Vážení spoluobčania,
ako isto viete, na obecnom úrade
nemáme zriadené oddelenie kultúry
ani profesionálneho pracovníka, ktorý
by samostatne zastrešoval túto oblasť.
Spoliehame sa v prevažnej miere na
aktivitu pracovníkov obecného úradu, jednotlivých poslancov OZ, neposlancov a členov jednotlivých spoločenských a záujmových organizácií
a miestnu ZŠ. Napriek tomu si myslím,
že aj v druhom štvrťroku sme spoločne
zorganizovali niekoľko vydarených kultúrnych a športových podujatí. Chcem
sa preto všetkým úprimne poďakovať
za ich prípravu a zorganizovanie.
Aj na letné mesiace máme pripravených množstvo kultúrnych a športových
akcií. Verím, že si z našej ponuky vyberiete. Pomaly sa pripravujeme na náš Pečovskonovoveský jarmok. Bude tu zopár
noviniek. Ale to bude ako prekvapenie.
Ako som už skôr avizoval, radi by sme
na jarmoku zaviedli tradíciu oceňovania
najlepších, najtalentovanejších jednotlivcov alebo kolektívov. Môže to byť osobnosť roka v rôznych oblastiach života obce (šport, kultúra, podnikanie) alebo čin
roka. Vaše návrhy na ocenenie zasielajte do konca júla na obecný úrad.
V dohľadnej dobe, možno do konca roka bude prijatá novela stavebného zákona. Pripravený návrh má zaviesť okrem
iného aj prísne - vysoké sankcie za tzv.
čierne stavby alebo presnejšie povedané
za stavby postavené bez stavebného povolenia. Chcem poprosiť občanov, aby si
vo vlastnom záujme skontrolovali, či na
to, čo majú postavené na vlastných pozemkoch majú aj povolenie príslušného
úradu. Ak nie, tak si to rýchlo zlegalizujte, lebo potom už bude neskoro.
Tí, ktorí trochu fandíme miestnemu
futbalu sme si počas celej jarnej časti kládli otázku, či vypadnú alebo sa zachránia naši futbalisti A mužstva. Nako-

niec nevypadli. Jasne sa však tu ukázala
stará pravda, že pokiaľ nemáš natrénované, vždy ťaháš za kratší koniec. A to si
musia všetci hráči uvedomiť. Pretože, čo
sa ja pamätám, ešte nikdy také ideálne
podmienky na hranie a trénovanie neboli. Svetlejším javom bol postup dorastencov z okresnej do regionálnej súťaže.
Chceme im preto zaželať veľa úspechov
medzi silnejšími súpermi.
Viac ako pol roka prebieha rekonštrukcia základnej školy. Práce pokračujú plynule. horšie je to už s preplácaním dodávateľských faktúr zo strany štátu. Do
dnešného dňa (a je posledný deň júna)
nebolo preplatené ani jedno euro. Chceme využiť dva mesiace prázdnin na to,
aby sme mohli nerušene urobiť rekonštrukciu vnútornej elektroinštalácie. Dva
mesiace je naozaj krátky čas na tak rozsiahly výkon prác. Jedno je však isté.
Už dnes sa treba pripraviť na veľké upratovanie.
V uplynulých dvoch mesiacoch sme sa
pustili svojpomocne do rekonštrukcie potokov na ulici Kostolnej, Ľutinskej a Záhradnej. Stav týchto priekop po mnohonásobných povodniach bol taký, že si
naozaj vyžadoval rekonštrukciu.
Určite ste zaregistrovali zvýšený stavebný ruch v niektorých častiach obce.
Začali sme totiž realizovať projekt rekonštrukcie ciest, chodníkov a verejných
priestranstiev. Nebude to celkom podľa
našich predstáv, pretože mnohé položky po dvojročných kontrolách a pripomienkovaní nám boli zoškrtané. Snáď to
vyjde v ďalších etapách, pretože táto výzva riešila v prevažnej miere centrálne
zóny obcí a miest. A je naozaj ťažké niekomu vysvetľovať, prečo sa v jednej časti robí a v inej nie.
Pokračovali sme vo výstavbe amfiteátra. Práce máme naplánované tak, že pokiaľ nepríde nič mimoriadne, do jarmoku
by sme to mali stihnúť.
V súčasnej dobe vlastnú svojpomoc-

Pečovskonovoveský spravodajca

1

nú činnosť sústreďujeme na výstavbu
požiarnej zbrojnice. Ak naši dobrovoľní hasiči dodržia slovo a pomôžu nám
pri dokončovacích prácach, tak termín
22. október, ktorý sme si stanovili na kolaudácii, by sme mali stihnúť.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa opakuje v pravidelných desaťročných intervaloch. Tohtoročné sčítanie bolo tak trochu zvláštne. Boli sme
svedkami súboja štatistického úradu,
ministerstva vnútra a niektorých ďalších nemenovaných inštitúcií (bez zodpovednosti). Nakoniec si to odniesli obce a občania. Naozaj zbytočná hystéria
a spochybňovanie, zneisťovanie občanov. Chcem sa poďakovať všetkým sčítacím komisárom a pracovníkom obec-
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ného úradu za vykonanú prácu a hladký
priebeh sčítania v našej obci.
Do vienka tzv. povinností, ktoré na nás
preniesol štát je potravinová pomoc. Tu
chcem občanom povedať, že my sme
nestanovovali limity pomoci. Pomáhame
iba pri distribúcii múky a cestovín.
Podarilo sa nám prostredníctvom projektu cez Ministerstvo vnútra SR získať
finančné prostriedky na vybudovanie kamerového systému v našej obci. Naším
zámerom je dosiahnuť zníženie trestnej
činnosti. V jednotlivých častiach obce
budú osadené 4 kamery. V súčasnej dobe prebieha výberové konanie na dodávateľa tohto systému.
Jaroslav Baňas
starosta obce

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizuje
v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov
po prvý raz uskutočnilo vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz
pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov.
Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo bude mať
z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam.
Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou, PRÁVOM prispieť k tvorbe
uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach
obyvateľstva Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné poznať o. i. preto, aby
bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti.

HISTÓRIA SČÍTANIA
n Sčítanie je také staré ako vyspelé civilizácie. Z historických
správ sa dozvedáme o sčítaní obyvateľov spred mnohých tisícročí v starovekom Babylone, Egypte, Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. V Európe sa objavili prvé sčítania obyvateľov približne v polovici 18. storočia. Na území dnešného Slovenska sa pokladá za
začiatok organizovaného štatistického zisťovania rok 1715, kedy
bol v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva. Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo za vlády Jozefa II. v rokoch 1778 – 1785. Historické správy o sčítaniach,
listiny a záznamy tohto druhu nám pomáhajú lepšie pochopiť hospodársku a sociálnu situáciu predchádzajúcich generácií.
n Sčítanie ľudu sa vykonávalo na našom území pravdepodobne už v stredoveku.
n Prvé moderné sčítanie ľudu podľa zásad medzinárodných štatistických kongresov
sa uskutočnilo na území dnešného Slovenska v roku 1869.
n Prvé československé sčítanie ľudu a bytov bolo v roku 1921.
n Sčítanie ľudu v roku 1950 bolo spojené so sčítaním domov a bytov. Spolu s ním sa
uskutočnil aj súpis priemyselných, živnostenských a poľnohospodárskych podnikov.
n Prvé integrované sčítanie ľudu s prepojením údajov o obyvateľstve, domácnostiach,
bytoch a domoch bolo v roku 1961.
n Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 uzatvorilo kapitolu československých sčítaní.
n Prvé sčítanie obyvateľov, domov a bytov v samostatnej Slovenskej republike bolo v roku 2001. Jeho prípravu, zber údajov, ich spracovanie, publikovanie a prezentáciu zabezpečoval po prvý raz v histórii Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Po prvýkrát v histórii sa uskutočnilo elektronické sčítanie, do ktorého sa v našej obci zapojilo 75 občanov. 7 sčítacích komisárov určených pre jednotlivé volebné obvody v Pečovskej
Novej Vsi ukončilo svoju činnosť 6. 6. 2011.
Následne sa všetky údaje sumarizovali na obecnom úrade a výsledky sčítania boli odovzdané štatistickému úradu v Prešove na ďalšie spracovanie.
Obecný úrad touto cestou ďakuje všetkým sčítacím komisárom za ich prácu a obyvateľom za bezproblémový priebeh sčítania v našej obci.
gestor sčítania
Pečovskonovoveský spravodajca
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POTRAVINOVÁ
POMOC
V tomto roku sa Slovenská republika po prvýkrát zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Hlavným cieľom distribúcie
potravín je pomôcť osobám v hmotnej núdzi tým, že im budú prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska v spolupráci s obecným úradom bezplatne odovzdané základné potraviny - pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.
V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný
z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.
V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou
bol stanovený okruh osôb, ktoré môžu túto potravinovú pomoc získať:
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
- osoby na hranici životného minima (rodičia detí, na ktoré sú vyplácané dotácie)
- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,- Eur.
Potraviny sú dodávané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg. Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc EÚ“ a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie.
Občania Pečovskej Novej Vsi si môžu potraviny prevziať na základe predložených potvrdení v týchto dňoch v priestoroch komunitného centra na ul.
Kvetnej.

Výzva na zaplatenie daní
a poplatkov za rok 2011
Upozorňujeme občanov, ktorí si nesplnili svoju daňovú a poplatkovú povinnosť, že už uplynuli termíny na zaplatenie miestneho poplatku za komunálny odpad a dane z nehnuteľností za rok 2011. V prípade ich nezaplatenia
môže správca dane - obec po uplynutí doby splatnosti vyrubiť sankčný úrok
za nesplnenie si daňovej a poplatkovej povinnosti za každý deň omeškania.
Zároveň vyzývame všetkých majiteľov psov, ktorí si takisto do 31.1.2011
nesplnili svoju daňovú povinnosť, aby tak urobili v čo najkratšom možnom termíne.
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DEŇ NARCISOV
Cieľom 15. Dňa narcisov, ktorý sa
konal celonárodne 15. apríla 2011,
nebolo len získať potrebné finančné
prostriedky, ale zároveň aj zdôrazniť,
aké dôležité je bojovať proti zákernej
chorobe spoločným úsilím celej spoločnosti a prezentovať Ligu proti rakovine ako uznávanú a dôveryhodnú
organizáciu, ktorá pomáha zmierniť dopad rakoviny cieľavedomým
programom.
Od založenia Ligy proti rakovine
v roku 1990, v čase keď neexistovali žiadne informačné a výchovné
programy, keď sa neposkytovala onkologickým pacientom a ich rodinám
žiadna psychosociálna podpora, keď
neboli finančné zdroje na podporu
výskumných a klinických projektov
a nebola žiadna pomoc pre paliatívnu a hospicovú starostlivosť, uskutočnili sa mnohé zmeny. Dnes je Liga proti rakovine – člen významných
medzinárodných asociácií, Európskej
asociácie líg proti rakovine, Medzinárodnej únie proti rakovine a ďalších
– jedinou charitatívnou organizáciou,
ktorá účinne pôsobí pri kontrole rakoviny na Slovensku s rozsiahlym
programom. Príjmy Ligy proti rakovine, ktoré v priebehu uplynulých rokov postupne narastali, veľmi prispeli
k dosiahnutiu týchto úspechov.
Vďaka úsiliu učiteliek MŠ a rodičov,
ktorí organizovali verejnú zbierku

Dňa narcisov sa podarilo v našej obci vyzbierať finančné dary vo výške
471,50 €. Hoci je táto finančná čiastka
nižšia ako v minulom roku, chceme
poďakovať všetkým spoluobčanom,
ktorí pomáhajú podporovať národné ciele Ligy proti rakovine a pripnutím kvietka narcisu vyjadrili, že im nie
je ľahostajný osud tých, ktorí sa stali
obeťou zákernej choroby.
Všetky podrobné údaje o organizácii Dňa narcisov a rozdelení finančných prostriedkov sú uvedené na
webovej stránke ligy proti rakovine
www.lpr.sk.
Mária Dubeňová
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DEŇ MATIEK
Keď roztvorí mama dlane,
položím si líčka na ne.
Pošepnem jej: „Mamka, mami,
vieš, že voniaš jahodami,
teplým letom, malinami?
Ako dobre, že si s nami,
mama, mamka, mama, mami!“
To jedinečné slovo - mama - bolo 8. mája snáď stokrát skloňované počas slávnostnej akadémie ku Dňu matiek, ktorá sa konala
v telocvični základnej školy. Počuli sme ho z
úst našich najmenších škôlkárov a v rôznych
podobách ho obmieňali aj tí väčší - školáci.
Akosi automaticky vnímame mamky ako
osoby, ktoré sa o nás dennodenne starajú.
Varia, perú, pripravujú nám desiatu. Je to pre
nás úplná samozrejmosť. Aj keď nám je ťažko, utiekame sa práve k mame. Ona je tá,
ktorá poradí, pomôže, pohladí.
Azda najviac si túto vzácnu osobu v našom
živote uvedomujeme v deň, keď všetky mamy slávia svoj sviatok. Stalo sa už tradíciou,
že deti z našej materskej i základnej školy
pripravujú k sviatku mamičiek sviatočné popoludnie, na ktorom všetkým mamám ver-
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šom, tancom a piesňou vyjadria lásku, ukrytú vo svojich malých srdiečkach a aj takýmto
spôsobom im vyslovia svoju vďaku za každý
deň a každú chvíľu, ktorú im ich mamka venuje. A hoci sa nejednej mamke či babke v
tej chvíli zaleskne v oku slzička - je to slzička
dojatia, šťastia a radosti zo svojich ratolestí.
Milé mamky a babky, želáme vám, aby bol
každý deň pre vás sviatkom, aby ste vždy
mali dôvod na úsmev a lásku, ktorú rozdávate svojim deťom.
PaedDr. Gabriela Kundríková

Veľtrh kvetín v Bratislave
V Bratislave sa konal v dňoch 5. - 8. mája 2011 32. ročník medzinárodného veľtrhu kvetín
a záhradníctva – Flóra Bratislava. Boli tu exponáty zo Slovenska, Čiech, Moravy a Holandska.
Sprievodnými akciami boli súťaže v aranžovaní a viazaní kvetín, semináre o zeleni a rôzne
iné prednášky.
A práve na tento veľtrh sa vybrala v sobotu 7. mája skupina členiek tunajšej základnej organizácie Únie žien Slovenska, klubu dôchodcov, poslancov OZ a pracovníkov obecného úradu.
Odchádzalo sa hneď po polnoci, aby sa podarilo do Bratislavy dostať hneď zrána.
Na začiatok cesty bola naplánovaná prehliadka Bratislavy. Návštevníci si prezreli Ministerstvo
financií SR, Úrad vlády, Prezidentský palác. Potom sa peši presunuli na Bratislavský hrad
a následne k Dómu svätého Martina. V samotnom centre predmetom prehliadky sa stala
Michalská brána, Hviezdoslavovo námestie, OD Dunaj a Stará tržnica. Neobišli ani tzv. maskota Bratislavy „Čumila“, prezreli si divadlo a Redutu. Popoludní pešou chôdzou strápení
sa dostali do priestorov Incheby na samotnú výstavu.
Bolo naozaj čo obdivovať. Všade plno kvetov, rastlín, kríkov, semien, drobnej záhradnej
techniky. Hotová pastva pre oči. Celý deň bolo slnečno, naozaj pekný deň. Spokojní boli aj tí
vystavovatelia, ktorí si rozložili svoje produkty pred výstavnú halu na parkovisko. Poniektoré
ženy nakúpili nejakú tú drobnosť.
V podvečer sme sa vybrali na cestu späť a o polnoci sme šťastne dorazili do rodnej obce.
Myslíme si, že to bolo vydarené podujatie a aktívne ženy združené v miestnych spolkoch
si ho plne zaslúžia a patrične si ho aj vychutnali.

Deň mikroregiónu Doliny Čergova
V sobotu 28. mája 2011 sa uskutočnil tohtoročný Deň mikroregiónu Doliny Čergova. Hostiteľom
tentokrát bol Obecný úrad v Červenici pri Sabinove.
Deň mikroregiónu začal o 10.00 hod. prejazdom cyklotrasy Doliny Čergova. Od železničnej
stanice v Pečovskej Novej Vsi sa vydal na trať skromný počet účastníkov. Na štart sa postavil
aj starosta z Jakovian p. Marián Dujava a starosta Pečovskej Novej Vsi p. Jaroslav Baňas.
O 14.00 hod. sa na požiarnom ihrisku v Červenici pri Sabinove zišli starostovia jednotlivých obcí (Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa, Hanigovce, Ľutina, Jakovany, Červená Voda, Pečovská Nová Ves) so svojimi poslancami obecných zastupiteľstiev. V úvode domáci starosta p.
Ing. Pavol Spodník privítal všetkých účastníkov a poprial im príjemný pobyt v Červenici. Potom
sa prítomným prihovoril predseda združenia p. Jaroslav Baňas. Poukázal na potrebu a nutnosť
medziobecnej spolupráce a výmeny skúseností.
Uviedol, že práve takéto stretnutia nás dokážu
zbližovať a vytvárať nové priateľstvá.
Potom vystúpili so svojimi príhovormi starostovia obcí, ktorí predstavili svoje obce a delegácie.
Po krátkom občerstvení nasledovalo plnenie športových disciplín. Pre náhly a prudký dážď nebolo možné disciplíny dokončiť.
Až po troch hodinách sa pokračovalo v plnení
športových disciplín. Medzitým prebiehala diskusia a výmena skúseností. Podával sa aj chutný
guláš, ktorý pripravili miestni poslanci.
Pečovskonovoveský spravodajca

7

Súťažili jednotlivci, ale aj dvojice. Pripravených bolo mnoho zaujímavých disciplín zameraných
na zručnosť, rýchlosť, presnosť. Najlepšie v nich obstáli družstvá z Jakovian a Červenej Vody.
Stretnutie sa pretiahlo až do večera. Mnohí by zostali aj dlhšie, ale nedalo sa. Veď poniektoré
skupiny prišli pešo a čakala ich cesta domov. Najviac sa ponáhľali Jakovianci, pretože išli pripravovať budúci ročník Dňa mikroregiónu.

Prvomájový beh zdravia
V Pečovskej Novej Vsi sa dňa 1. mája 2011 konal 17. ročník Prvomájového behu zdravia.
Napriek nepriaznivému počasiu sa na štart hlavnej kategórie - Pečovskonovoveského šľapáku postavilo 63 bežcov zo štyroch krajín: Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, čo je v doterajšej histórii preteku najviac.
Víťazom sa stal Jozef URBAN z JM DEMOLEX Bardejov.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

hlavnej kategórie – PEČOVSKONOVOVESKÝ ŠĽAPÁK – 18 km
Umiestnenie

Meno a priezvisko		

Kategória MUŽI do 39 rokov
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Jozef URBAN
Tibor SAHAJDA
Ontol DARVAŠI

Klub		

Čas

JM DEMOLEX Bardejov
TJ OBAL SERVIS Košice
Maďarsko			

00:57:54
00:58:02
00:58:44

Kategória MUŽI 40 - 49 rokov		
1. miesto
2. miesto
3. miesto
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Jaroslav TOMEČEK
Peter JANOVIČ
János BOGÁR
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SAN MARCO Prešov
BK Šaca			
Maďarsko			

01:04:18
01:04:26
01:06:03

Kategória MUŽI 50 – 59 rokov		
1. miesto

Dmytro IVANYSH

OSK Ruskov		

01:08:46

2. miesto

Štefan RACZ

Kysak			

01:09:07

3. miesto

Peter SENKO

Prešov			

01:09:50

Kategória MUŽI nad 60 rokov		
1. miesto

Zygmunt LYZNICKI

MOK Mszana Dolna Poľsko

01:10:40

2. miesto

Ján KALATA

UNIKOV Bardejov

01:25:19

3. miesto

František STANEK

ŠK Vyšná Šebastová

01:25:31

Kategória ŽENY do 35 rokov		
1. miesto

Nataliia MALAIA

Ukrajina			

01:15:42

2. miesto

Sabina WYDRA

MOK Mszana Dolna Poľsko

01:19:03

3. miesto

Mária PIVOVARNÍKOVÁ

BK Stará Ľubovňa

01:20:14

Kategória ŽENY nad 35 rokov		
1. miesto

Ľudmila MELICHEROVÁ

JM DEMOLEX Bardejov

01:19:35

2. miesto

Diana GREXOVÁ

OcÚ Horná Lehota

01:21:43

3. miesto

Zuzana BOSÁKOVÁ

Prešov			

01:23:50

Beh detských kategórií bol pre nepriaznivé počasie zrušený. Pretekali iba žiaci a žiačky
12 - 14 ročné a dorastenci a dorastenky.
Kategória ŽIACI 12 – 14 roční (500 m)

Kategória ŽIAČKY 12 –14 ročné (500 m)

1. miesto

Benjamín JANOVIČ

2. miesto

Martin HRABČÁK

2. miesto Radka BALOGOVÁ

3. miesto

René BORIŠČÁK

3. miesto Barbora BALOGOVÁ

1. miesto Zuzana FRANKOVÁ

			
Kategória DORASTENCI 15 – 17 roční (1500 m)
1. miesto

Ľuboš HUDÁK

00:04:44

2. miesto

Michal ČUBA

00:05:49

2. miesto

Leo PEREGRIN

00:05:49

Kategória DORASTENKY 15 – 17 ročné (1500 m)
1. miesto

Viktória KRIŠTOVČOVÁ

00:05:45

2. miesto

Alexandra BALOGOVÁ

00:06:05

Pečovskonovoveský spravodajca
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Deň detí v našej obci
Deti sú pre nás darom, ktorý prijímame s veľkou radosťou a potešením. Sú pre nás motiváciou
a zároveň v nás vyvolávajú pocit zodpovednosti a starostlivosti. Dieťa si rodinu nevyberá, ale nie
každé dieťa vyrastá v podmienkach, ktoré by si zaslúžilo. No napriek tomu, niekedy menej je viac.
Ide hlavne o rodiny, kde je detí viac. Tam sa človek stretáva s väčšou úctou, láskavosťou, ochotou
podeliť sa a pomôcť si navzájom. Výchova detí v dnešných sociálnych podmienkach nie je ľahká
a len málokto si dopraje viac detí. Sme si vedomí toho, že budúcnosť je v rukách našich detí a preto im venujeme lásku, pozornosť, obetavosť a dávame im to, čo skutočne zužitkujú. V našej obci máme kopec detí a to je pre nás šťastím. Oslavu dňa detí sme pripravili 4. 6. 2011 o 15.00 hod.
a naším prianím bolo pripraviť im pestrú ponuku zábavy a súťaženia. Začali sme behom zdravia
na Kostolnej ulici, ktorý sa preložil z dôvodu nepriaznivého počasia. Deň bol krásny a slnečný
a do súťaže sa zapojilo približne 30 malých pretekárov. Nezabudli sme tento rok na maličkých pretekárov od 1 do 3 rokov. Tieto malé deti sa mohli zapojiť do súťaženia na detských odrážadlách.
Výsledky sú nasledovné:
1. miesto Martinka Bodnárová
2. miesto Maroško Zubrický
3. miesto Martinko Ondrija
Po ukončení tejto súťaže sme sa premiestnili na veľké futbalové ihrisko, kde sa deti mohli zapojiť
do vedomostnej a výtvarnej súťaže. Za zapájanie sa boli deti priebežne odmeňované sladkosťami.
Porota vybrala 15 najlepších výtvarných prác, ktorých téma znela „Môj najlepší priateľ “.
Veľmi zaujímavou a netradičnou bola súťaž, v ktorej pretekali malinkí lezúci drobci, vo veku od
0,6 do 1 roka. Prvá doliezla za svojou mamičkou Deniska Šoltýsová a druhá Monika Voľanská. Ale
to ešte nebolo všetko, pretože tí, ktorí sa chceli pochváliť spevom a recitáciou sa mohli prihlásiť do
talentovej súťaže.
V speve porota udelila:
1. miesto Janka Viktorová
2. miesto Dávid Husár
3. miesto Zuzka Bujňáková
V recitácii porota udelila:
1. miesto Kornélia Trojanovičová
2. miesto Kristián Kuchárik
3. miesto Maroško Zubrický
Pripravili sme pekný deň pre naše ratolesti. Veríme, že sme aspoň
trocha naplnili ich očakávania. Organizátormi a prípravou dňa detí sa
zaoberala kultúrna komisia na čele
s poslankyňou p. Martinkou Podlipovou a ÚŽS v Pečovskej Novej Vsi
na čele s p. Máriou Čekanovou. Ďakujeme za pekný deň a Vám, milé
deti, prajeme šťastný a spokojný život, strávený zmysluplne a hodnotne v kruhu svojej rodiny.
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Okresná súťaž DHZ
Na futbalovom ihrisku v Pečovskej Novej Vsi sa v nedeľu 5. júna konalo Okresné kolo
previerok pripravenosti DHZ v kategórii ženy nad 30 rokov a muži nad 35 rokov.
Súťaže sa zúčastnilo celkovo 11 družstiev – 4 družstvá v ženskej a 7 v mužskej kategórii. Našu DHZ zastupovali družstvá v oboch kategóriách. Na domácej pôde sa podarilo
získať družstvu žien 1. miesto a tým si zabezpečili postup na XIX. ročník súťaže „Šarišský
pohár“, ktorý sa uskutoční 20. augusta v obci Vyšný Mirošov v okrese Svidník. Zahanbiť
sa nedalo ani naše družstvo mužov, ktoré sa umiestnilo na 3. mieste.
Našu obec v družstve žien reprezentovali: Mária Antolová, Mgr. Antónia Kucháriková, Anna Kochanová, Darina Majdáková, Monika Imrichová, Eva Cicmanová, Anna
Krajňáková a Mgr. Ivana Leščáková. Za mužov súťažili: Ján Antol, Miroslav Kochan,
Vladimír Palenčár, Juraj Kochan, Andrej Krajňák, Peter Krajňák, Andrej Petruš a Milan Šveda.
Do ďalšej činnosti želáme veľa športových úspechov v reprezentovaní našej obce.
Výsledky:
Ženy:
1. DHZ Pečovská Nová Ves
2. DHZ Milpoš
3. DHZ Lúčka
4. DHZ Bodovce
Muži:
1. DHZ Rožkovany
2. ZTS Sabinov
3. DHZ Pečovská Nová Ves
4. DHZ Ľutina
5. DHZ Jakovany
6. DHZ Lúčka
7. DHZ Jakubovany

Pečovskonovoveský spravodajca
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Skončila futbalová sezóna 2010/2011
Dňa 19. júna 2011 skončila futbalová sezóna 2010/2011, v ktorej štartovali aj tri mužstvá
TJ SLOVAN Pečovská Nová Ves. V 1. triede okresných majstrovstiev v kategórii „dospelých“ skončilo naše mužstvo na konečnom 8. mieste z celkového počtu 16 družstiev. Dorastenci ako nováčik 1. triedy okresných majstrovstiev skončili na 1. mieste z celkového počtu 16 družstiev
a ako víťazi postúpili do 4. ligy krajských majstrovstiev, skupiny šarišskej – najvyššej dorasteneckej súťaže sólo mužstiev staršieho dorastu v rámci VsFZ. Naši starší žiaci skončili v 1. triede
na konečnom 3. mieste z celkového počtu 14 účastníkov.
V žiackej kategórii slávila prvý úspech aktívna práca s mládežou. Naši mladí futbalisti mali úspešnú hlavne jesennú časť sezóny, ale aj napriek ich poľaveniu v jarnej časti si dokázali udržať úctyhodné konečné tretie miesto. Dovŕšením veku 15 rokov opúšťajú mužstvo viacerí hráči základnej
zostavy a nahradia ich vekom mladší chlapci, ktorí sa do tajov futbalu zaúčali v „prípravke, resp.
v mladších žiakoch“. Súčasné výsledky našich starších žiakov sú nadmieru potešujúce a radi by
sme na nich stavali aj v budúcnosti. Pripravovaným 3. ročníkom „Detskej futbalovej olympiády“ plánovaným na 9. júla 2011 sledujeme vyhľadanie a získanie ďalších mladých talentov z Pečovskej
Novej Vsi a okolitých obcí.
Popri starších žiakoch, ktorí štartujú v súťaži ObFZ Prešov, systematicky pracujeme výhľadovo
do budúcna aj s mladšími vekovými kategóriami a to už od prvého po piaty ročník ZŠ v rámci prípravky spoločne s mladšími žiakmi. Títo chlapci zatiaľ nehrajú súťaž, ale pravidelne trikrát v týždni trénujú primerane ich veku. Primerane ich veku ich učíme pravidlám futbalu a postupne ich zasväcujeme umeniu „koženej“. Vzhľadom k pretrvávajúcemu záujmu chlapcov o futbal s výhľadom
do budúcna ich priebežne prihlasujeme na rôzne turnaje v príslušnej vekovej kategórii, na ktorých
dochádza ku konfrontácii ich výkonnosti s rovesníkmi a súčasne aj k ich futbalovému rastu. Svoje vzory majú nielen medzi najlepšími futbalistami sveta, ale aj medzi našimi úspešnými chlapcami
v starších vekových kategóriách.
V kategórii dorastu nám pred uplynulou sezónou zostal káder stabilizovaný. Ako nováčik v 1. triede okresných majstrovstiev sme po jesennej časti skončili na peknom 2. mieste bod
za prvým mužstvom. V jarnej časti napriek kolísavým výkonom na ihriskách súperov, ale so 100%
úspešnosťou na domácom trávniku sme so sedem bodovým náskokom skončili na celkovom
1. mieste.
V piatok 17. júna 2011 za početnej domácej diváckej kulisy naši dorastenci oslávili postup
do 4. ligy krajských majstrovstiev a súčasne sa rozlúčili s 1. triedou okresných majstrovstiev víťazstvom 7 : 3 nad hosťujúcou Chminianskou Novou Vsou. Mužstvo z dôvodu dovŕšenia veku opúšťajú
piati hráči a šiesty sa po dvojročnom hosťovaní v našom mužstve vracia do Lipan. Šancu úspešne
reprezentovať našu obec postupne dostanú ich mladší kolegovia, ktorí skončili v kategórii starších
žiakov. Napriek úspechu, ktorý v dejinách miestneho futbalu nemá obdobu, negatívom (česť výnimkám – pozn. autora) je pasívny prístup dorastencov k tréningovému procesu, negácia a pohŕdanie
materiálno-technickými podmienkami, ktoré im vedenie TJ vytvorilo a naďalej vytvára.
V kategórii dospelých sme napriek nevydarenej jeseni a úspešnému vykročeniu do jarnej časti nezvládli dôležitý domáci zápas s Radaticami, ktorý napriek našej zjavnej hernej prevahe skončil nerozhodne 1 : 1 a tak sme si pár zápasov pred koncom sezóny skomplikovali ďalšiu existenciu
v bodovo vyrovnanej 1. triede okresných majstrovstiev. Na šťastie sme sa úspešne zhostili ponúknutej šance, ktorú sme mali vo vlastných rukách a vo finiši sme nezaváhali. Celkovo sme sa vďaka
aktívnemu skóre a bodovému zisku 38 bodov umiestnili na 8. mieste, ktoré nám zabezpečilo účasť
v Letnom pohári ObFZ Prešov. Mužstvo dospelých je podstatne omladzované a v jeho radoch postupne dostávali príležitosť aj viacerí dorastenci. Dvaja najmladší z nich mali na začiatku sezóny dokonca iba 16 rokov. V milej pamäti nám iste zostane posledný domáci zápas sezóny, v ktorom sme
deklasovali mužstvo Petrovan 6 : 0 a práve hráči do 18 rokov v ňom za aktívnej podpory ostatných
spoluhráčov zaznamenali 5 gólov.
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Negatívom podobne ako u dorastencov (česť výnimkám – pozn. autora) je už spomínaný pasívny
prístup hráčov k tréningovému procesu, negácia a pohŕdanie nadštandardnými materiálno-technickými podmienkami, ktoré im vedenie TJ vytvorilo a naďalej vytvára. V súčasnej ťažkej a ekonomicky
náročnej dobe nestačí len naťahovať ruky a konzumovať, resp. negovať plody práce realizačného
tímu a jeho podporovateľov. Najlepšou odmenou pre nás a našich fanúšikov by bola úspešná reprezentácia nášho klubu a boj o popredné miesta v súťaži. To všetko sa nedá dosiahnuť bez pravidelného tréningu, náležitej úcty k nášmu okoliu a podmienkam, ktoré máme k dispozícii.
Napriek vyjadrenej kritike by som sa chcel v mene vedenia klubu poďakovať všetkým hráčom
za dosiahnuté výsledky, osobitne dorastencom za historický úspech v dejinách 64 rokov futbalu
v Pečovskej Novej Vsi a vysloviť presvedčenie, že dosiahnutý úspech mládežníkov bude motiváciou pre ostatných a zároveň záväzkom smerujúcim k ďalšiemu napredovaniu, resp. minimálne
k udržaniu súčasného stavu.
Aj touto cestou sa chce vedenie TJ SLOVAN Pečovská Nová Ves poďakovať starostovi obce
p. Jaroslavovi Baňasovi za podporu a vytváranie materiálno-technických podmienok pre rozvoj futbalu v našej obci. Súčasne chceme vyjadriť poďakovanie sponzorom a všetkým osobám, ktoré
svojím aktívnym prístupom a priložením ruky k spoločnému dielu prispeli s vytvoreniu podmienok
nevyhnutne potrebných pre napredovanie miestneho futbalu. V neposlednom rade sa chceme poďakovať vedeniu ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi za ústretovosť, spoluprácu, vytváranie a skvalitňovanie podmienok pre prípravu mladých futbalových talentov a ich kvalifikovaný rozvoj v spolupráci
s trénermi a vedením TJ SLOVAN.
Veríme, že novovytvorené podmienky a nastavené trendy rozvoja futbalu v našej obci budú dostatočnou motiváciou pre naše futbalové mužstvá v rámci ich snaženia o čo najlepšie umiestnenie,
príkladnú reprezentáciu obce, resp. prípadný postup do vyšších súťaží.
Všetkým našim futbalistom a futbalovým fanúšikom oznamujeme, že futbalová sezóna 2011/2012
pre súťaže so 16 mužstvami (pozn. – prípad mužstva TJ SLOVAN v kategórii „dospelých“) začína
už 31. júla 2011.
PhDr. Jaroslav Dujava
podpredseda TJ SLOVAN Pečovská Nová Ves

Dorastenci TJ SLOVAN Pečovská Nová Ves s realizačným tímom - nováčik súťaže a zároveň víťaz 1. triedy okresných majstrovstiev vo futbale v sezóne 2010/2011.
Pečovskonovoveský spravodajca
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SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA

Po niekoľkomesačnej intenzívnej príprave 114 žiakov 8. a 9. ročníka základnej
školy a študentov stredných škôl v nedeľu 19. júna 2011 prežilo veľkú slávnosť.
V našej farnosti sa konala sviatosť birmovania. Birmovanie je sviatosť, počas ktorej mladí kresťania prijímajú Ducha Svätého. Je to jedna zo siedmich sviatostí katolíckej cirkvi.
V priebehu celého roka sme sa na prijatie tejto sviatosti pripravovali rôznymi
spôsobmi. Každú sobotu sme sa spolu s duchovným otcom a animátorkami zúčastňovali svätých omší. V priemere dvojtýždenne sme sa stretávali v skupinkách
a venovali sme sa rozličným témam, rozprávali sme sa, vyjadrovali sme svoj názor
a diskutovali sme o Bohu. Okrem toho nám duchovný otec v spolupráci s animátorkami sprostredkoval stretnutie s mladými ľuďmi z tímu z Arcidiecézneho centra
mládeže v Prešove. Väčšina z nás sa zúčastnila dekanátneho stretnutia mladých
v Toryse, niektorí dokonca púte do Krakova. Všetci stredoškoláci absolvovali prednášku týkajúcu sa 6. Božieho prikázania a života v čistote.
Postupne sa naša príprava chýlila ku koncu a myslím si, že sme boli dostatočne
vedomostne a duchovne nachystaní na prijatie darov Ducha Svätého. Po všetkých
skúškach, nácvikoch zboru a prípravách prišla dlho očakávaná nedeľa a návšteva
otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Celá svätá omša spojená s obradom birmovania prebehla v najväčšej úcte. Verím, že nikdy nezabudneme, že bez Ducha
Svätého našu vieru nedokážeme ani vyznávať, ani brániť, ani podľa nej žiť.
Na záver by som chcela za všetkých birmovancov poďakovať nášmu duchovnému otcovi za čas, ktorý nám venoval, za jeho rady, napomenutia a povzbudenia. Rovnaká vďaka patrí animátorkám, za ich obetavosť, starostlivosť a pomoc.
Pán Boh zaplať.
Zuzana Straková

Kolotoč školských
povinností sa zastavil ...
Kolotoč školskej dochádzky a školských povinností sa začína točiť 1. septembra
a zastaví sa až 30. júna. Aj my sme počas slávnostného ukončenia v telocvični školy hodnotili, aký tento školský rok vlastne bol, čo nového priniesol...
V tomto školskom roku sa v škole vzdelávalo 419 žiakov, z toho 163 žiakov
na 1. stupni, 194 žiakov na 2. stupni a 62 žiakov v špeciálnych triedach. V škole vyučovalo 30 pedagógov, 1 vychovávateľka, 1 asistent učiteľa a 2 kňazi.
Je pravdou, že školský kolotoč sa točí o čosi dlhšie ako ten obyčajný, ale zase
v tom našom kolotoči nesedíme len tak nečinne a na svet okolo sa nepozeráme

14

Pečovskonovoveský spravodajca

pasívne. Naopak, kto raz nastúpi na školský kolotoč, začína objavovať mnoho nových, zaujímavých a krásnych vecí, nazbiera si množstvo zážitkov, postretáva veľa
kamarátov a čo je hlavné, veľa sa naučí. Aj naši žiaci si výsledky svojej práce prevzali vo forme vysvedčení. V tomto šk. roku bolo knihou za vynikajúci prospech odmenených 87 žiakov - 60 na I. stupni a 27 na II. stupni. No nevyhli sme sa ani udeleniu výchovných opatrení. Tých bolo na konci školského roka udelených 22, z toho
8 pokarhaní triednym učiteľom, 1 riaditeľom školy, 8 žiakov malo zníženú známku
zo správania na stupeň 2 a 4 žiaci na stupeň 3. Aktívnym a snaživým žiakom bolo
udelených 10 pochvál.
Nie všetci žiaci však túžili po získavaní nových vedomostí, čo sa odrazilo aj v
počte vymeškaných hodín. Kým v bežných triedach ZŠ žiaci vymeškali v 2. polroku 25 438 hodín / 60,71 hod./1 žiaka/ - z toho 1669 neospravedlnených /3,98 hod./1
žiaka/, v špeciálnych triedach to bolo 6932 hodín /111,80 hod./1 žiaka/ - z toho 1065
neospravedlnených /17,17 hod./ 1 žiaka/. Vedenie školy si uvedomuje, že je to vysoký počet hodín a aj preto v novom školskom roku bude nútené prijať opatrenia
vedúce k zníženiu počtu týchto hodín. No v škole sú aj žiaci, ktorí zo školského kolotoča ani raz nevystúpili a ktorí si zaslúžia uznanie za to, že nevymeškali ani jednu
hodinu! Sú to: Erik Hrabčák /1.A/, Viktória Bujňáková /2.A/, Peter Kováč /2.A/, Štefan Červeňák /6.C/ a Lucia Červeňáková /7.C/.
Rýchlejšiu jazdu zažili naši deviataci, keď sa 9. marca zúčastnili celoslovenského testovania deviatakov Monitor 9. V matematike sme dosiahli priemerný počet
bodov 11,74 / v rámci SR to bolo 10,58 b./, čím sme si zabezpečili 58,7% úspešnosť
/v rámci SR: 52,9% úspešnosť/. Slovenský jazyk nás však nepotešil - tu sme dosiahli priemerný počet bodov 10,82 /SR: 11,63/, čo nám prinieslo 54,1% úspešnosť
/SR:58,2%/. Aj tu budeme hľadať cestu k lepším výsledkom, a to aj formou intenzívnejšej kontroly domácej prípravy žiakov zo strany rodičov.
Do nášho školského kolotoča v budúcom školskom roku nastúpi 47 nových žiakov - 31 do 1. ročníka a 16 do nultého/ 7 rodičov požiadalo pre svoje deti o odklad
povinnej školskej dochádzky/. Potešilo nás, že aj do iných tried našej školy príde 11 nových prihlásených žiakov. Veríme, že prežijú na našom školskom kolotoči pekné chvíle.
Na druhej strane však poslednú jazdu v našom školskom kolotoči absolvovalo
49 žiakov, ktorí našu školu opúšťajú. Z 34 deviatakov bežných tried sa 5 rozhodli študovať na gymnáziách, 24 na SOŠ 4-ročných a 5 žiaci na SOŠ 3-ročných. V 8.
ročníku končí 1 žiak. V špeciálnych triedach z 9. ročníka odchádza na ďalšie štúdium 6 žiakov, 3 žiaci sú nezaradení. V 8. ročníku nám končia 3 žiaci - pokračujú
vo vzdelávaní na SOŠ.
No počas školského roka žiaci sa nielen vzdelávali, ale v rámci vyučovacieho
procesu alebo krúžkovej činnosti sa zúčastnili aj rôznych kurzov / lyžiarskeho v
8. ročníku, plaveckého v 3. a 5. ročníku, kurzu spoločenského tanca a výchovy v
9. ročníku/, exkurzií / prírodovedná v Košiciach, vlakom do múzeí a galérií, letisko Ražňany.../, výletov na rôzne zaujímavé miesta našej vlasti /Bratislava, Banská
Bystrica, Košice.../, prednášok /Dentalarm – o správnom čistení zubov, beseda so
psychológom o adaptácii na strednej škole i o prejavoch šikanovania, beseda so
zdravotnou sestrou o dospievaní.../, školských akcií / Tekvicománia, Šarkaniáda,
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Výstava hračiek, Červená drogám - zelená životu.../, výchovných koncertov /Envirokoncert, akordeónový koncert, Na skle maľované.../, navštívili divadelné predstavenia /bábkové divadielko Gašparko, DJZ v Prešove .../, absolvovali III. Školské
olympijské hry i po prvýkrát Detskú miniolympiádu, cez projekt Pierko rómski žiaci
mali možnosť navštíviť Duklu, hokejový zápas v Prešove, Východoslovenské múzeum v Košiciach, botanickú i zoologickú záhradu, expozíciu v Solivare, stredoveký vojenský tábor v Starej Ľubovni... Veľa mimoškolských akcií žiaci mali možnosť
absolvovať aj cez naše Školské stredisko záujmovej činnosti - aj tu však vedenie
školy v prvom štvrťroku kalendárneho roku podniklo určité kroky v zmene financovania jednotlivých krúžkov, aby sa finančné prostriedky dostali čo najspravodlivejšie ku každému žiakovi a netiekli iba jedným smerom.
Občas kolotoč spomalil pre tých, ktorí nás úspešne reprezentovali v rámci okresu, kraja i republiky. Medzi naše NAJ... úspechy určite patrí 3. miesto v regionálnom
kole atletickej súťaže Kinderiáda a postup do kola národného v Bratislave, v ktorom náš piatak Tomáš Vitkovič obsadil neuveriteľné 1. miesto v skoku do diaľky a
3. miesto v behu na 60 m. No pyšní sme aj na ďalšie ocenenia: Kristína Koscelníková /8.B/ v celoslovenskej výtvarnej súťaži „ Mladé talenty 2010“ obsadila 3. miesto
a Milena Gabčová /6.C/ si spomedzi 146 prác vykreslila veľmi pekné 3. miesto v súťaži „Biblia očami detí“. Recitátori zabojovali na súťaži „Šaliansky Maťko“ - tu Kristína Pigulová /4.A/ získala v okrese striebro, podobne ako Milena Kaprálová /5.B/
s Katarínou Kristínou Homišanovou /3.A/ na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. V okresnom kole súťaže „Kde bolo - tam bolo“ žiaci 1. stupňa obhájili minuloročné zlato a náš školský časopis znova zabojoval a v silnej konkurencii časopisov regiónu hornej Torysy obsadil striebornú priečku. Matematici si v okresnom
kole Matematickej olympiády vypočítali 2. miesto /M. Kaprálová z 5.B - táto žiačka
bola strieborná aj na okresnom kole Pytagoriády/ a 4. miesto /I. Kaminská z 8.B/.
Mrzí nás, že nám už dlhé roky absentujú zapojenia sa žiakov do súťaží v predmetoch fyzika, chémia, biológia, geografia i v cudzích jazykoch. Snáď sa aj v tejto oblasti našej škole zablýska na lepšie časy! Prvou takou lastovičkou sú možno naši
tretiaci, o ktorých vydarenej scénke v anglickom jazyku počas prehliadky Dramafest 2011 písali aj v novinách.
Dobrú reklamu nám tak ako vždy robia naši športovci: 3. miesto obvodové kolo
v basketbale st. žiakov, 3. miestá v súťaži ml. žiakov, ml. žiačok i st. žiakov pod názvom Florbal CUP, 1. miesto v okresnom kole vo vybíjanej dievčat a 4. miesto na kole krajskom. Naši siláci si zo súťaže v pretláčaní rukou ARMWRESTLING CUP odniesli zlato - Jakub Vandžura /9.A/ a Ján Sedlák /9.A/, striebro Jerguš Tököly /8.B/ a
bronz Radko Tököly /8.B/. Okresné kolo v atletike tiež patrilo našim: 1. miesto v krikete patrí Jergušovi Tökölymu /8.B/, 1. miesto v skoku do diaľky Jánovi Sedlákovi
/9.A/ a 3. miesta Jánovi Sedlákovi /9.A/ - beh na 60 m, Radkovi Tökölymu /8.B/ - kriket, Ivane Hunyadiovej /8.B/ - vrh guľou a kriket a Zuzane Feckovej /9.A/ - skok do
diaľky. Aj deti z ŠKD si zo súťaže NAJ chlapec - dievča priniesli ocenenia: 1. miesto
Simona Vaňová /2.A/, 2. miesto Agáta Baňasová /2.A/ a Mirka Želinská /3.A/ a 3.
miesto Viktor Bittner /3.A/. Naši rómski žiaci sa po prvýkrát zúčastnili súťaže „Kráľ
moderného tanca“ a hneď nás potešili tým, že boli v rámci okresu najlepší! Veľmi
nás potešilo aj zlato našich šikovných štvrtákov, ktorí si ho nedali vziať v novovy-
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tvorenej okresnej súťaži vo vybíjanej žiakov 1. stupňa „O putovný pohár riaditeľky ZŠ Pečovská Nová Ves“.
Hanbiť sa nemusíme za naše šikovné mažoretky a pompomistky, ktoré svojimi
vystúpeniami okrášlia každú spoločenskú akciu v obci. Aj tie nás reprezentujú na
rôznych súťažiach a prinášajú si krásne ocenenia.
No zahanbiť sme sa nedali ani v zbere SABI viečok, kde sme ako škola obsadili
9. miesto a v zbere obalov od mlieka SABI zasa 5. miesto. Vďaka aktivite žiakov i rodičov si škola pomohla finančnou výhrou 750 €, za ktorú sa mohli nakúpiť učebné
pomôcky. Najlepšími zberačmi boli Vladimír Jánoš /7.B/ so 4 100 kusmi SABI viečok a Matúš Jenčík /5.B/ s 1 192 kusmi obalov od SABI mlieka. Veríme, že zbierať
nám pomôžete aj cez prázdniny a v novom školskom roku, pretože súťaž bude určite pokračovať a vďaka usilovnosti si môže škola aj takto finančne vypomôcť!!! Aj
zber starého papiera prináša do školy peniaze, tak sa zapojte aj vy! V tomto školskom roku bol najusilovnejším triednym kolektívom kolektív našich najmenších prváčikov a z jednotlivcov to bola druháčka Barborka Falatová. Možno ani netušíte,
že práve vďaka tejto žiačke sa mnoho ľudí v našej vlasti dozvie o našej obci, pretože práve ona vyhráva súťaže v karate v celej republike. Najväčším víťazstvom tejto
malej veľkej bojovníčky je víťazstvo Slovenského pohára /to si zabezpečila až po
troch víťazstvách v Žiline, Komárne a v Sabinove/. Vrcholom jej sezóny boli Majstrovstvá SR v Spišskej Novej Vsi, kde obsadila krásne 2. miesto a stala sa vicemajsterkou SR. Blahoželáme!!!
Závratnú rýchlosť nabral náš kolotoč od konca januára, keď sa začalo s rekonštrukciou školy. Výmenu okien už máme úspešne za sebou, teraz dostáva nový šat
fasáda budovy, no a začalo sa s výmenou elektroinštalácie vo všetkých priestoroch školy! Je náročné zabezpečiť a zorganizovať všetky práce tak, aby to nenarušilo výchovno-vzdelávací proces, aby nedošlo k úrazu a aby to čo najmenej pocítili žiaci, rodičia i pedagógovia. Myslím, že sa nám to vcelku dobre podarilo, no teraz
naše deti prišli v septembri do estetických školských priestorov! Po úspešnej rekonštrukcii priestorov školy máme v pláne vstúpiť aj do skrášlenia jej okolia vysadením nových okrasných kríkov a stromčekov.
No nielen jazda na kolotoči dokáže zatočiť hlavu - tie naše nám zamotalo oznámenie o vykonaní štátnej školskej inšpekcie na našej škole hneď začiatkom mája.
Aj táto skúsenosť nás však obohatila a poučila - vieme, kde sú nedostatky aj kde
máme rezervy, no aj to, v čom sme dobrí a čo sa doposiaľ nerobilo správne... Na
odstránenie nedostatkov, ktoré sú udelené ŠŠI v opatreniach môžeme využiť všetky prázdninové /pre nás teda prácou naplnené/ dni...
Mesiac jún je tým pravým mesiacom, aby sa školský kolotoč úplne zastavil – žiaci z neho vystúpili, aby množstvo nových vedomostí, zručností i zážitkov spracovali a uložili do pamäte a aby si spolu s pedagógmi dopriali prázdninový oddych.
Prináleží nám poďakovať sa všetkým, ktorí svojou troškou prispeli k zdarnému
priebehu tohto školského roka: obecnému i farskému úradu, materskej škole, rade školy i členom rodičovskej rady, komunitnému centru, sponzorom školy, spoločenským organizáciám, žiakom, všetkým zamestnancom školy i chápajúcim a škole priaznivo nakloneným rodičom!
Tak teda pohodou naplnené letné dni všetkým, pretože v septembri opäť štartujeme!!!
						
Mgr. Valentína Krajňáková

Pečovskonovoveský spravodajca

17

Čaj o piatej
Prišlo očakávané leto a s ním aj prázdniny, čas dovoleniek a oddychu. Tieto dni sú vhodné aj
na príjemné kultúrne vyžitie. O spestrenie Vašich nedeľných popoludní sa pokúsi obecný úrad
v spolupráci s komisiou pre kultúru a šport organizovaním kultúrnych akcií, ktoré sa budú konať raz za dva týždne počas letných mesiacov pod názvom „Čaj o piatej“.
V nedeľu 10. 7. – pripraví program Základná škola, 24. 7. – Únia žien, 7. 8. – FS Jablonka,
21. 8. – FS Jablonečka.
Všetci ste srdečne vítaní!

„Najkrajšia predzáhradka a balkón“
Obecný úrad vyhlasuje 5. ročník súťaže pre všetkých šikovných záhradkárov našej obce. Dôležité je mať upravenú predzáhradku, prípadne vkusne vyzdobený balkón, čo
v priebehu týchto dní budeme priebežne monitorovať. Na základe vyhotovených fotografií
občania obce počas konania Pečovskonovoveského jarmoku vyberú 5 najkrajších predzáhradok alebo balkónov, majitelia ktorých budú odmenení vecnými cenami.
Ukončenie súťaže a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa už tradične uskutoční dňa
27. augusta 2011 na 14. ročníku Pečovskonovoveského jarmoku vo večernom programe.
Súťaženiachtiví jednotlivci sa môžu prihlásiť na obecnom úrade. Privítame, ak nám dáte
aj svoj tip na zaujímavú predzáhradku a balkón.
Vyzývame všetkých občanov, aby sa do tejto akcie zapojili, odmena za vynaloženú
námahu pre víťazov bude zaujímavá. Veď v neposlednom rade svojím dielkom prispievajú
ku skrášleniu našej obce a svojho okolia.

Dobré rady pred dovolenkou
(ktoré si nemusíte zobrať k srdcu)

n Keďže aj cestovné doklady sa občas strácajú, odporúčame urobiť si pred odchodom ich kópiu
a uložiť ju na iné miesto ako originálne doklady.
n Pozor na vreckových zlodejov! Buďte obozretní aj v reštaurácii Vášho ubytovacieho zariadenia – nenechávajte si kabelky len tak zavesené na operadle stoličky. Taktiež sa nespoliehajte
na serióznosť upratovačky a radšej si cenné veci uschovajte do trezoru alebo zamknite do kufra.
n Zoberte si plavky do príručnej batožiny. Keďže je štandardné ubytovávať hostí až po 14. hodine, zaiste oceníte, keď budete môcť využiť čas čakania na izbu priamo v príjemnom hotelovom
bazéne.
n Nenechajte si pokaziť dovolenku zlým pocitom z príliš skorého alebo príliš neskorého odchodu. Ako skúsený cestovateľ sa musíte zmieriť s faktom, že prvý a posledný deň dovolenky nie je určený na jej plnohodnotné čerpanie. Vplyv na odletové časy nemá ani organizátor Vašej dovolenky.
n Vyhýbajte sa rizikovým potravinám (zmrzlina, majonézy…) a kupujte si radšej balenú vodu
z marketov. Črevné problémy by Vás mohli zahnať na nejaký čas do hotelovej izby. V niektorých krajinách sa dokonca odporúča umývať si aj zuby balenou vodou a nie tou z vodovodného kohútika.
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n Dodržujte pitný režim! Dostatočný príjem tekutín je alfou a omegou pohodovo strávenej dovolenky. Veď nejeden cestovateľ skončil v nemocnici v dôsledku silnej dehydratácie.
n Nespoliehajte sa na to, že máte uzatvorené poistenie, pretože každé má svoje výnimky. Ak
sa rozhodnete absolvovať nejaký špecifický šport (napr. potápanie, motorové športy…), uistite sa,
či nie je nutné dať sa extra pripoistiť. Vyhnete sa tak zbytočnému riziku.
n Nezamieňajte si príliš veľa peňazí, vo väčšine krajín sa dá platiť aj bezhotovostne. Na konci
Vašej dovolenky nezabudnite minúť drobné peniaze – slovenská banka Vám mince už spätne nezamení.
n Ak si chcete uplatniť reklamáciu po návrate z dovolenky, nezabudnite dať delegátovi potvrdiť
sťažnosť a kópiu si vziať so sebou.

Milí cestovatelia!
Spoznávate nové krajiny, ktoré sú rôznorodé, a nie vždy je možné porovnať ich
s tou našou. Občas sa stretnete s dotieravými obchodníkmi, niekde zažijete lenivý
personál alebo uvidíte neporiadok na ulici… Nezabúdajte však, že každý štát prešiel
dlhým vývojom a formoval sa v iných podmienkach. Výsledkom jedinečného historického procesu je rozdielna životná úroveň, ale aj mentalita národa. Buďte preto prosím
zhovievaví a veľkorysí k týmto odlišnostiam a uvidíte, že krajina Vás príjme s otvorenou náručou a odmení Vás nevšednými zážitkami a nezabudnuteľnými spomienkami.

Jubilantka pani Margita Mikušová
V týchto dňoch sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov pani Margita Mikušová. Narodila sa
27. 6. 1921 v Pečovskej Novej Vsi. Pochádza zo štyroch súrodencov. Po skončení Ľudovej školy v Pečovskej Novej Vsi a „Mešťanky“ v Sabinove pracovala ako obchodníčka a neskôr ako živnostníčka
(obchodníčka) až do znárodnenia. Jej život značne
poznačil koniec II. svetovej vojny, kedy bol jej manžel protiprávne odvlečený do táborov Zväzu sovietskych socialistických republík, kde bol integrovaný
cca 2,5 roka. Po jeho návrate ešte určitú dobu pracovala ako obchodníčka a potom už ako žena v domácnosti, kde sa starala o výchovu svojich detí a pracovala na gazdovstve.
Po založení Klubu dôchodcov v našej obci bola 9 rokov jeho predsedníčkou. V spolupráci
s pracovníčkami vtedajšieho MNV organizovala rôzne kultúrno - spoločenské podujatia pre členov klubu. Boli to predovšetkým výlety po Slovensku, oslavy z príležitosti sviatku MDŽ, ako aj
iných významných sviatkov a životných jubilejných osláv členov klubu. Ďalej s členmi klubu sa
starali o výsadbu a údržbu zelene vo vtedajších parkoch obce.
So svojím manželom Jánom vychovali dve dcéry Margitu a Valériu. Po jeho náhlej smrti v roku 1973 ostala žiť so svojou matkou a sestrou, o ktoré sa starala až do ich smrti. Od roku 1983
žije sama a teraz sa teší z 9 vnúčat, 10 pravnúčat a 1 prapravnúčika.
Do dlhého radu gratulantov sa v tento slávnostný deň pripojil aj starosta obce a oslávenkyni vyjadril svoju úctu a vďaku a poprial ešte veľa krásnych, pokojných a slnečných dní.
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov
Peèovskej Novej Vsi vítame deti:
Samuel Antol, Ladislav Bilý, Alex Červeňák, Sebastián Červeňák,
Max Kormoš, Martina Kotľárová, Erik Vargovčík

Manželstvo uzavreli:
PharmDr. Ondrej Takáč (Nižná Myšľa)

Mgr. Jana Hallayová (Peč. Nová Ves)

Martin Červeňák (Peč. Nová Ves)

Alžbeta Červeňáková (Peč. Nová Ves)

Ing. Karol Kováč (Ružomberok)
Ing. Radoslav Petruš (Peč. Nová Ves)
Ladislav Červeňák (Peč. Nová Ves)

Mgr. Martina Ridillová (Peč. Nová Ves)
Mgr. Lenka Bzíková (Prešov)
Žaneta Bilá (Peč. Nová Ves)

Srdečne blahoželáme jubilantom
91 rokov

Mária Vaľušová

90 rokov

Margita Mikušová		

Margita Pustayová

88 rokov

Anna Kačerová		

Jozefína Švedová

86 rokov

Mária Jašková		
Helena Kochanová

65 rokov

Jolana Kubušová

Ján Cvanciger
Milan Chovanec

Helena Blaščáková		

Margita Leščáková

85 rokov

Michal Kačer		

Božena Hančáková

84 rokov

Margita Krajňáková		

Marta Matvijová

83 rokov

Margita Vojtková		

Andrej Petrík

Margita Kurimská		

Magdaléna Ižariková

Pavlina Gusenicová
82 rokov

60 rokov

Marta Koščová

Margita Kravcová		

Jozef Hatala

Mária Lichvárová		

Oľga Sirotňáková

81 rokov

Mária Lipjancová		

Jaroslav Zborovský

80 rokov

Mária Dolinská		

Ivan Pigula

Margita Cuperová		

Libuša Želinská

Margita Kravcová		

Matilda Gernátová

Žofia Martavuzová		

Rozália Voľanská

75 rokov
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