerómami. Buď útočí 
jedna alebo druhá strana. V niektorých obciach 
sa situácia veľmi dramatizuje.

Sám neviem dokedy sa nám bude dariť udr-
žiavať sociálny zmier. Som si vedomý toho, že 
aj u nás sa situácia môže kedykoľvek zmeniť. 
A to k horšiemu, pretože tých pozitívnych im-
pulzov je žalostne málo. Na strane druhej mno-
hí z nás si ani neuvedomujú, že v nás je  zabu-
dovaný tzv. skrytý rasizmus a predsudky. Ja to 
pozorujem hlavne u mladšej generácie.

Veľmi veľa času nám zaberá riešenie prob-
lémov Rómov. Verím, že to, čo robíme má 
význam, a že to nie je stratený čas. Až budúc-
nosť nám ukáže, čo sme urobili dobre a čo 
sme zanedbali.

Už pomaly 50 rokov je zriadená v našej ob-
ci obecná knižnica. Je v nej sústredených bez-
mála 9 tisíc knižničných titulov. Rozvojom in-
formačných technológií v posledných rokoch 
dochádza postupne k poklesu záujmu o kniž-
ničné služby. Ten uplynulý bol najhorší o čom 
svedčí aj počet výpožičiek. Zatvorenie knižni-
ce je to posledné čo by sme chceli. Pokúsime 
sa o rozšírenie ponukových služieb a doplne-
nie knižničného fondu o ďalšie nové tituly. 

Poniektorí z nás si svoj voľný čas spestru-
jú rôznymi záľubami alebo koníčkami. Jednou 
z týchto záľub je aj chov poštových holubov. 
V našej obci má tento chov dlhoročnú tradí-
ciu. Holubári sa zúčastňujú rôznych súťaží a 
výstav, na ktorých dosahujú v rámci nášho re-
giónu veľmi dobré výsledky. V minulom roku 
svojimi výsledkami upútal Martin Figura. Bla-
hoželáme.

Končí sa pôstne obdobie a začínajú sa naj-
krajšie sviatky roka. Prežite ich v zdraví a v po-
koji. 

Jaroslav Baňas, starosta obce
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Základné demografické údaje obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2013
Register obyvateľov:  
Počet obyvateľov spolu: 2535 
 z toho:  muži 1238 
  ženy 1297 
  Rómovia 574   

 z toho:  0 – 6 r. 322 
  7 – 15 r. 365 
  16 – 18 r. 107 
  19 – 60 r. 1380 
  nad 60 r. 361 
počet osôb prihlásených na trvalý pobyt 43 
počet osôb prihlásených na prechodný pobyt 18 
počet osôb odhlásených z trvalého pobytu 46 
zmena trvalého pobytu v rámci obce 31 
Počet narodených detí:                                                             45   (23 rómskych)
Počet zomrelých: 23  
Počet uzavretých manželstiev: 17 
Činnosť obecného úradu:  
Poskytnutie súčinnosti pre súdy, exekútorské úrady, políciu 75 
Stravovanie dôchodcov - nové zmluvy - dodatky 38 
Počet vydaných potvrdení 73 
Počet vydaných rozhodnutí o pridelení súpisného čísla 14 
Osvedčovacia činnosť:  
Počet osvedčených podpisov: 581 
Počet osvedčených fotokópií: 1032 
Matričná činnosť:  
Počet narodení 0 
Počet uzavretých manželstiev 20 
Počet úmrtí - obec Pečovská Nová Ves 12 
  - obec Červenica pri Sabinove 6 
  - obec Jakubova Voľa 7 
  - obec Ľutina 2 
  - obec Jakovany 1 
  - obec Olejníkov 0 
  - obec Hanigovce 0 
Počet dodatočných záznamov do matr. kníh 14 
Zápisy do osobitnej matriky 3 
Počet vydaných druhopisov matr. dokladov 67 
Počet štatistických hlásení (Matr.) 48 
Činnosť spoločného stavebného úradu:  
Stavebné povolenia na rodinné domy 9
Kolaudácie rodinných domov 16
Povolenia na odstránenie domu 2
Drobné stavby: - garáže 3
             - hospodárske budovy, záhradné domčeky 5
Povolenia na výrub stromov 11
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Trvalý pobyt
n trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR
n  občan má spravidla len jeden trvalý pobyt
n   trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti určenej spravidla na bývanie, ubytovanie 

 alebo na individuálnu rekreáciu
Doklady predkladané k prihláseniu na TP
n   občiansky preukaz, príp. potvrdenie o občianskom preukaze, RL dieťaťa do 15 rokov
n   v prípade, že nevlastní obč. preukaz, predkladá cestovný pas a osvedčenie o štátnom občianstve
n  doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – aktuálny výpis z katastra 
 nehnuteľností
n  písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom 
 vlastníka, alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti, alebo nájomcu.
Predloženie písomného súhlasu sa nevyžaduje ak:
- ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
-  ide o prihlásenie nájomcu, ak je nájomná zmluva uzavretá v súlade so zákonom na neurčitú dobu
- ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
- ak vlastník osobne vlastnoručne potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na TP súhlas s 

prihlásením pred zamestnancom ohlasovne
Kto môže hlásiť trvalý pobyt v ohlasovni
- jeden z členov rodiny
- zákonný zástupca – rodič
- opatrovník – na základe rozhodnutia súdu
- splnomocnený zástupca – na základe splnomocnenia
Trvalý pobyt dieťaťa
dieťa narodené na území SR
n trvalým pobytom je miesto trvalého pobytu matky
n  ak sa nedá zistiť trvalý pobyt matky, miestom TP dieťaťa je obec, kde sa narodilo
n trvalý pobyt sa začína dňom narodenia dieťaťa
dieťa narodené mimo územia SR
n trvalý pobyt začína dňom prihlásenia dieťaťa v ohlasovni po predložení sloven. dokladov (RL)
Zrušenie trvalého pobytu
n na základe žiadosti občana, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia
n priamo v ohlasovni
n cestou zastupiteľského úradu
n splnomocneným zástupcom
n na návrh občana, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti
n na návrh občana, ktorý má súdne rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
n ak budova zanikla
Potvrdzovanie pobytu
n potvrdenie o pobyte sa vydáva občanovi po jeho prihlásení na trvalý pobyt a následne 
n na základe požiadania občana, orgánov štátnej správy a samosprávy a iných právnických osôb
n za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok podľa zákona NR SR
 č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (5,- €)

Ako postupovať pri vybavovaní ...
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HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2013 V ČÍSLACH 

Rozpočet 2013  
po 3 zmenách  v  € 

Čerpanie 
k 31.12.2013  v € 

Príjmy celkom 2.317.508 2.328.104,08 
z toho :   
Bežné príjmy 1.616.348 1.655.542,55 
Kapitálové príjmy 425.404 401.961,70 
Finančné príjmy 260.756 253.267,61 
Príjmy RO s právnou subjektivit.                    15.000        17.332,22 
Výdavky celkom 2.317.508 2.235.997,28 
z toho :   
Bežné výdavky 482.648 481.548,37 
Kapitálové výdavky 448.564 321.526,06 
Finančné výdavky 396.978 440.010,67 
Výdavky RO s právnou subjekt. 989.318 992.912,18 
Plnenie  príjmov  predstavuje 104 % a výdavkov 96 %. 

Z toho :  výdavky   Základnej školy s materskou školou za rok 2013 

Prenesené kompetencie -  dotácie z KŠÚ pre ZŠ              707.426 
Originálne kompetencie –  finančné prostriedky 
z rozpočtu obce 
Z toho :  
CVČ   9.520 
Školská jedáleň  68.708 
Materská škola                                                                              114.380 
Školský klub detí     9.446 
S p o l u:  909.480 

ROZPOČET OBCE  NA ROK 2014 

Schválený rozpočet  v €  2014 
Príjmy celkom 2.620.000 
z toho : 
Bežné príjmy 1.605.000 
Kapitálové príjmy 879.000 
Finančné príjmy 120.000 
Príjmy RO                 16.000 
Výdavky  celkom 2.620.000 
z toho : 
Bežné výdavky 449.750 
Kapitálové výdavky 1.077.000 
Finančné výdavky 103.900 
Výdavky RO  989.350 

Výsledky hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky  
konanej dňa 15.03.2014 v obci Pečovská Nová Ves 

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1761
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 704
Počet odovzdaných obálok 703
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 693

HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2013 V ČÍSLACH
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Výsledky hlasovania 
z voľby prezidenta Slovenskej republiky 

konanej dňa 15.03.2014 
v obci Pečovská Nová Ves

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1761
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 704
Počet odovzdaných obálok 703
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 693

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

  1. BÁRDOS Gyula 3
  2. BEHÝL Jozef, Mgr. 4
  3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. 6
  4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 253
  5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS 4
  6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr. 44
  7. JURIŠTA Ján, PhDr. 2
  8. KISKA Andrej, Ing. 139
  9. KŇAŽKO Milan 46
10. MARTINČKO Stanislav 2
11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc. 3
12. MEZENSKÁ Helena, Mgr. 20
13. PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD. 166
14. ŠIMKO Jozef, JUDr. 1

Výsledky hlasovania v II. kole 
voľby prezidenta Slovenskej republiky 

konanom dňa 29.03.2014 
v obci Pečovská Nová Ves

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1748
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 780
Počet odovzdaných obálok 780
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 771
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 393
2. KISKA Andrej, Ing. 378
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Daňová a poplatková povinnosť v roku 2014
Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi podľa § 6 ods. 2 zákona 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  schválilo VZN č. 3/2013 platné pre územie obce Peč. Nová Ves. Hlavnou zme-
nou oproti roku 2013 je zvýšenie sadzby poplatku pre fyzické osoby – občanov za vývoz komunálneho 
odpadu  na 8,- €  na osobu a kalendárny rok. Pri platení poplatku budú poplatníkom vydané aj naďalej 
žetóny. Dve smetné nádoby sú určené pre  5 a viac osôb v domácnosti. V prípade väčšieho množstva 
odpadu si poplatník zakúpi na obecnom úrade vrece označené logom firmy AVE  Košice,  v aktuálnej ce-
ne určenej likvidátorom komunálneho odpadu. Iné  ako firemné vrecia priložené k smetnej nádobe ne-
budú vyvezené.

Doklady preukazujúce nárok  na  zníženie  alebo odpustenie poplatku  uvedeného vo VZN  v § 20 bo-
li občania  povinní predložiť  na obecný úrad  do 31.1.2014.  

V zmysle uvedeného VZN budú zo strany správcu dane každému daňovníkovi v najbližších dňoch do-
ručené rozhodnutia, na základe ktorých je každý daňovník vyrubenú daň z nehnuteľnosti, daň za psa, 
miestny poplatok  za komunálny a drobný stavebný odpad zaplatiť do 15 dní odo dňa  nadobudnutia prá-
voplatnosti rozhodnutia.  

Veríme, že si svoju daňovú a poplatkovú povinnosť splníte v riadnom termíne.                    
                                                                Ing. Alena Nalevanková,

prednostka OcÚ

A čo nové v obecnej  knižnici?
Obecná knižnica je k dispozícii všetkým, ktorým učaroval zázračný svet kníh. Väčšinu našich čitate-

ľov tvoria deti a mládež. Knižničný fond tvorí 8549 titulov. Obsahuje najmä staršie vydania, ale pomaly 
sa knižnica prispôsobuje potrebám a racionálnym požiadavkám návštevníkov, ktorí jej služby využíva-
jú. Knižnicu v minulom roku navštívilo 623 čitateľov. Vypožičalo sa 1744 kníh, z toho odborná literatúra 
pre dospelých v počte 184 kníh, krásna literatúra pre dospelých – beletria 629 kníh, detská literatúra 795 
kníh a náučná literatúra pre deti 136 kníh.

V minulom roku obec zakúpila 49 nových titulov rôznych žánrov a takisto pribudlo aj niekoľko daro-
vaných kníh od čitateľov, ktorým sa chceme aj touto cestou poďakovať za toto pekné  gesto.  V marci - 
mesiaci knihy navštevovali  knižnicu deti zo ZŠ v rámci vyučovania. Niektorí dôverne poznajú priesto-
ry knižnice, sú stálymi čitateľmi, iní si so záujmom prezerali regály plné kníh. Dnešná doba síce čítaniu 
kníh veľmi nepraje, napriek tomu sa  nájdu deti, ktoré veľa čítajú a majú aj svoje požiadavky. Napríklad 
chlapec, ktorý sa zaujíma o svet vlakov a železníc, ďalšieho priťahujú  kúzla a čary.

Knižnica má čo ponúknuť, novšie romány od slovenských autorov a autoriek, encyklopédie, kroniky, 
beletriu, náučnú literatúru, romány pre deti a 
mládež, detektívky a záhady a v neposled-
nom rade aj poéziu.

Pokladmi v našej knižnici sú skoré vyda-
nia literárnych klasikov, napr. Hviezdoslavo-
ve Sobrané spisy básnické z roku 1928, ale-
bo Slovo na čase od Ľudovíta Štúra z roku 
1941.

Poteší nás každý nový čitateľ, ktorý zavíta 
do našej obecnej knižnice a siahne po dob-
rej knihe ako po prostriedku oddychu a rela-
xu. 

Redakčná rada



Nápad oslavovať Medzinárod-
ný deň žien vznikol na Medzinárod-
nej ženskej konferencii v roku 1910, 
ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum 
tohto sviatku určili 8. marec na počesť 
veľkého štrajku 40 000 newyorských 
krajčírok z textilných tovární, ktorý sa 
konal v roku 1908. Tieto bojovali za 
zrušenie desaťhodinového pracovné-
ho času, proti nízkym mzdám a zlým 
pracovným podmienkam.

V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemec-
ku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911.  
V roku 1913 ho oslavovali aj v cár-

skom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade je v roku 1917 pevne usta-
novený 8. marec ako MDŽ a v  roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný OSN. Prvý sviatok MDŽ v ČSR 
sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny 
bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.
/zdroj internet/.

Po páde totalitného režimu sa na Slovensku tento sviatok považoval za komunistický prežitok,  
a preto ho väčšina národa prestala uznávať. Čas ukázal, že MDŽ má svoje opodstatnenie a miesto 
v našej spoločnosti, aj keď ho mnohí dodnes neakceptujú. Každá žena predsa nemôže byť matka, 
ale má tu predsa miesto na tejto zemi a vytvára hodnoty ako každá iná. Žena symbol materstva, lá-
sky, starostlivosti, môžeme to aj tak popísať. Žena matka, pracujúca, dôchodkyňa, šéfka, politička, 
dobrovoľníčka, všetky tieto ženy si zaslúžia úctu aj poďakovanie. Každú z nás poteší uznanie, lás-
ka, poďakovanie a hlavne radosť z našich blízkych. 

Naša obec každoročne myslí na ženy, hlavne starosta obce,  ktorý poďakuje všetkým ženám. 
Symbolická oslava MDŽ sa tento rok konala 9. 3. 2014 v kultúrnych priestoroch obecného úradu. 
Zúčastnilo sa približne 160 žien, pre ktoré boli pripravené darčeky a kultúrny program, ktorý mode-
roval Miroslav Dujava. V programe sa nám predstavili Lukáš Kolcun, Adam Hendrichovský a Lu-
káš Čerkala. Otec a syn Čerkalovci krásne zaspievali a mladý umelec Kaprál zahral na klávesoch  
pekné  melódie.  

Slová známeho skladateľa „Len bez ženy, môže byť človek blažený“,  sú určite prejavom neja-
kej negatívnej emócie. A preto Vám všetkým želáme „Muž bez ženy, nemôže byť nikdy blažený“.

A ešte zopár múdrostí:
l  Ak si niekedy miloval ženu alebo vlasť, prežil si výnimočné šťastie, a ak potom umrieš, to už  
 nie je dôležité. (Ernest Hemingway)
l  Ako náhradu za rozum mužov dostali ženy od Stvoriteľa ženskú logiku. (Tibor Dery)
l  Akonáhle muž prestáva ženu milovať, začína na nej vidieť samé nedostatky.  
 (Marlene Dietrich)
l  Až vtedy, keď sa žena do muža naozaj zamiluje, sú pre ňu všetky jeho chyby prirodzené. 
                                                                                                                                (Abram Alikjan) 
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Medzinárodný deň žien
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V našej obci od roku 2003 funguje komunitné centrum, ktoré pomáha ľuďom v sociálnej núdzi. V pre-
važnej miere jeho služby využívajú Rómovia, ale je tu pre všetkých. Okrem terénnej sociálnej práce 
tu pracovníčky vykonávajú bežné sociálne poradenstvo a rôzne komunitné aktivity pre deti, ale aj do-
spelých.  V minulom roku sme Vás informovali o Vianočnom koncerte a Mikulášskych slávnostiach.  
Aj na tento rok máme pripravené akcie a o niektorých Vás chceme informovať. Naše centrum môžeme 
považovať za nízko prahové centrum pre všetkých. Môže nás navštíviť kto chce,  nezáväzne vždy počas 
pracovného dňa do 15:30 hod. Túto možnosť využívajú hlavne deti. Píšu si tu domáce úlohy, rozvíjajú 
svoje pohybové a športové záujmy. Deti si pomocou sociálnych pracovníčok precvičujú rôzne zručnosti, 
ktoré môžu zužitkovať v škole. Venujeme sa deťom v predškolskom veku, učíme ich základy pre ďalšie 
vzdelávanie, pre  bežný život v prostredí, v ktorom žijú. Vo februári sme si s deťmi vyrobili masky a zor-
ganizovali karneval, spojený s diskotékou a rôznymi súťažami.  Medzi aktivity pre dospelých patria pravi-

delné zdravotné prednášky a meranie krvného tlaku.  
V spolupráci s našou detskou zdravotnou sestrou sa 
zameriavame na najčastejšie problémy pri zvládaní 
zdravia a starostlivosti o deti. Počas týchto stretnutí 
poskytujeme rómskym občanom informácie o zdra-
vom životnom štýle. Medzi ďalšie vzdelávacie ak-
tivity patrí čítanie rozprávok a kreslenie pre matky  
s deťmi. Matky tu svojim deťom čítajú krátke roz-
právky a spoločne si kreslia obrázky s rôznou tema-
tikou.  Tešíme sa, že sa mnohí z Vás zapájajú do or-
ganizovaných zberov šatstva a hračiek, ktoré veľmi 
pomáhajú ľuďom v núdzi.  

    Veríme, že aj v budúcnosti sa nájdu takí, ktorí 
ochotne pomôžu.  Budeme radi za každú dobrovoľ-

nícku pomoc. Veríme, že sa nájdu aj takí, ktorí by sa dobrovoľne zapojili, či už do  spolupráce s rómsky-
mi deťmi,  alebo v rámci vzdelávania a športu.                                                   

 Mgr. Vierka Horňáková

OKIENKO ŠKOLY
Od 4. februára do 5. februára 2014 sa uskutočnil zápis budúcich prváčikov do základnej školy v na-

šej obci. Zápis sa uskutočnil v popoludňajších hodinách. Do 
1. ročníka bolo spolu zapísaných 51 detí. Z toho pravidelnú 
predškolskú prípravu v materskej škole absolvovalo 36 detí. 
Rodičia štyroch detí požiadali o odklad povinnej školskej do-
chádzky, no na základe odporúčania CPPPaP v Sabinove bu-
de odklad umožnený 1 dieťaťu. Do prvého ročníka bolo zapí-
saných 43 detí z Pečovskej Novej Vsi (z toho 17 rómskych), 
4 deti z Jakubovej Vole, 3 deti z Červenice a 1 z Hanigoviec. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prejavili dôveru našej ško-
le a zverili nám vzdelávanie a výchovu svojich ratolestí. Na na-
šich nových prváčikov sa tešíme v septembri.

Mgr. Valentína Krajňáková 
riaditeľka ZŠsMŠ

Život v komunitnom centre
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Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia sa od rodiny líši tým, že môže okrem iného naplniť a nasýtiť túž-
bu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. V predškolskej výchove má svoje nezastupiteľné miesto výchovné spoločenstvo, 
ktoré tvorí skupina detí v interakcii s učiteľom v jednej triede. Vytvára sa priaznivá sociálno-emocionálna klíma, ktorá vý-
znamným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností každého dieťaťa. 

Zákonní zástupcovia mali možnosť zapísať svoje dieťa do materskej školy  v dňoch od 15.2. do 15.3. 2014, ktorý 
prebiehal podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskor-
ších predpisov.

Rodičia sa o ňom mali možnosť dozvedieť prostredníctvom oznamov, ktoré sa nachádzali na rôznych verejných 
miestach (MŠ, ZŠ, OÚ atď.) Informácia o zápise bola zverejnená  v miestnom rozhlase a na internetovej stránke školy.

Zákonní zástupcovia dieťaťa postupne prinášali vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s potvrdením o zdra-
votnom stave dieťaťa od pediatra. K 15.3.2014 sme ich zaevidovali 29. Ak k nim pripočítame 13 žiados-
tí zo zápisu uskutočneného v komunitnom centre, dostaneme počet 42 zaevidovaných žiadostí. K posúdeniu prija-
tia jednotlivých detí bude zasadať komisia, ktorá zaujme stanovisko k počtu zaradených detí do jednotlivých tried. 
Na základe tohto stanoviska riaditeľka ZŠ s MŠ  v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne  
o prijatí, prípadne o neprijatí dieťaťa do materskej školy. Zákonní zástupcovia budú o tom informovaní prostredníctvom 
písomného rozhodnutia.

Alena Perdíková, ZRŠ pre MŠ

 Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hlbšie sa však tre-
ba skloniť k matkám, čo dali život deťom. Ale najhlbšie k učiteľom, 
čo z bytostí vychovali človeka, lebo ľahšie je vrch preniesť, rieku za-
hatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť ako vychovať človeka so srdcom 
a dušou  ľudskou.“                                  

J. A. Komenský
  

Život každého človeka je ako pestrá mozaika vyskladaná z rôznych fa-
rebných kamienkov. Farby detstva zastupujú  v mozaike tie veselé a pes-
trofarebné kamienky. S pribúdajúcimi rokmi sa výrazné farby detstva tlmia, 
nadobúdajú jemnejšie odtiene a sem – tam sa objaví aj tmavší tón. Túto 

farebnú krásu mozaiky života vytvárajú predovšetkým ľudia, ktorí nás obklopujú. V prvom rade sú to 
rodičia, priatelia a samozrejme - UČITELIA.

Učitelia, ktorí sprostredkúvajú žiakom a študentom informácie, zložitosti vedy premieňajú na drob-
né, vysvetľujú zákonitosti prírody, rodného jazyka  i záhady vesmíru... A tak deň za dňom postupne 
aj oni pridávajú svoje kamienky do farebnej mozaiky každodenného žiackeho života a snažia sa vy-
chovať z dieťaťa človeka so srdcom a dušou ľudskou.

28. marca si všetci zamestnanci základnej i materskej  školy pripomenuli krásny a významný svia-
tok - Deň učiteľov. Ich srdciam dobre padli srdečné a láskavé slová, ktoré si vypočuli počas programu 
uvitého z vystúpení našich terajších no i bývalých žiakov – už študentov, ktorí ich prišli pri tejto príleži-
tosti pozdraviť a spevom, recitáciou, tancom, vtipmi i hudobnými číslami im spríjemnili tento jedinečný  
deň.                                                                                                           Mgr. Valentína Krajňáková

riaditeľka ZŠsMŠ

Zápis detí do materskej školy



Stolný tenis v obci má už dlhoročnú tradíciu. Dňa 25. januára 2014 stolnotenisový oddiel So-
kol v Pečovskej Novej Vsi pripravil v poradí už 47. ročník stolnotenisového  turnaja. Toto podu-
jatie sa  každoročne organizuje pravidelne na počesť oslobodenia obce ako spomienka na obe-
te bojov počas oslobodzovania našej obce v roku 1945.

Turnaj sa uskutočnil v telocvični ZŠ a zúčastnili sa ho registrovaní a neregistrova-
ní hráči.

V jednotlivých kategóriách boli tieto umiest-
nenia:

Kategória registrovaní:
1. Dušan  Podlipa
2. Pavol Petrík
3. Ján Ring

Kategória neregistrovaní:  
1. Martin Krivda
2. Pavol Kvašňák
3. Ján Straka

AKTIVITY ZO ÚŽS V PEČOVSKEJ NOVEJ VSI

Karneval pre deti v našej obci už 
piaty raz zorganizovali členky ZO 
ÚŽS v Pečovskej Novej Vsi. Ten to-
horočný sa konal v sobotu 8. febru-
ára 2014 ako zvyčajne v kultúrnej 
sále obecného úradu. Zabaviť sa 
prišli nielen školáci, ale aj škôlká-
ri – tí si to užili vari najviac. O zá-
bavu naozaj nebola núdza – deti  
v maskách si  mohli nielen zatanco-
vať, ale aj zúčastniť sa rôznych hier 
a súťaží. Za účasť v súťažiach do-
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47. ročník stolnotenisového 
turnaja k oslobodeniu obce

ZIMNÝ KARNEVAL PRE DETI
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stali sladkú odmenu. Aj napriek tomu, že  tentokrát nebola súťaž o naj... masku, deti ne-
prišli o nič, lebo každé dostalo darčeky -  hračky, zábavné hry, potreby do školy... Naše 
členky popri zábave nezabudli ani na občerstvenie pre masky a pripravili im nielen výbor-
ný čaj, ale tiež chlebíčky a šišky, aby po tom tanečnom vrtení a súťažení neboli smädné, 
či hladné. Karnevalové popoludnie zbehlo akosi rýchlo, zvečerilo sa a niektorým mas-
kám sa ani nechcelo ísť domov, ale nič to. Karneval sa bude konať aj budúci rok. Už te-
raz si môžete pripravovať masky. Tešíme sa na vás, deti.

                                                                                                                 Výbor ZO ÚŽS

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA                                               
Fašiangy, fašiangy, Veľká noc príde... Na vidieku bývalo voľakedy zvykom cez fašiangy 

chodievať po dedine v maskách a veselým spevom a tancom v sprievode masiek lúčiť sa s 
„fašiangom“ resp. pochovávať basu. Dnešnému modernému človeku sú tieto tradície dosť 
vzdialené, dnes sa zabávame ináč – niektorí pestujú „papučovú kultúru“ pri televízore alebo 
počítači a tí mladší navštevujú diskotéky.  Ani v našej obci to nie je inak, a preto sme sa my, 
členky ZO ÚŽS rozhodli pre zmenu - usporiadame „Fašiangovú zábavu“.

Nápad bol na svete, no išli sme do toho s obavou. Nebáli sme sa, že to nezvládneme, ale, 
že nebude záujem. Termín zábavy sme stanovili na 22. február 2014, dohodli sme miestnosť 
- kultúrna sála obecného úradu – stanovili cenu, zaobstarali vstupenky, členky výboru si roz-
delili úlohy, aby v deň D všetko klapalo a  kolotoč sa mohol začať.  
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Dva týždne ponúkania lístkov, obchádzania možných záujemcov, oslovovania sponzorov, 
zabezpečenie hudby, občerstvenia, cien do tomboly... Naše úsilie prinieslo prekvapivý výsle-
dok – zrazu sme mali predaných vyše 100 lístkov, a teda plnú sálu, aj cien do tomboly (nie-
len tých našich vlastných) sa nazbieralo neúrekom, za čo všetkým sponzorom ďakujeme. Prí-
pravy vyvrcholili, vyzdobená sála mohla privítať hostí. Tí sa zišli v dobrej nálade a zábava sa 
mohla začať. Muzika neúnavne hrala, hostia tancovali, spievali, jednoducho zabávali sa. Ná-
ladu im zodvihla aj tombola - vyše 50 cien urobilo radosť každému výhercovi. Zábava trvala, 
ako ináč, do rána. Únava však urobila svoje a konečne sa mohli pobrať domov aj usporiada-
teľky, aby popoludní zvládli sálu upratať a dať do pôvodného stavu. Ak Boh dá, na budúci rok 
sa na fašiangovej zábave stretneme zas.

Výbor ZO ÚŽS

Čriepka z činnosti Klubu dôchodcov
V roku 1991 pri Klube dôchodcov v Pečovskej Novej Vsi vznikla spevácka skupina 

Jablonka, ktorá sa prezentuje na rôznych podujatiach a  súťažiach dodnes,  v tomto ča-
se pod taktovkou Mgr. A. Kuchárikovej a p. M. Antolovej. V minulom roku pozdravili aj 
seniorov zo zariadenia Senior vital v Sabinove, kde spolu strávili pekné chvíle a k  ich 
spevu sa  pridali aj obyvatelia tohto zariadenia.

Chlapi z Jablonky – p. J. Trávnik, Š. Vyrostek, M. Urda, F. Vojtek   si  pod vedením  
p. A. Samka a hudobného doprovodu p. J. Ridillu pripravili široký repertoár šarišských, 
moravských a českých piesní, s ktorým sa prezentovali aj na prehliadke činnosti Klu-
bov dôchodcov. Vystúpili aj na obecných slávnostiach pri príležitosti Dňa žien, Dňa ma-
tiek, Pečovskonovoveského jarmoku.

     Mgr. Jana Urdová
   predsedníčka Klubu dôchodcov
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Vyhodnotenie pretekovej sezóny 
chovateľov poštových holubov za rok 2013

Každoročne chovatelia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov obdr-
žia pred pretekovou sezónou plán letov na celý rok, ktorý zhotovuje Oblastné zdru-
ženie v spolupráci so Slovenským zväzom, nakoľko tento plán musí byť v súlade  
s medzinárodnými pravidlami FCI.

Tento plán obsahuje zhruba 17 až 18 pretekov starých holubov a 4 až 5 pretekov 
mladých, teda tých, ktoré sa vyliahli v roku pretekov.

Po obdržaní tohto 
plánu chovateľ podľa 
počtu chovaných holu-
bov, ale aj svojich am-
bícií je povinný nahlásiť 
počty nasadených ho-
lubov na ten-ktorý pre-
tek. Z celkového počtu 
nahlásených holubov 
oblastný výbor vypočí-
ta poplatok za každé-
ho nasadeného holu-
ba, znamená to, že čím 
viac je prihlásených, 
tým je poplatok nižší.

Je treba tiež zdôrazniť to, že plán letov obsahuje tri kategórie pretekov:
krátke trate  od 100 - 300 km
stredné state od 300 -  500 km
dlhé trate od 500 - 1000 km.
Sú vo svete, ale aj na Slovensku tzv. superdlhé trate nad 1000 km, ktoré sú skôr 

komerčného charakteru, kde sa lieta o hodnotné ceny.
Po zaplatení stanovených poplatkov vopred môžu chovatelia vyplniť tzv. „Evi-

denciu holubov“, ktorú odovzdajú výcvikovému referentovi v základnej organizácii.
Táto evidencia obsahuje presný súpis holubov, s ktorými chce chovateľ v tom ro-

ku lietať. Evidencia sa potom vloží do počítača a ak by chovateľ čo i len omylom dal  
na pretek neevidovaného holuba, počítač ho nevyhodnotí. Naši traja členovia  
- p. Martin Figura, Štefan Novický a Jozef Kočiščák sú členmi ZO Lipany, ktorá spo-
lu so ZO Sabinov, ZO Brezovica, ZO Ľubotín a ZO Torysa tvoria Oblastné združe-
nie Sabinov.

Každý chovateľ vstupuje do súťaže s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky, 
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získať body (z nasadených holubov na pretek bodujú 20 %), no ale ak niet toľko 
bodov, aby boli v popredí základnej organizácie, či oblastného združenia, tak as-
poň nejakú tú cenu.

A takúto cenu sa predsa podarilo v minulom roku 14. 7. 2013 získať nášmu cho-
vateľovi Martinovi Figurovi zo zahraničného preteku „Gotha 2“, kde obsadil druhé 
miesto v ZO Lipany a ôsme miesto v OZ. Tento pretek bol zaradený ako veľká ce-
na Slovenska, ale tiež v ZO Lipany sme súťažili o pohár primátora mesta Lipany.

Bolo že to radosti, keď pri vyhodnocovaní pretekovej sezóny za minulý rok v me-
siaci november v reštaurácii Lipa v Lipanoch pohár za druhé miesto p. Figurovi 
odovzdával osobne primátor Lipian p. Ing. Vokál.

Na vyhodnocovaní minuloročných pretekov sa zúčastnili aj starostovia obcí, ktorí 
nejakou tou čiastkou prispeli na chod našej holubárskej činnosti. Medzi primátorom 
Lipian a štyrmi starostami obcí pozvanie neodmietol ani starosta našej obce p. Ba-
ňas, ktorý p. Figurovi za dosiahnutý úspech osobne poďakoval a odovzdal mu ma-
lý darček, ktorý by ho mal povzbudiť do jeho ďalšej holubárskej práce.

Na záver hodnotiacej schôdze si účastníci pochutnali na vynikajúcej holubacej 
polievke, ktorú si primátor a starostovia nevedeli vynachváliť.

Touto cestou chcem osobne poďakovať p. Figurovi za úspešnú reprezentáciu 
holubiarstva v našej obci. 

Ďalej chcem úprimne poďakovať aj nášmu starostovi p. Baňasovi za to, že má 
pre náš športový koníček pochopenie a podľa svojich možností nám v tom aj pomá- 
ha.                                                   Letu zdar!

 Jozef Kočiščák

Vážení športoví priatelia, aj keď už jarná časť od-
vety súťažného ročníka 2013/2014 klope na dvere, 
chcem sa  z pohľadu predsedu FK SLOVAN poďako-
vať všetkým, ktorí sa podieľajú na fungovaní nášho 
futbalu.

Je to náročná záľuba, či už z pohľadu osobného 
voľna alebo fyzickej námahy. Veď dnes už vôbec 
neplatí, že futbal je záležitosťou letných dní, je to 
šport, ktorý sa dnes už hraje včetne prípravy po ce-

lý rok. Je to náročné na zápasy a tréningy a v neposlednom rade je to náročné aj 
z pohľadu financií zvlášť, keď tu máme družstvo žiacke, dorastenecké a družstvo  

TJ Slovan Pečovská Nová Ves
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mužov. Preto moja vďaka patrí p. starostovi a obecnému zastupiteľstvu, bez ich 
pochopenia by sme futbal nemohli v našej obci vôbec rozvíjať.

Je tu veľa ďalších ľudí a sponzorov, o ktorých sa v prípade potreby opierame.  
Sú to už pravidelní podporovatelia ako napríklad:

n  p. Ján Mojzeš - ktorý nám doteraz stále vyšiel v ústrety
n  p. Matúš Havrila 
n  PILSTAV – p. Broda
n  Ing. Peter  Leššo
n  p. Štefan Antol ml.
n  p. Ondrej Petrík ml.
n  p. Jozef Kalaba
n  p. Boris Lichvár

Veľmi si vážime podporu miestnej reštaurácie MARTINI, bez ktorej by nebolo 
možné pripraviť členskú schôdzu na takej úrovni, na akej bola. Taktiež si vážime 
pomoc p. Pavla Baňasa, ktorý nám dlhodobo zváža prešovských futbalistov na tré-
ningy a zápasy, a to aj v prípravnom období. Nezanedbateľným sponzorom býva 
pravidelne aj COOP JEDNOTA zásluhou nášho bývalého futbalistu p. Miloša Sam-
ka.

Pri jednej z návštev svojho rodiska nám prisľúbil pomoc aj p. Vladimír Pustay, 
bývalý funkcionár FK, svoj sľub dodržal a tiež pomohol.

Všetci spomínaní aj keď priamo nepracujú vo futbalovom dianí, svojím pocho-
pením nás vedia podporiť a motivovať, a to tých, ktorí pracujú priamo vo výbore  
TJ:

n  p. Ján Kochan
n  p. Štefan Kochan
n  p. Pavol Zborovský
n  p. Pavol Tomko

Tréneri :
n  p. Štefan Vargovčík
n  p. Juraj Čekan

Taktiež poďakovanie patrí všetkým aktívnym hrá-
čom od žiakov až po dospelých, ktorých momentál-
ne je zhruba 80.

Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa akýmkoľ-
vek spôsobom pričinili o chod nášho klubu.

Predseda klubu 
Peter Novický
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Vypaľovanie trávy a ochrana pred vznikom požiarov
Každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha je najväčšie nebez-

pečenstvo vzniku požiarov. Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, 
resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, krí-
kov a zakladaní ohňov v prírode. 

Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov 
v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných poras-
tov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením 
ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod. Letné obdobie sa vyznačuje 
okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úro-
dy, ktorý je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným 
šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v le-
soch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti.

Podobne je to aj so spaľovaním nechceného odpadu v záhradách.
Najmenej dvakrát do roka sa ma-

jitelia záhrad snažia zbaviť nechce-
ného odpadu. Na jar je to suchá 
tráva a na jeseň popadané lístie či 
drevo zo stromov. Opadnuté lístie a 
suchú trávu záhradkári často spa-
ľujú vo svojich záhradách.  Tento 
spôsob, ako sa zbaviť odpadu, ško-
dí nielen okolitému prostrediu, ale 
pomalým spôsobom zabíja aj ľudí. 
Dusivý dym, vznikajúci spaľovaním 
lístia či suchej trávy, obsahuje oxid 
uhoľnatý, uhľovodíky, oxid dus-
ný, dechtové látky a nebezpečné  
dioxíny. Sú to prevažne syntetické 

látky s vážnymi trvalými negatívnymi účinkami na divožijúce druhy, ekosystémy a ľudské 
zdravie. U človeka môžu vyvolať poškodenie imunitného či nervového systému a dokon-
ca majú aj rakovinotvorné účinky. Keďže nič sa nestratí bez stopy, všetky mikročastice, 
ktoré sa dostanú do atmosféry, sa vo forme dažďa, snehu či hmly opäť vrátia do pôdy. 
Okrem uvedených rizík spôsobuje spaľovanie lístia a suchej trávy aj likvidáciu užitočného 
hmyzu a pôdotvorných mikroorganizmov, čím sa ničí úrodná vrstva pôdy. Navyše, spa-
ľovaním organického materiálu vypúšťame do ovzdušia vynikajúce hnojivo, ktoré môže-
me získať kompostovaním.

V súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré vypaľovanie trávy, porastov bylín  
a kríkov ako aj spaľovanie odpadov zo záhrad a domácnosti zakazujú.
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Zákon NR SR č. 314/2001 o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje zakladať oheň tam, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 
zákon NR SR č. 438/2002 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 o Hasičskom 
a záchrannom zbore a mení zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Zákon č. 223/2001 o odpadoch v znení noviel, ktorý zakazuje zneškodňovať všetok ze-
lený odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných priestranstiev ktorý sa mu-
sí zhodnocovať napr. kompostovaním. Iný odpad (napr. plasty, papier, sklo…) sa môže 
zneškodňovať iba v zariadeniach, ktoré sú k tomuto účelu špeciálne vybudované (sepa-
račné linky, riadené skládky odpadov, spaľovne odpadu). Od 1. januára 2006 špeciál-
ne platí zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene a pod. 
Tento „zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať napr. kompostovaním alebo vývozom 
na určenú skládku.

Podľa zákona o ochrane pred požiarmi fyzické osoby spaľovať (nie vypaľovať) biood-
pad môžu. Právnické osoby, teda firmy, nesmú dokonca spaľovať ani takýto odpad, iba ak 
majú súhlasné stanovisko od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, 
avšak ich povinnosťou je dohliadnuť na to, aby nedošlo k požiaru. Rozdiel medzi spaľo-
vaním a vypaľovaním je v tom, že vypaľuje sa porast na koreni (najčastejšie je to vypaľo-
vanie trávy na lúke) a spaľuje sa materiál či odpad, ktorý je zrezaný a uložený na kôpku. 
Spáliť takýto odpad podľa zákona o ochrane pred požiarmi je možné.

Výška pokút za vypaľovanie trávy a spaľovanie odpadu je rôzna. Ak sa postupuje pod-
ľa zákona o odpadoch, tak v blokovom konaní je pokuta do 33 eur a v správnom konaní 
do 166 eur. V prípade ak požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí fyzickým a právnickým oso-
bám trestné stíhanie.

Samozrejme, aj pri zbavovaní sa bioodpadu zo záhrad existuje alternatíva, ktorá je  
v súlade s predpismi. Záhradkári sa môžu bioodpadu zbaviť kompostovaním vo vlastných 
zariadeniach na kompostovanie, alebo v prípade organizovaného zberu bioodpadu ulo-
žením na určených zberných dvoroch. Nevzniká pri tom riziko požiaru, kompostovaním 
sa odpad zhodnocuje a navyše vám pritom nehrozia žiadne pokuty. Každý, kto má zá-
hradu si určite môže nájsť miesto, kde odpad, ktorý v záhrade vzniká, skompostuje. Infor-
mácie o kompostovaní nájdete napr. na stránke www. priateliazeme.sk/spz  v časti bio- 
odpady.

Čo by ste mali urobiť ak ste svedkom vypaľovania trávy a odpadov?
Ak niekoho vidíte, ako spaľuje alebo vidíte odkiaľ sa šíri nepríjemný dym, upovedomte 

o tom obecný úrad alebo štátnu políciu (č. t. 158)

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?
Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – č. t.150 resp. 112, alebo 

zabezpečiť jeho ohlásenie.
Uviesť: kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá.
Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát 

ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
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Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťa-
nia pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na židovskú paschu - 
ktorá sa slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobode-
nia Izraelského národa z egyptského otroctva. 

Termín Veľkej noci sa každoročne mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jar-
nom splne mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš 
Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote. Veľkonočný - tichý týž-
deň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne pripomí-
na pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista.

Kvetná nedeľa 
Kvetnou nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa, veľkého na najdôležitejšie udalosti spásy. 

Počas Kvetnej nedele si pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema, aby tu oslávil veľkonočné 
sviatky. Slávnosť veľkonočného baránka sa vtedy mohla konať jedine v Jeruzaleme - hlavnom 

meste židov. Zástupy nadšene vítali Ježiša a 
pod nohy mu hádzali palmové ratolesti, pre-
to má táto nedeľa pôvodne názov Palmarum 
t.j. nedeľa paliem. Pomenovanie Kvetná nede-
ľa pravdepodobne vzniklo u nás podľa toho, 
že u nás palmy nerastú a významné osobnosti 
sa vítajú kvetmi. Snáď aj podľa toho, že tento 
deň spadá do skorého jarného obdobia, kedy 
sa objavujú prvé kvety. Na Kvetnú nedeľu, Ze-
lený štvrtok a Veľký piatok sa na službách Bo-
žích čítajú a spievajú pašie.

Zelený štvrtok 
Pomenovaný je pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Pán Ježiš 

modlil a bol zatknutý vojakmi. Hlavným dôvodom svätenia tohto dňa je ustanovenie Večere 
Pánovej Pánom Ježišom Kristom.

Veľký piatok 
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na kríži. Evanjelici ho 

považujú za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta. Je-
žiš Kristus bol ukrižovaný na vrchu Golgota cisára Tibéria a Pontského Piláta. V rímsko-ka-
tolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži omša, oltáre sú bez chrámového rúcha, bez krí-
ža aj svietnikov. Na niektorých miestach sa nezvoní, len rapká od štvrtku do soboty večera. 

VEĽKÁ NOC
najvýznamnejší kresťanský sviatok
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Na evanjelických službách Božích sa čítajú  
a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera Pánova. 
Zachováva sa prísny pôst - nejedáva sa mäso.

Biela sobota
Ježiš bol pochovaný do hrobu. V sobotu sa 

v chrámoch nekonajú služby Božie. Len večer 
bývajú v niektorých cirkevných zboroch služ-
by Božie, ktoré sa začínajú v pôstnom duchu  
a končia sa už radosťou z Pánovho vzkriese-
nia. Sobota je prípravným dňom pred veľko-
nočnými sviatkami. Katechumenom sa udeľo-

val svätý krst, pri ktorom dostali biele rúcho. Odtiaľ názov biela sobota.
Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia a znovu sa rozozvučia 

zvony, ktoré od štvrtku večera nezvonili.

Veľkonočná nedeľa 
Každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo zamrznutej zeme vyrastá tráva, 

rozkvitá zasnežená lúka, na zamrznutom strome vypučia listy... Raz na jar pred 2000 rokmi 
na Veľkú noc sa však odohral aj iný zápas so smrťou. Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš 
Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť a vstal k novému životu. Neostal v hrobe, pretože Ho 
Boh vzkriesil. Po Jeho smrti Ho stovky ľudí opäť videli živého. Mnohí s Ním hovorili, dotýkali 
sa Ho a dokonca s Ním jedli a pili. Ježiš Kristus nebol obyčajným človekom, ale bol Božím Sy-
nom. “Pán sa rozhodol, že z lásky k nám sám pôjde našou cestou“- povedal sv. Augustín. Je-
žišove vzkriesenie dáva jedinečnú nádej na večný život každému, kto v Neho uverí. Nádej na 
život, proti ktorému je smrť už navždy bezmocná. “Veru, veru hovorím vám: Kto počúva moje 
slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do ži-
vota“. (Jánovo evanjelium 5,24) “Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď 
umrie“. (Ev. Jána 11,25)

Nad ránom keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych bola sv. omša pri ktorej novokrstenci prvý raz do-
stali sv. prijímanie. V túto nedeľu je u nás obyčaj svätiť jedlá. Táto obyčaj má pôvod v staro-
kresťanských 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. Svätí sa chlieb, 
mäso a vajcia ako symboly života.

Veľkonočný pondelok 
Typické veľkonočné zvyky - oblievanie vodou, ši-

banie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok, 
rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok - ne-
majú kresťanský pôvod. Často sa stáva, že odsúva-
jú pravú podstatu veľkonočného pondelka do úza-
dia.

Veľkonočné obdobie trvá 50 dní. Začína sa 
Bielou sobotou a končí sa večer na sviatok Zo-
slania Ducha Svätého (Turíce), ktorý sa tento rok 
bude sláviť 8. júna. zdroj: internet
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Apríl 
Koľko ráz pred Ďurom zahrmí, toľko ráz po Ďure bude mráz.
Koľko týždňov pred Ďurom vŕba sa zelená, toľko týždňov pred Annou (26.7) žne.
Na Juraja lastovičiek návrat do rodného kraja.
Aká Kvetná (nedeľa), taká Veľká (noc).
Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný.
Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.
Pekná a jasná Veľká noc znamená hojnú úrodu.
Apríl v daždi, máj v kvete.
Mokrý apríl, suchý jún.
V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na jačmeň.

 
Máj 

Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.
Na Jakuba, Filipa zelená sa každá lipa.
Žofia víno vypíja a dobré ľany dáva.
Jasné slnko na Urbana hojnosť dobrého vína znamená.
Na mokré Turíce nasledujú pošmúrne Vianoce.
Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí.
Studený máj – v stodole raj.
Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.
Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumrie.
Ak je máj teplý a jasný, bude jún daždivý a chladný.
 

Jún 
Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.
Na svätého Barnabáša, búrky často strašia.
Na svätého Víta keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa nesmeje.
Na svätého Jána jahody do džbána.
Peter a Pavel huby sejú.
Na Petra, Pavla deň jasný, čistý rok úrodný bude istý.
Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.
Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď /až/ začneme kosiť.
Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym.

PRANOSTIKY
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Andrej 
Samko 
narodený
17. 2. 1934

„Spev to je môj život, lebo keď spievam, je vo mne živo....“ takto nejako by sa dal jed-
nou vetou charakterizovať náš jubilant Andrej Samko. Niektorí ho poznajú ako zapále-
ného zberateľa liečivých rastlín alebo ako aktívneho člena speváckych skupín. No ako  
a kde  prežil svoj život sa dočítate v nasledujúcich riadkoch, ktoré sme venovali práve 
jemu.

Otec pána Samka sa volal rovnako ako on, Andrej. Ten, podobne ako ostatní chlapi  
v ťažkých časoch, odišiel za lepším zárobkom v druhej emigračnej vlne do Spojených 
štátov amerických. Pracoval tam päť rokov. Spolu s ním tam emigrovali aj jeho tri sestry, 
ktoré sa však naspäť nevrátili. Ostali tam a vydali sa. Po vzniku 1. Československej re-
publiky sa pán Andrej Samko st. natrvalo vrátil vo veku 28 rokov k svojej manželke. Za 
ušetrené peniaze spoločne kúpili  pozemok, na ktorom samostatne hospodárili  a posta-
vili dom. 

Po smrti jeho 53-ročnej manželky sa pán Samko st. oženil druhýkrát s Máriou rod. Iža-
rikovou vo veku 60 rokov. Ich jediným synom je práve Andrej Samko ml., ktorý sa naro-
dil 17. februára 1934. Pán Samko mal tak štyroch súrodencov z otcovho prvého man-
želstva (3 sestry a 1 brata) a jednu sestru z matkinej strany. Podľa spomienok matky  
p. Samka ho krstil práve nový miestny farár - p. Jankovich, ktorému potom veľmi rád nie-
koľko rokov miništroval. 

Keďže jeho otec (ako sme už uviedli) strávil niekoľko rokov v cudzine, bol po vzniku  
1. ČSR zvolený za prvého richtára. Bol ním v rokoch 1918 - 1926. Nielen kvôli jeho funk-
cii, ale aj pre jeho nadhľad bol ich dom častým miestom debát v nedeľu popoludní, kedy 
si k nim chodili chlapi „pośedzec“. 

Svoje detstvo prežil pán Andrej Samko ml. tak ako každé iné dieťa v ťažkých časoch 
druhej svetovej vojny (1939 - 1945). Peňazí veľa nebolo a tak niekedy nemal ani topán-
ky, v ktorých by mohol ísť do školy. Veľmi dobre si spomína na dlhodobejší pobyt nemec-
kých vojsk v našej dedine v roku 1942. V živej pamäti má aj bolestné oslobodenie našej 
obce v januári 1945.  

Mestskú školu v Sabinove tzv. meštianku ukončil p. Samko v roku 1949. Vtedy sa ako 
16-ročný zúčastnil budovania Trate Družby, kde pomáhal pri stavaní násypov na trase  
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Margecany - Krompachy. Vzápätí nato absolvoval dvojročnú učňovskú prax v Čechách  
v odbore - nástrojár špecialista, z ktorého dostal v roku 1952 aj výučný list. Práve toto mu 
umožnilo, aby potom nastúpil do zamestnania v prešovskom Závode priemyselnej auto-
matizácie (ZPA). Avšak jeho pracovnú dráhu prerušil nástup na povinnú vojenskú služ-
bu, ktorú ukončil v roku 1956. Na vojne sa ako vojak zaoberal spojovacími materiálmi. 
Po ukončení vojenskej služby sa vrátil do pôvodného zamestnania v Prešove (ZPA) rov-
nako ako k  futbalu v Pečovskej Novej Vsi.

Významným bodom v jeho živote bol sobáš s Helenou rod. Šímovou, s ktorou sa ože-
nil v roku 1960. Bolo to rok po tom, čo zomrel jeho otec. Narodili sa im dve deti: Miloš, 
ktorý je ženatý v Sabinove a dcéra Ľubica, ktorá sa vydala a žije v Michalovciach. Pán 
Samko bol v tom čase činný aj vo verejnom živote. V roku 1965 bol zvolený za poslanca 
MNV ako nestraník, kde vo funkcii predsedu finančnej komisie pôsobil 15 rokov. Neskôr 
sa zapájal do života tunajšej farnosti ako kurátor až do roku 1997.

Ako sme už predtým uviedli pán Samko pracoval v ZPA. Tam v nástrojárni pracoval do 
roku 1968. Počas tohto obdobia popri zamestnaní ukončil aj štúdium na strojníckej prie-
myslovke. Ďalšie dva roky pôsobil ako prvý nekomunistický predseda odborového zväzu 
v ZPA. Neskôr pracoval ako technik špeciálnych nástrojov. Kvôli tejto práci cestoval štyri 
roky po celej republike  a zháňal nástroje, ktoré v danom závode nemali.

Potom sa zamestnal ako majster odborného výcviku v profesii nástrojár a dva roky 
odovzdával svoje poznatky učňom. Na sekčovskom učilišti potom ako zásobovač vydá-
val náradie záujemcom o remeslo. Túto prácu vykonával až do odchodu do dôchodku  
v roku 1992.

Pán Samko však ani na zaslúženom odpočinku nezaháľa. Jeho láska k spevu spôso-
bila, že bol dlhoročným členom speváckej skupiny Jablonka pri klube dôchodcov a zá-
roveň sa venoval aj sakrálnemu spevu v tunajšom cirkevnom zbore. V súčasnosti svoju  
pozornosť sústreďuje na  mužskú spevácku skupinu Senioranka.

Pánovi Samkovi želáme veľa zdravia, spokojnosti a radosti z vnúčat a pra- 
vnúčat.

Mýtus o hrádku v Pečovskej Novej Vsi
Určite ste už počuli o tom, že v našej obci boli zrúcaniny nejakého starého 

hradu resp. hrádku. Rozprával Vám to dedko, babka, sused... Dokonca sú aj 
knižné zdroje, ktoré spomínajú zrúcaniny hradu v obci  a nie je to Hanigovský 
hrad. Každú tradovanú „pripovitku“ treba brať vážne a zaoberať sa ňou. Na zá-
klade týchto informácií môžu vznikať  úvahy, ktoré v spojitosti s etymológiou 
a toponomastikou môžu odhaliť doposiaľ nepoznané fakty našej obecnej his-
tórie. Excelentne to dokázal kňaz Juraj Macák a podarilo sa mu  identifikovať 
významné historické objekty aj v našom okolí /Šarišské Sokolovce, Brezovič-
ka a pod./  čím podnietil  úspešný archeologický výskum SAV.
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V súvislosti s hradom v tesnej blízkosti obce sa spomínajú lokality „nad hli-
níkom“, „v ľese nad prefu“, hore pri „šípke“, „na kruh“ atď. Aj keď sa nám v 
týchto spomínaných – aj nespomínaných lokalitách nezachovali žiadne zrúca-
niny, základy, terénne úpravy, pripadne iné zbytky usadlosti, bolo by odvážne 
to kategoricky odmietnuť. V tejto úvahe by som sa rád dotkol dvoch objektov, 

ktoré by sme mohli pasovať do statusu 
„možný hrad v Pečovskej Novej Vsi“.

Prvým je nepochybne renesančný ob-
jekt z konca stredoveku – Ringov kaštieľ. 
Okolnosti postavenia tohto objektu sú 
viac-menej známe a o podrobnostiach 
ohľadom stavby sa môžeme dočítať na-
príklad v materiáloch z výskumov p. Petra 
Glosa. Jedná sa o najstarší zachovalý ob-
jekt v našej obci a je to skutočne pamiatka, 
ktorá sa v našom kraji hľadá ťažko. Okrem 
iných historikov, podstatu a funkciu tejto 
stavby pekne opísal historik z našej obce 
Mgr. Jozef Ridlila. Jedná sa o opevnené sí-
dlo drobnej šlachty, so strieľňami, ktoré 
v minulosti obklopovala vodná priekopa. 
Ďalšia indícia, ktorá potvrdzuje toto tvrde-
nie má v sebe ukrytý aj jej samotný názov. 
Pomenovanie „Ringov“ je novotvar, kto-
rý samozrejme Péčiovci nepoužívali. Šte-
fan Bornemisza vo svojom prvom diele tri-
lógie  popisuje jednotlivé kúrie v obci a 

kaštieľ nazýva Burdeľ. Keď som to spomenul znalcovi regionálnej histórie p. 
Jánovi Ducárovi, okamžite to rozšifroval. Burdeľ môže znamenať skomolené 
nemecké slovo BURGDELLE, teda hrad s priekopou. V neposlednom rade sto-
py po existencii „kanálu či toku“ v okolí objektu nájdeme aj v  samotnom okolí 
objektu. Skutočnosť, že to boli umelo vytvorené kanály, resp. staré korytá Ľu-
tinky, tam ostali a miestni obyvatelia ich existenciu pocítili pri zemných prá-
cach,  keď kopali v nánosoch štrku. Poodhalenie podstaty názvu Burdel pou-
kazuje a opäť potvrdzuje, že našou  povinnosťou je používať pôvodné  - staré 
pomenovania miest a objektov,  nevymýšľať nové, aby sme tak nezahladzovali 
stopy našej minulosti ukryté v ich samotných názvoch. Verím, že v budúcnos-
ti sa dočkáme odbornej publikácie, ktorá nám laikom priblíži lepšie tajomstvá 
tejto nádhernej pamiatky v našej obci. 

Ďalším potencionálnym miestom, kde by sa mohol zachovať objekt podob-
ný hrádku a ten potom zľudovel v samotnom tradovaní, možno ukrýva miesto 
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v obci, ktoré voláme „Mníše“. Keď v roku 1322 nariadil kráľ Karol obchôdz-
ku hraníc Pečovskej Novej Vsi (villa Wyfolu) v súvislosti s darovaním pozem-
kov mag. Mikčovi, v poradí druhá méta od sútoku Ľutinky a Torysy je opísaná 
ako „Kopu“ teda „Brána“ (et pervenit ad locum, qui Kopu dictitur) a nachádza 
sa pri rieke Ľutinke. To miesto je pravdepodobne dnešné „Mníše“.  Znamena-
lo by to, že v tomto mieste - teda v okolí brány, taktiež vznikla aj usadlosť, kto-
rej stopy hľadáme. Odpoveď prečo sa hranice  Uhorska pri tvorbe zásekov (in-
dagines) posunuli práve k tomuto miestu možno predurčoval samotný terén  
a taktiež skutočnosť, že na tomto mieste mal rád Augustiniánov svoje pozem-
ky a možno aj pustovňu či hospodársku usadlosť. Taktiež existujú zdroje, kto-
ré pripisujú tieto miesta rádu sv. Juraja, ktorý založil Karol Róbert. Nevedno 
kedy mnísi tieto miesta opustili, v roku 1345 boli ešte urovnané spory o vlast-
níctvo majetku medzi Tarcaiovcami a Augustiniánmi, ale už v roku 1514 fr. Bar-
nabáš obdaroval pozemkom (rola) Mikulaša Tarcaia, ktorý sa spätne zaviazal 
podporovať kláštor vo Veľkom Šariši. Akiste už v tom čase mnísi v Pečovskej 
Novej Vsi neboli a samotné pozemky nepotrebovali.

Staré miesto 
„Brána“ však ča-
ká na svoje znovu-
objavenie. Aj keď 
sú stopy po hľada-
nej stavbe možno 
stratené, je zaují-
mavé pri prechádz-
ke cez dnešnú ma-
lú osadu sledovať 
jedinečné kame-
ne zapracované v 
existujúcich stav-

bách. Taktiež ako možno vysvetliť skutočnosť, že deti pri kopaní brehu odkryli 
masívne kamenné základy (do hĺbky viac ako 1 meter) bez malty. Určite to ne-
bola cigánska stavba, skôr židovská.  Ak to aj bola pôvodná “židovská modli-
tebňa” ako to opisujú miestni, nebol tento “objekt a materiál” už viackrát zde-
dený?

Nepoznáme svoju minulosť dostatočne, a preto je zaujímavý každý malý ob-
jav, “pripovitka” či nový písomný prameň. Hrady, sídla, či hrádky sa stavali, 
búrali a prestavali. Ak sa domnievame, že už všetko vieme, prekvapí nás nález 
renesančne datovaných kameňov nádherne opracovaných a následne zamu-
rovaných v stavbe vo forme prekladov či v komínoch (foto nálezu na stavbe 
Petra Novického). To len svedčí o minimálne ďalšom objekte, ktorý by v mi-
nulosti vyzeral ako náš hľadaný hrad.                             Ing. Ondrej Matisovský
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov
PNV vítame deti:

Pavol Kukurica, Mário Červeňák, Sára Červeňáková,
Vojtech Červeňák, Ela Majdáková, Richard Beliš,

Dominik Mojzeš, Marko Trojanovič

Manželstvo uzavreli:
 Graham Steven Gifford  (V. Británia) Jana Verešpejová  (Peč. Nová Ves)
 Gabriel Jadviš  (Peč. Nová Ves) Jana Balogová  (Prešov)
 Ondrej Košč  (Peč. Nová Ves) Viera Čekanová  (Peč. Nová Ves)
 Marek Michalík  (Sabinov) Lenka Letkovská  (Peč. Nová Ves)

Srdečne blahoželáme jubilantom:

 84 rokov Žofia Verešpejová 65 rokov Anna Bucková  

  Margita Smreková  Magdaléna Hrabčáková 

  Helena Havrillová  Ružena Červeňáková

 83 rokov Andrej Dvorožňák  Valéria Kovalčíková

 81 rokov Pavol Lipjanec  Anna Fečková

  Juraj Leššo  Magdaléna Funtaľová

 80 rokov Margita Krajňáková  Mária Pipová

  Terézia Šechná 60 rokov Ján Gmitro

  Jozef Boďa  Ing. Štefan Baňas

  Andrej Samko  Miroslav Bilý

  Helena Baňasová  Ján Šoltýs

 75 rokov Margita Jasenská  Anna Jacková

  Mária Žilková  Milan Novický

  Pavol Hadzima  Mgr. Anna Matisovská

 70 rokov Katarína Majdáková  Anna Boguská

  Pavel Feri

  Mária Sirotňáková
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Miestny spolok 
Slovenského Červeného kríža 

v Pečovskej Novej Vsi

Vás pozýva na
 

Veľkonočnú 
kvapku krvi 

dňa 16.4.2014 t.j. v stredu v čase od 8:00 – do 11:00 hod.
v kultúrno-spoločenských priestoroch Obecného úradu.
Deň pred odberom sa odporúča ľahká strava, ráno vypiť aspoň 0,5 l vody a zjesť ľah-

ké raňajky. Nejesť mliečne výrobky, údeniny a pod. Darcom krvi môže byť človek vo veku 
18-60 rokov, s telesnou hmotnosťou min. 50 kg. Po 60-ke je potrebná lekárska prehliad-
ka a potvrdenie. Prvodarcovia nemusia mať lekársku prehliadku. Prosíme darcov, aby sa 
nahlásili  na t.č. 0905 777 256.      

Na stretnutie sa teší                                                                                                                                                                                                   
výbor MS SČK v Pečovskej Novej Vsi

JABLONEČKA
vyhlasuje konkurz 

do súboru Jablonečka 
dňa 11. 4. 2014 o 19.00 hod. v telocvični ZŠ.

Veková hranica od 14 rokov.
Radi privítame členov aj do hudobnej zložky, stačí ak hrajete na hudobný nástroj.

Príďte vhodne stráviť svoj voľný čas, ktorý dnes má málokto, ale predsa.

Tešíme sa na Vás! 
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Dospelí  - I. trieda 

14. kolo - 10.11.2013 o 13.30 hod. Peč. Nová Ves - Nemcovce 
15. kolo - 17.11.2013 o 13.00 hod. Ražňany - Peč. Nová Ves 
16. kolo - 06.04.2014 o 15.30 hod. Peč. Nová Ves - Petrovany 
17. kolo - 13.04.2014 o 15.30 hod. Demjata - Peč. Nová Ves 
18. kolo - 20.04.2014 o 16.00 hod. Peč. Nová Ves - Hermanovce 
19. kolo - 27.04.2014 o 16.00 hod. Žehňa - Peč. Nová Ves 
20. kolo - 04.05.2014 o 16.30 hod. Peč. Nová Ves - Torysa 
21. kolo - 11.05.2014 o 10.30 hod. Chmin. Nová Ves - Peč. Nová Ves 
22. kolo - 18.05.2014 o 17.00 hod. Peč. Nová Ves - Fričovce 
23. kolo - 25.05.2014 o 17.00 hod. Peč. Nová Ves - V. Šebastová 
24. kolo - 01.06.2014 o 17.00 hod. Kojatice - Peč. Nová Ves 
25. kolo - 08.06.2014 o 10.30 hod. Peč. Nová Ves - Záborské 
26. kolo - 15.06.2014 o 17.00 hod. Dubovica - Peč. Nová Ves 

Dorast  - I. trieda 

8. kolo - 20.04.2014 o 13.15 hod. Šar. Dravce - Peč. Nová Ves 
9. kolo - 26.04.2014 o 11.00 hod. Veľký Šariš - Peč. Nová Ves 

10. kolo - 04.05.2014 o 13.45 hod. Peč. Nová Ves - Široké 
11. kolo - 10.05.2014 o 15.00 hod. Víťaz - Peč. Nová Ves 
12. kolo - 18.05.2014 o 14.15 hod. Peč. Nová Ves - Záhradné 
13. kolo - 25.05.2014 o 14.15 hod. Uzovce - Peč. Nová Ves 
14. kolo - 01.06.2014 o 14.15 hod. Peč. Nová Ves - Tulčík 

Žiaci – I. trieda 

14. kolo - 10.11.2013 o 11.00 hod. Peč. Nová Ves - Fintice 
15. kolo - 16.11.2013 o   9.00 hod. Veľký Šariš - Peč. Nová Ves 
16. kolo - 06.04.2014 o 13.00 hod. Peč. Nová Ves - Sedlice 
17. kolo - 12.04.2014 o 15.00 hod. Hermanovce - Peč. Nová Ves 
18. kolo - 20.04.2014 o 13.30 hod. Peč. Nová Ves - Chmin. Nová Ves 
19. kolo - 27.04.2014 o 14.00 hod. Kapušany - Peč. Nová Ves 
20. kolo - 04.05.2014 o 14.00 hod. Peč. Nová Ves - Brezovica 
21. kolo - 10.05.2014 o 13.00 hod. Široké - Peč. Nová Ves 
22. kolo - 18.05.2014 o 14.30 hod. Peč. Nová Ves - Dulova Ves 
23. kolo - 25.05.2014 o 14.30 hod. Peč. Nová Ves - Malý Šariš 
24. kolo - 31.05.2014 o 15.00 hod. Víťaz - Peč. Nová Ves 
25. kolo - 08.06.2014 o 14.30 hod. Peč. Nová Ves - Š. Michaľany 
26. kolo - 15.06.2014 o 11.45 hod. Dubovica - Peč. Nová Ves 

Rozpis futbalových súťaží jarnej časti
pre súťažný ročník 2013-2014

Dorast - II.B trieda



1. 5. 2014  - Prvomájový beh zdravia
11. 5. 2014  - Deň matiek
24. 5. 2014 - Cyklotrasa Doliny Čergova
1. 6. 2014 - Medzinárodný deň detí
4. 7. - 12. 7. 2014 - Medzinárodný maliarsky   
  plenér

Pripravujeme


