
Pozývame Vás

na 

15. Pečovskonovoveský jarmok
1. septembra 2012

7.15 hod. - Svätá omša, poďakovanie za úrodu 
 - kostol svätého Ondreja
 - Otvorenie jarmoku - amfiteáter pri ZŠ

9.00 hod. - stretnutie rodákov s občanmi obce 
 - amfiteáter pri ZŠ

13.00 hod.  - Dožinkový sprievod obcou

8.00 - 16.00 hod. - Výstavné a predajné trhy - Kostolná ulica
 - Gazdovský dvor - Kostolná ulica
 - Babina kuchňa - Kostolná ulica
 - Výstava ovocia, zeleniny, kvetín - telocvičňa ZŠ

17.00 hod. - Kultúrny program - amfiteáter pri ZŠ

21.00 hod.  - Ľudová zábava so skupinou Maradaš

Sprievodné akcie:
Jarmočná kvapka krvi - malá telocvičňa ZŠ

Kolotoče, jazda na koňoch, jazda na autíčkach
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Vážení spoluobčania,
čo také zaujímavé sa udialo v obci v uply-
nulom štvrťroku? Dokončili sme výstavbu 
hasičskej zbrojnice a chodníka na Ľutin-
skej ulici. Celú budovu stavby novej hasič-
skej zbrojnice, registratúrneho strediska, 
skladov civilnej ochrany, garážov a dielní 
obecného úradu sme stavali svojpomoc-
nou formou dva roky. Chcem sa úprimne 
poďakovať všetkým pracovníkom, ktorí sa 
podieľali na výstavbe tohto objektu. Bez 
ich obetavosti a snahy by sme to nezvládli. 
Pri otváraní stavby boli tým najlepším odo-
vzdané ďakovné listy.

Prvého septembra sa uskutoční náš tra-
dičný jarmok. Pripravujeme určité novinky. 
Tou by malo byť stretnutie rodákov, ktorí dl-
hodobo bývajú mimo obce. Preto by som 
chcel poprosiť občanov o poskytnutie ak-
tuálnych adries ich príbuzných. Pracovníci 
obecného úradu budú v najbližších dňoch 
obchádzať za tým účelom Vaše domovy.

Chceme, aby náš jubilejný jarmok bol 
viac našský, pretože ho robíme pre našich 
ľudí. Osobne si myslím, že máme čo uká-
zať, čím sa prezentovať, čím sa pochváliť. 
Chce to iba jednu vec, aby sme sa viacerí 
zapojili do prípravy jarmoku a aby to nezo-
stalo iba na tej istej skupinke ľudí. Privíta-
me každý dobrý konštruktívny nápad, myš-
lienku, pomoc.

Na budúci rok si pripomenieme 765 ro-
kov od prvej doposiaľ známej písomnej 
zmienky o obci. Zároveň si pripomenieme 
aj 1150 rokov od príchodu vierozvestcov 
Cyrila a Metoda na naše územie. Všetci 
vieme veľmi dobre, že rôzne jubileá, výro-
čia nás vedia určitým spôsobom naštarto-
vať v tom dobrom slova zmysle. Bolo by 
dobré spoločne pouvažovať o tom, ako si 

tieto historické udalosti v našej obci pripo-
menieme.

Jedno známe príslovie hovorí, že his-
tória je matkou múdrosti. V našej obci ži-
je veľa múdrych, šikovných, skúsenosťami 
opradených ľudí v staršom veku. Keď ta-
kýto človek odíde z tohto sveta, akoby odi-
šiel kus histórie obce. Mnohokrát sa stáva, 
že až potom zistíme, aký zvláštny človek 
už nie je medzi nami. Aj preto zavádzame  
do nášho spravodajcu nové okienko, kto-
ré bude zamerané na rozhovory s pamät-
níkmi obce na rôzne témy zo života obce 
- šport, kultúru, vzdelávanie, vojnové roky, 
vymreté rody, cirkevný život a pod. Začne-
me s tým od budúceho čísla.

Stálou výzvou pre našu samosprávu je 
starostlivosť o výzor a vzhľad obce. Stav 
verejného prostredia nie je len vecou fi-
nancií, ale aj svedomia obyvateľov. Pohľad 
na našu obec nastoľuje jednu otázku. Pre-
čo niektorí obyvatelia nechcú žiť v krajšom 
prostredí? Alebo komu a ako záleží v na-
šej dedine na jeho domove? Aby som bol 
konkrétny. Máme tu mnoho krásne uprave-
ných domov, dvorov, záhrad, predzáhra-
diek. Ale máme tu aj niekoľko schátralých, 
opustených, neobývaných domov. Domov 
bez striech, alebo so spadnutými strecha-
mi. Neudržiavaných dvorov, ktoré vyzera-
jú ako smetiská, alebo skladiská. Dvorov 
alebo záhrad, ktoré ako je rok dlhý nevi-
deli kosu alebo kosačku. Neudržiavané do-
my sú zdrojom ohrozenia zdravia a životov 
obyvateľstva. V prípade, že dôjde k takým 
skutočnostiam, berie sa na zodpovednosť 
v prvom rade vlastník nehnuteľnosti.

Toto moje upozornenie je zároveň infor-
máciou, že sa venujeme aj týmto témam, 
no tento stav sa nám darí zlepšovať dosť 
pomaly. Až najposlednejším riešením bu-
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dú pokuty.
Teší ma, že po rokoch stagnácie sa za-

čínajú oprašovať myšlienky otvárania no-
vých ulíc v dvoch častiach obce. Bodaj 
by to vyšlo. Vytvorili by sa tým podmien-
ky na výstavbu niekoľkých desiatok rodin-
ných domov. Sme na začiatku, radšej to 
nechcem zakríknuť.

Od začiatku tohto mesiaca začíname re-
alizovať národný projekt terénnej sociálnej 
práce pre rómsku komunitu. Z mimoroz-
počtových - neobecných zdrojov nám bu-
dú prispievať na mzdy 3 ľudí do roku 2015.  

Z našej strany sú v tejto oblasti veľké oča-
kávania. Takže uvidíme, ako sa to podarí 
tomu trojčlennému tímu v úzkej spolupráci 
s obecným úradom naplniť.

Pre mnohých sa prvým júlom začali 
chvíle prázdnin, oddychu, dovoleniek. Pra-
jem Vám, aby ste prežili krásne leto, plné 
pokojného a radostného relaxu. 

Jaroslav Baňas
starosta obce

Otvorenie
hasičskej zbrojnice

5. máj 2012 bol pre dobrovoľných hasičov v Pečovskej Novej Vsi slávnostným dňom. Po 
viac ako dvojročnom úsilí obec otvárala novovybudované priestory hasičskej zbrojnice a odovzdá-
vala miestnym hasičom do užívania. Okrem hasičskej zbrojnice boli vybudované aj priestory pre 
registratúrne stredisko, sklady civilnej ochrany a technické zázemie obecného úradu.

Na slávnostnom posvätení a otvorení priestorov sa okrem širokej verejnosti zúčastnila aj 
34-členná delegácia dobrovoľných hasičov z družobného mesta z poľskej Sieniawy na čele s bur-
mistrom Adamom Vośom. Tí darovali obci viac ako metrovú sochu patróna hasičov sv. Floriána. 
Posvätenie priestorov vykonal miestny správca fary vdp. Stanislav Palenčár.

Slávnosť pokračovala popoludní na miestnom amfiteátri pri základnej škole. V programe vystúpili  
aj spevácky súbor pri Klube dôchodcov Jablonka a spevácke trio rodiny Antolovej. Pre návštev-
níkov pripravili „Plameňáci“ ukážky hasičskej pripravenosti.                                                  

 Redakčná rada
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DEŇ MATIEK
„ Kto má svoju mamičku, nikdy nie je sám, 
 Je to krásne, že ma máš a ja teba mám. 
 Mamka moja, mamička, so mnou stále buď...“

Aj tieto slová zneli zo spievajúcich hrdie-
lok detí z našej materskej školy, a to presne  
v nedeľu 13. mája 2012 na slávnostnej aka-
démii, ktorá sa konala pri príležitosti no-
vodobého sviatku Dňa matiek. Mamičky  
i ostatní rodinní príslušníci z celej obce Pe-
čovská Nová Ves a blízkeho okolia boli po-
zvané na milé, približne hodinu trvajúce  
vystúpenie, ktoré pripravili učiteľky a deti  
z tunajšej materskej školy. Akcia sa kona-

la v priestoroch telocvične základnej školy, upravených 
a vyzdobených na tento účel. Napriek tomu, že deti ne-
vystupovali na domácej pôde a v zákulisí pustili aj zo-
pár slzičiek, pripravili všetkým prítomným hodnotný  
a dojímavý umelecký zážitok. Veru, málokto dokáže 
ostať chladným pri pohľade na malých spevákov, taneč-
níkov a recitátorov koncentrujúcich sa na svoje texty  
a choreografie. Hrdé mamičky, ockovia a súrodenci ich 
za túto snahu povzbudili a odmenili niekoľkými intenzív-
nymi potleskami. 

Slova sa na chvíľu ujal aj pán starosta obce Jaroslav 
Baňas. Svoj čas využil na poďakovanie matkám a ženám, 
ktoré prispeli k lepšiemu životu v obci svojou aktivitou, 
či materiálnou pomocou. Pekné kytičky z jeho rúk im 

spríjemnili deň a slová vďaky pod-
čiarkli sviatočnú atmosféru. 

Vystúpenie tohto druhu sa každo-
ročne teší veľkej popularite a priaz-
ni a svojim dielom k tomu prispie-
vajú aj učiteľky materskej školy. Aj 
keď všetky sú matkami, tento svia-
tok oslavujú prácou. Preto verím, že 
aj ony boli v tento deň obdarené as-
poň milým slovom, esemeskou ale-
bo e-mailom. Lebo ďakovať je po-
trebné a matkám zvlášť. 

Andrea Kandrová
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Prvomájový beh zdravia
1. mája 2012 sa tradične konal už 18. ročník Prvomájového behu zdravia. Na štart 

hlavnej kategórie Pečovskonovoveského šľapáku sa postavilo 51 bežcov zo Sloven-
ka, Poľska a Ukrajiny. Počasie bežcom aj organizátorom behu tohto roku prialo, avšak 
horúčava sa odzrkadlila na výsledných časoch, ktoré boli oproti minulému roku, kedy 
behali v daždi, horšie. Víťazom hlavnej kategórie sa stal Eduard HAPAK z MOK Msza-
na Dolna z Poľska. 

V detských a mládežníckych kategóriách pretekalo 122 detí a žiakov. Behu o cenu 
starostu obce sa zúčastnilo 5 domácich bežcov.

Hlavná kategória – PEČOVSKONOVOVESKÝ ŠĽAPÁK – 18 km
Umiestnenie Meno a priezvisko Klub Čas

K a t e g ó r i a MUŽI do 39 rokov 
1. miesto Eduard HAPAK MOK Mszana Dolna Poľsko 01:00:18
2. miesto Adrián VAVREK Dulova Ves 01:02:57
3. miesto Andrzej DLUGOSZ RMD MONTRAIL 01:04:32
K a t e g ó r i a MUŽI 40 – 49 rokov  
1. miesto Orest BABJAK Ukrajina 01:01:22
2. miesto Michal IVANČO ŠK Banské 01:06:17
3. miesto Jaroslav TOMEČEK SAN MARCO Prešov 01:10:49
K a t e g ó r i a MUŽI 50 – 59 rokov  
1. miesto Peter JANOVIČ BK Šaca 01:09:05
2. miesto Vladimír PRIBULA OBS Prešov 01:12:34
3. miesto Julij RONAI Užhorod 01:12:43
K a t e g ó r i a  MUŽI 60 a viac rokov  
1. miesto Zygmunt LYZNICKI MARKAM - MOK Mszana 
  Dolna Poľsko 01:14:02
2. miesto Anton BOSÁK STK CONTROL Prešov 01:14:39
3. miesto Bartolomej FICER SOPKA Seňa 01:17:37
K a t e g ó r i a  ŽENY do 34 rokov  
1. miesto Nataliia MALAIA Užhorod 01:16:29
2. miesto Dana SMOLKOVÁ OBS Prešov 01:31:36
K a t e g ó r i a ŽENY 35 a viac rokov  
1. miesto Diana GREXOVÁ OcÚ Horná Lehota 01:25:45
2. miesto Zuzana BOSÁKOVÁ Prešov 01:30:03
3. miesto Mária SEMANOVÁ SLÁVIA PU Prešov 01:41:04
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 Kategória - BEH O CENU STAROSTU OBCE 5 km
1. miesto Leo PEREGRIN 
2. miesto Peter KUCHÁRIK 
3. miesto Sofia ŽELINSKÁ 
3. miesto Ľuboš MESARČ 
5. miesto Jozef TÖKÖLY 
 DETSKé A MLÁDEŽNíCKE KATEgóRIE
 Kategória - DETI 4 – 5 ročné (100 m)
1. miesto Laura BALAŠČÍKOVÁ 
2. miesto Bibiana BALOGOVÁ 
3. miesto Júlia HENDRICHOVSKÁ
 Kategória - DETI 6 – 7 ročné (200 m)
1. miesto Dávid ŠOLTÝS
2. miesto Adam KOLCUN
2. miesto Dominik KOCHAN
3. miesto Katarína OLEJNÍKOVÁ
3. miesto Jakub OLEJNÍK 
 Kategória - ŽIACI 8 – 9 roční (200 m)
1. miesto Matúš HENDRICHOVSKÝ 
2. miesto Tomáš HRABČÁK 
3. miesto Lukáš ČERKALA
 Kategória - ŽIAČKY 8 – 9 ročné (200 m)
1. miesto Džesika ČERVEŇÁKOVÁ
2. miesto Michaela ANDRÁŠOVÁ
3. miesto Natália KUCHÁRIKOVÁ 
 Kategória - ŽIACI 10 –11 roční (300 m)
1. miesto Alex RACA 
2. miesto Simon ČERVEŇÁK 
3. miesto Adam HENDRICHOVSKÝ
 Kategória - ŽIAČKY 10 –11 ročné (300 m)
1. miesto Klára KOLEČANSKÁ
2. miesto Martina VARGOVÁ
3. miesto Kristína BUJNOVSKÁ
3. miesto Miroslava ŽELINSKÁ
 Kategória - ŽIACI 12 – 14 roční (500 m)
1. miesto Samuel MAJDÁK 
2. miesto Matúš ONDRIJA 
3. miesto Martin HRABČÁK
 Kategória - ŽIAČKY 12 –14 ročné (500 m)
1. miesto Radka BALOGOVÁ
2. miesto Barbora BALOGOVÁ
3. miesto Dominika STRACENSKÁ 
 Kategória - DORASTENKY 15 – 17 ročné (1500 m)
1. miesto Alexandra BALOGOVÁ
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Dopraváčik v našej materskej škole
- bezpečne na ceste

Deti predškolského veku sú častými účastníkmi cestnej premávky. Sú ľahko zra-
niteľné pre problematický (neistý, nepresný) odhad dopravnej situácie. Aj z tohto 
dôvodu sa stávajú smutnými, často nevinnými obeťami dopravných nehôd.

V rámci štátneho vzdelavácieho programu ISCED 0 bol vypracovaný projekt „Do-
praváčik“. Zistili sme, že deti nevedia predvídať možné nebezpečenstvo alebo do-
pravné riziká. Nedisponujú správnym odhadom na odlíšenie príčiny a následku.

Cieľom projektu je, aby deti vedeli správne sa rozhodnúť kde a ako sa môžu 
hrať; správať sa bezpečne na cestných komunikáciách pri pohybe na bicykli; do-
držiavať zásadu vidieť a byť videný (používať reflexné vesty a prvky na oblečení); 
osvojiť si špeciálne zručnosti a psychomotorické kompetencie pri kolobežkovaní, 
jazde na odrážadle a bicykli.

Deti sa prostredníctvom pracovných listov oboznámili so základnými doprav-
nými značkami, dopravnými situáciami, ale aj s tými, ktorí pomáhajú zachraňovať 
ľudské životy pri dopravných nehodách.

Praktické schopnosti si upevnili na našom dopravnom ihrisku. Počas celého 
projektu deti sprevádzal rozprávkový škriatok „Dopraváčik“. Na základe overenia 
vedomostí a zručností deti obdržali „Preukaz pre riadenie detských vozidiel.“                                                     

 Mária Dubeňová
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Medzinárodný deň detí
Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi v spolupráci s kultúrnou komisiou, ktorej predsed-

níčkou je p. Martina Podlipová pripravil oslavu tohto dňa v sobotu 2. júna pri amfite-
átri v Pečovskej Novej Vsi o 17. hodine. Bezmála 100 ratolestí so svojimi mamičkami 
a oteckami si prišlo zasúťažiť a zabaviť sa. Maličké deti do 3 rokov sa zapojili do súťaže-
nia na detských odrážadlách. Každý, kto prejavil záujem, mal možnosť predviesť svoje 
výtvarné vlohy maľbami kriedou na betónovú plochu pred amfiteátrom. Porota pozostá-
vajúca zo samotných detí ocenila 3 najlepšie kresby - Jakub Ring (3 r.), Matej Dvorščák 
(7 r.), Danka Michaliková (11 r.) P. Matisovská pripravila pre detičky vedomostnú súťaž. 
Za zapájanie do jednotlivých súťažných disciplín boli deti priebežne odmeňované slad-
kosťami. Ďalšie disciplíny, v ktorých sa súťažilo bol hod na cieľ loptičkou pre deti do 6 ro-
kov a posúvanie cukríka na šnúrke. Spestrením celého sobotňajšieho programu a snáď 
aj najväčším potešením bolo maľovanie detí na tvár, ktoré úspešne zvládla p. Janka Lip-
jancová, ktorej by sme sa touto cestou chceli poďakovať za jej nezištný prístup. 

V závere sa nám deti rozospievali, roztancovali a rozrecitovali v súťaži talentov.
V speve porota udelila:
 1. miesto: Marek Kvietok
 2. miesto: Samuel Štofaník
 3. miesto: Zuzana Bujňáková
V recitácii porota udelila: 
 1. miesto: Kornélia Trojanovičová
 2. miesto: Maroš Zubrický
V tanci porota udelila:  
 1. miesto: Radoslava Chovancová
 2. miesto: Janka Bečaverová
Veríme, že sa nám očakávania detí podarilo naplniť. Ďakujeme všetkým zúčastneným 

a hlavne organizátorom za pekný deň a Vám milé deti prajeme veľa takýchto šťastných, 
bezstarostných a veselých dní. 

 Redakčná rada
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Deň mikroregiónu Doliny Čergova
Deň mikroregiónu Doliny Čergova sa konal v sobotu 26. mája v Jakovanoch. Tento deň 

sa začal už o 11.00 hod. zrazom zanietených cyklistov na železničnej stanici v Pečovskej 
Novej Vsi, odkiaľ vyštartovali po cyklotrase smer Jakubova Voľa, Červenica, Hanigovce, 
Olejníkov, Ľutina a Jakovany. Príjemné počasie prilákalo solídne zastúpenie volených 
predstaviteľov dotknutých obcí mikroregiónu – Pečovská Nová Ves, Červenica pri Sabi-
nove, Ľutina, Červená Voda, Jakubova Voľa, Olejníkov, Hanigovce a domáce Jakovany. 
Pred Obecným úradom v Jakovanoch všetkých prítomných privítal starosta obce Jakova-
ny Marián Dujava a Deň mikroregiónu slávnostne otvoril predseda združenia a starosta 
Pečovskej Novej Vsi Jaroslav Baňas. 

Po otvorení nasledovala prehliadka zrekonštruovaných priestorov OcÚ Jakovany spo-
jená s malým kultúrnym predstavením v podaní Aničky Hitrikovej – spev a Jozefa Miku – 
kúzelník. Účastníci neobišli ani výstavku ručných prác. 

Nasledovala prehliadka kaplnky sv. Juraja, postavenej v roku 1877, nachádzajúcej sa 
na križovatke starej poľnej cesty smerom na Pečovskú Novú Ves a Sabinov.

Účastníci navštívili aj gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky postave-
ný v roku 1865 na mieste zhoreného pôvodného dreveného chrámu. 

Po návšteve týchto budov v obci Jakovany sme sa presunuli na chatu Pod Palovu, na-
chádzajúcu sa cca 700 m od obce v Čergovskom pohorí v lesoch Urbárskej spoločnos-
ti Jakovany. V tomto príjemnom prostredí, spojenom s možnosťou túry na najvyšší kopec 
v obci – Balážova, 880 m.n.m. a posedení pri ohníčku sme strávili zvyšok krásneho dňa. 

Redakčná rada
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Dni Sieniawy
Na základe oficiálneho pozvania burmis-

tra a vedenia mesta Sieniawa bola pozva-
ná delegácia našej obce na Dni mesta Sie-
niawa.

Tieto oslavy v družobnom poľskom mes-
tečku sú v posledných rokoch veľmi známe 
a obľúbené hlavne u mladšej generácie. Ko-
najú sa spravidla dva dni, pozývajú sa zná-
me regionálne a celoštátne skupiny a náv-
števnosť je okolo 10 tisíc divákov. 

A tak v nedeľu dopoludnia 24. júna 2012 
sa po dohode vybrala do Sieniawy 22 člen-
ná skupina, v ktorej bola okrem poslancov OZ aj ženská spevácka skupina z Jabloneč-
ky s trojčlenným hudobným doprovodom.

Do družobného mestečka sme dorazili o 15.00 hodine. Po malom občerstvení a pre-
zlečení sme sa presunuli na futbalový štadión, kde sa mestské oslavy konali. Tu nás ča-
kal a prijal burmister mesta, predsedníčka mestskej rady, zástupca burmistra a sekretár 
mesta. Popoludňajšie oslavy sa začali o 16.00 hodine s doprovodom mestskej dycho-
vej hudby. Hneď po nich vystúpila naša ženská spevácka skupina z Jablonečky s dopro-
vodom hudby. Potom nasledovala v Sieniawe veľmi obľúbená a sledovaná súťaž - Miss 
Sieniawa 2012. Prihlásených resp. vybraných bolo 12 uchádzačiek vo veku od 15 do 20 
rokov. V trojčlennej hodnotiacej komisii okrem Poliaka a Belgičana bol aj náš starosta ob-
ce Jaroslav Baňas. Tu je potrebné povedať, že Poliaci mali pozvanú aj delegáciu z bel-
gického mestečka na čele so starostom.

Potom nastúpili obľúbené kapely a skupiny, ktoré vytvorili veľmi dobrú náladu a at-
mosféru. Samozrejme, že 
tu bolo plno iných atrak-
cií, stánkov, kolotočov. Ce-
lá táto show sa skončila  
o polnoci asi 10 minútovým 
ohňostrojom. Počas celého 
popoludnia sa nám domá-
ci v plnom rozsahu venova-
li. Starosta oficiálne pozval 
Poliakov na náš jarmok. 
Kuli sa aj „pikle“ o tom,  
že by cez letnú prestávku 
mohli naši s Poliakmi odo-
hrať futbalový zápas. 

Redakčná rada
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V Ý Z V A
na zaplatenie daní a poplatkov 

za rok 2012
Upozorňujeme občanov, ktorí si nesplnili svoju daňovú a poplatkovú povin-
nosť, že už uplynuli termíny na zaplatenie dane za psa, dane z nehnuteľností 
a poplatku za komunálny odpad na rok 2012. V prípade ich nezaplatenia mô-
že správca dane teda obec po uplynutí doby splatnosti vyrubiť sankčný úrok 
za nesplnenie si daňovej a poplatkovej povinnosti za každý deň omeškania. 

Pohľad 
na jarnú časť futbalového diania 

v našej obci
Po jesennej časti 2011 z pozície predsedu TJ Slovan odstúpil p. Jozef Kalaba, 

ako aj tréner a tajomník v jednej osobe p. PhDr. Jaroslav Dujava a člen výboru 
p. Milan Novický. Koncom januára 2012 bol oslovený p. Peter Novický s ponu-
kou na prevzatie funkcie predsedu TJ Slovan, pretože v tejto oblasti už mal skúse-
nosti z rokov 1993 - 1998. Po súhlase s ponukou sa sformoval nový výbor, ktorého 
hlavnou úlohou bolo zachrániť družstvá v súťažiach: „A“ mužstvo - I. trieda, žiac-
ke družstvo - I. trieda, dorast - IV. liga.

U prvých dvoch menovaných sa to bez väčších problémov podarilo. Hlavne  
u „A“ mužstva, kde prišiel nový, skúsený tréner p. Š. Vargovčík a niektorí hráči.

Žiacke družstvo hlavne v závere malo presvedčivé výsledky, ktoré ho katapulto-
valo do pokojných vôd tabuľky.

Najviac problémov sa ukázalo v dorasteneckom družstve, kde naši chlapci vo ve-
ku 14-18 rokov preukázali slabú vôľu, ba až nezáujem hrať a reprezentovať obec. 
Klub sa vo IV. lige so súťažou rozlúčil. Je to veľká škoda, pretože táto súťaž by im 
svojou kvalitou mohla byť nápomocná v ich športovom raste.

Aj napriek spomínaným problémom chceme hľadieť do budúcna optimisticky  
a veriť, že nový ročník, ktorý začína už koncom júla, bude úspešný a vydarený a že 
sa to prejaví vo zvýšenom záujme aj samotných divákov.

Výbor TJ Slovan 
Pečovská Nová Ves
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   Výsledkové tabuľky futbalových súťaží v ročníku 2011/2012 
 
 
 Dospelí - I. trieda Z V R P Skóre B 

1.  Š. Michaľany 30 20 6 4 84 : 25 66 
2.  Demjata 30 20 4 6 59 : 24 64 
3.  Fričovce 30 19 6 5 66 : 36 63 
4.  Dubovica 30 16 5 9 69 : 42 53 
5.  V. Šebastová 30 13 6 11 42 : 39 45 
6.  Janov 30 14 3 13 62 : 68 45 
7.  Pečovská Nová Ves 30 13 5 12 62 : 53 44 
8.  Hermanovce 30 13 5 12 59 : 63 44 
9.  Torysa 30 13 3 14 52 : 47 42 

10. Ražňany 30 11 3 16 39 : 56 36 
11. Kojatice 30 10 5 15 30 : 47 35 
12. Petrovany 30 9 7 14 46 : 78 34 
13. Haniska 30 10 3 17 42 : 56 33 
14. Miklušovce 30 7 6 17 36 : 55 27 
15. Nemcovce 30 5 11 14 31 : 56 26 
16. Žipov 30 6 4 20 41 : 75 22 

 
 
 Žiaci - I. trieda Z V R P Skóre B 

1.  Š. Michaľany 24 18 4 2 87 : 23 58 
2.  Pušovce 24 16 4 4 68 : 26 52 
3.  Dulova Ves 24 15 1 8 58 : 51 46 
4.  M. Šariš 24 13 4 7 47 : 20 43 
5.  Dubovica 24 14 0 10 54 : 44 42 
6.  Fintice 24 13 2 9 51 : 32 41 
7.  Hermanovce 24 13 0 11 59 : 47 39 
8.  Župčany 24 11 1 12 61 : 57 34 
9.  Pečovská Nová Ves 24 7 3 14 57 : 78 24 

10. Chmin. Nová Ves 24 6 5 13 28 : 67 23 
11. Brezovica 24 6 0 18 40 : 79 18 
12. Záhradné 24 5 2 17 34 : 73 17 
13. V. Šariš 24 4 4 16 29 : 76 16 
14. Červenica 0 0 0 0 0 : 0 0 

 
 
 Dorast - IV. liga Z V R P Skóre B 

1.  Bardejovská N. Ves 26 23 0 3 116 : 31 69 
2.  Bardejov "B" 26 22 1 3 121 : 28 67 
3.  Raslavice 26 16 3 7 69 : 40 51 
4.  Čirč 26 15 2 9 68 : 57 47 
5.  Fintice 26 14 3 9 47 : 34 45 
6.  Marhaň 26 14 2 10 64 : 52 44 
7.  Malcov 26 13 1 12 62 : 60 40 
8.  Dulova Ves 26 10 1 15 47 : 77 31 
9.  Torysa 26 7 9 10 50 : 56 30 

10. Pušovce 26 8 3 15 50 : 56 27 
11. Župčany 26 8 2 16 43 : 92 26 
12. Kapušany 26 7 3 16 45 : 75 24 
13. Plavnica 26 4 4 18 33 : 75 16 
14. Pečovská Nová Ves 26 3 2 21 42 : 124 11 

 
Z = počet zápasov,  V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body 
 
Z = počet zápasov, V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body

Výsledkové tabuľky futalových súťaží v ročníku 2011/2012
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Z činnosti dhz 
pečOVSKÁ NOVÁ VES

Úloha hasiča v obci nespočíva iba v ochrane občanov pred požiarmi 
a inými živelnými pohromami, ale aj v samotnej príprave na previerku 
pripravenosti, ktorej sa každoročne zúčastňujú naši členovia hasičských 
družstiev.

Tohto roku sme do nej zapojili 2 družstvá dospelých, a to 1 hasičské 
družstvo žien a 1 hasičské družstvo mužov. Taktiež 1 hasičské družstvo 
dorasteniek a 1 hasičské družstvo dorastencov. Základná škola zapojila 
do súťaže mladých požiarnikov 1 družstvo dievčat.

Dňa 25. mája 2012 sa v našej obci uskutočnilo okresné kolo hry Plameň, 
na ktorej sa zúčastnilo 21 družstiev z celého okresu. Našu školu repre-
zentovalo 1 družstvo dievčat, ktoré obsadili v požiarnom útoku 1. miesto 
a v CTIF 4. miesto. K zdarnému priebehu súťaže veľmi prispeli aj sponzo-
ri, ktorým sa touto cestou chceme poďakovať, sú to: 

MASTAF p. Kalaba, p. Štefan Lichvár, p. Peter Sedlák, p. Pavlína Marci-
nová, p. Pavol gernát, p. Štefan Fecko, gARONE p. garnek, p. Ján Lipták, 
predajňa Detský svet Sabinov, Drogéria v Pečovskej Novej Vsi, papiernic-
tvo DAMAD Sabinov, čínsky obchod nad Delfínom, p. Franková predajňa 
DISKONT Sabinov a Obecný úrad Pečovská Nová Ves.

Mladí požiarnici sa zúčastnili 16. júna 2012 pohárovej súťaže v Novej 
Ľubovni, kde z 19 družstiev skončili na 6. mieste. 

26. mája 2012 sa zúčastnilo okresného kola dorastu v Uzovských Pekľa-
noch aj naše družstvo dorasteniek, ktoré obsadili 5. miesto a družstvo 
dorastencov, ktorí skončili na 6. mieste. Previerka sa ukončila okresným 
kolom, nakoľko tento rok nie je postupovým. 

27. mája 2012 sa v Hubošovciach uskutočnilo obvodné kolo dospelých, 
kde družstvá žien a mužov obsadili 1. miesto a postúpili na okresné ko-
lo, ktoré prebehlo 3. júna 2012 v obci Lúčka, kde v silnej konkurencii na-
še ženy aj muži skončili na 4. miestach.

To sú len začiatky a čakajú nás ešte pohárové súťaže, ktoré prebehnú 
počas ďalších mesiacov. Výbor DHZ Pečovská Nová Ves ďakuje našim 
členom za doterajšiu reprezentáciu a praje im úspešný priebeh v ďalších 
pohárových súťažiach.

Mária Antolová
tajomníčka DHZ
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AKÝ SI BOL, ŠKOLSKÝ ROK?
Na pomyselnej časovej osi, tvorenej 1. septembrom ako začiatkom a 30. júnom ako 

koncom školského roka, sme sa dostali do jej posledného bodu – do posledného dňa 
školského roka 2011/2012. V takýto deň sa zvykne bilancovať a zamýšľať sa nad tým, čo 
sa nám podarilo, čo nie, v čom sú rezervy i na čo môžeme byť právom pyšní. 

V tomto školskom roku našu školu v 26 triedach navštevovalo 423 žiakov. Na 1. stupni 
ZŠ sa v 10 triedach vzdelávalo 170 žiakov (z toho 1 trieda nultého ročníka so 16 žiakmi), 
na 2. stupni rovnako v 10 triedach 196 žiakov a v 6 špeciálnych triedach vzdelanie zís-
kavalo 57 žiakov. Kolektív zamestnancov školy tvorilo 32 pedagógov, 1 vychovávateľka, 
1 asistentka učiteľa, 2 kňazi, 5 pracovníčok ŠJ, 7 THP zamestnancov a 2 pracovníčky 
hospodársko – ekonomického úseku. V škole bolo zriadené jedno oddelenie Školského 
klubu detí, ktoré navštevovalo 27 žiakov. Žiaci školy mali možnosť cez ŠSZČ pracovať  
v 27 krúžkoch, ktoré viedlo 19 vedúcich. Z nich boli 11 učitelia, 6 z radov občanov našej 
obce a 2 vedúci z okolitých miest. Spolu sa do krúžkovej činnosti zapojilo 463 žiakov. Cel-
kovo bolo do strediska prihlásených 305 žiakov.

Do MŠ nastúpilo v školskom roku 2011/2012 82 detí od 3 do 6 rokov. Deti boli rozdele-
né do 4 tried: v 1. triede bolo zapísaných 23 detí od 4 – 6 rokov, v 2. triede bolo zapísa-
ných 23 detí od 5 – 6 rokov, v 3. triede bolo zapísaných 22 detí od 3 – 4 rokov do tejto trie-
dy od marca 2012 nastúpili 4 deti a do 4. triedy bolo prijatých 16 detí od 4 – 6 rokov. MŠ 
bola otvorená od 6:30 – 16:15 hod., podľa potreby sa realizovala služba do 16:45 hod. 
Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňoval podľa školského vzdelávacieho progra-
mu „Svet okolo nás“, ktorý umožňoval tvorivú realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti.  
V MŠ pracovalo 7 učiteliek, 2 THP zamestnankyne a 1 pracovníčka ŠJ. 

Aj počas tohto školského roka sa žiaci školy zúčastňovali rôznych súťaží, z ktorých si 
odniesli pekné umiestnenia. V prednese poézie a prózy SARM si ocenenie poroty získala 
Laura Dinisová (3.A), žiaci špeciálnych tried obhájili zlato v súťaži „Kráľ moderného tan-
ca“ v Lipanoch, aj keď po prvýkrát, ale so striebrom sa vrátilo naše štvorčlenné družstvo 
ôsmakov a deviatakov zo súťaže SUPER ŠKOLA, 3. miesto si na okresnom kole súťaže 

Slávik Slovenska vyspieval 
piatak Miroslav Kandra, na-
ši tretiaci a štvrtáci obháji-
li zlato vo vybíjanej žiakov 
1. stupňa „ O pohár riaditeľ-
ky ZŠ s MŠ Pečovská Nová 
Ves“, tretiak Daniel Perháč 
na súťaži „Kinderiáda“ zís-
kal na krajskom kole krásne 
2. miesto, tretiaci S. Vaňo-
vá a J. Rabik v súťažiach 
organizovaných pre ŠKD 
obsadili tretie miesta, v ob-
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vodnom kole Matematickej olympiády 2. miesto správne vyriešenými matematickými prí-
kladmi získal piatak Patrik Dvorščák a družstvo zložené z deviatakov a siedmakov odiš-
lo z obvodového kola Basketbalovej ligy ovenčené zlatom. Zlato a striebro si vďaka svojej 
sile v rukách vybojovali v súťaži Armwrestling Cup súrodenci J. a R. Tökölyovci a zmie-
šané družstvo zložené z piatačiek, šiestačiek a siedmačiek si z Vybíjanej prinieslo strieb-
ro. Tretie skončilo družstvo deviatačiek a siedmačiek v súťaži Orion florbal Cup a zlato si 
vykreslila v súťaži „Biblia očami detí“ šiestačka V. Jadvišová. Aj z okresného kola Olym-
piády v nemeckom jazyku sa nám vrátila deviatačka Hana Zakuťanská so zlatom v ru-
kách. V súťaži „ Recykluj a vyhraj“ bola vďaka usilovnej práci žiakov naša škola ocene-
ná v troch kategóriách – v zbere Sabi viečok sme získali 6. miesto, v zbere Tetrapakov 
(škatule od SABI mlieka) krásne 1. miesto a v zbere viečok z výrobku Integráčik sme sa 
umiestnili na 4. mieste. Škola tak získala 900,- € na nákup učebných pomôcok. Ďakuje-
me všetkým!!!

Škola sa už niekoľko rokov spolupodieľa na kreovaní kultúrneho života v obci a me-
dzi jej tohtoročné vydarené akcie patrilo zorganizovanie akcií pod názvom: Tekvicomá-
nia, Pasovanie prvákov, Mesiac úcty k starším, Záložka do knihy – pri príležitosti Medzi-
národného dňa knižníc, Šarkaniáda, Rómsky deň, návšteva družobnej školy v Sieniawe, 
Vianočný koncert, Akadémia ku Dňu matiek, slávnostný zápis do 1. ročníka, výstavka 
Náramky priateľstva, beseda Dentalalarm, Mikulášsky basketbalový turnaj „Učitelia ver-
zus žiaci“, Mikuláš, Valentínska pošta, akcia Zdravá streda pre žiakov 1. stupňa, Deň 
otvorených dverí s tematikou regionálnej výchovy, Burza kníh, Prijímanie druhákov do 
Rádu čitateľov, dobrovoľná zbierka Tehlička pre Južný Sudán, súťaž Milionár (ŠSZČ), 
Popoludnie v klube dôchodcov (ŠSZČ),Popoludnie so šéfkuchárom (ŠSZČ), Sami sebe 
– upratovanie ku Dňu Zeme, Beseda o dospievaní Čas premien (dievčatá 6. a 9. roční-
ka), Maľovanie na chodník žiakov 2. stupňa, Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka, Plavecký 
výcvik pre žiakov 3. a 5. ročníka, Záverečný tanečný večierok deviatakov, Ukážka činnos-
ti zásahovej jednotky, Karneval žiakov 1. stupňa, „Drogy ničia motýlie krídla“ – projektové 
vyučovanie v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, 4. Školské olympijské hry a 2. 
Detská miniolympiáda žiakov 1. stupňa a mnoho ďalších. Okrem toho mali žiaci možnosť 
absolvovať aj niekoľko výchovných koncertov, či divadelných predstavení. 

No aj naši deviataci sa v tomto roku popasovali s úlohami počas celoslovenského tes-
tovania žiakov 9. ročníka Testovanie 9 – 2012. V matematike sme dosiahli priemerný po-
čet bodov 12,71 /v rámci SR to bolo 11,51 b./, čím sme si zabezpečili 63,57% úspešnosť 
/v rámci SR : 57,54% úspešnosť/. V slovenskom jazyku sme dosiahli priemerný počet bo-
dov 14,12 /SR: 13,62/, čo nám prinieslo 56,48 % úspešnosť /SR:54,47%/.

Na konci školského roka bolo za usilovnú školskú prácu knihou odmenených 34 prvá-
kov a za výborný prospech knihu od rodičovskej rady dostalo 18 druhákov, 7 tretiakov,  
9 štvrtákov, 9 piatakov, 3 šiestaci, 1 siedmak, 4 ôsmaci a 6 deviatakov. Traja žiaci boli od-
menení aj za vzorovú dochádzku do školy: Tamara Girašková a Filip Šveda z 1.B a Lu-
cia Červeňáková z 8.C. No „odmenení“ boli aj žiaci, ktorých správanie sa a dochádzka do 
školy nie je v súlade so školským poriadkom. Tým bolo na konci školského roka udele-
ných: 16 pokarhaní triednym učiteľom, 3 pokarhania riaditeľom školy, 23 žiakom bola zní-
žená známka zo správania na stupeň 2, 12 žiakom bola znížená známka zo správania 
na stupeň 3 a 5 žiakom bola znížená známka zo správania na stupeň 4. Znížené známky 
zo správania vo väčšine prípadov súviseli so záškoláctvom žiakov, no udelené výchovné 
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Vďaka, že pomáhate!
Poznáte ho. Malý, neprehliadnuteľ- 
ný ... Kvietok ľudskosti – tak ho 
zvykneme volať. Narcis pripnutý na 
kabátoch ľudí aj v uliciach našej ob-
ce. K tomu úprimný úsmev a radosť 
z vykonania dobrého skutku. Cie-
ľom projektu „Deň narcisov“ je ší-
riť spolupatričnosť, porozumenie  
a ochotu vzájomnej pomoci. 

Poslaním tohto projektu je: 

l upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku rakoviny,
l informovať, že je to choroba, ktorá sa vo väčšine prípadov dá úspešne liečiť, 
    ak je zachytená včas
l zdôrazniť, že prevenciou a vhodným životným štýlom môžeme ochoreniu predísť,
l pomáhať tým, ktorí to potrebujú, pomáhať pokroku v liečbe a vo vedeckom výskume

opatrenia mali súvis aj s neprípustným správaním sa žiakov. Pochvala triednym učiteľom 
bola udelená 5 žiakom a riaditeľkou školy 4 žiakom. 

V dochádzke sme vymeškali za celý školský rok spolu 49 377 (bežné triedy 1. – 9. roč-
ník, špeciálne triedy, nultý ročník). Priemer na 1 žiaka je za školský rok 116 hodín. Z to-
ho žiaci špec. tried vymeškali 10 572 vyučovacích hodín. Neospravedlnených hodín bolo 
spolu 8 851, z toho 4 572 neospravedlnených hodín vymeškali žiaci, ktorí sa vzdelávajú v 
zahraničí. Priemer na 1 žiaka je 21 hodín. Toto vysoké číslo nás núti prijať v budúcom škol-
skom roku nové prísnejšie opatrenia, o ktorých budú žiaci i rodičia vopred informovaní. No  
v tomto školskom roku sa pracovalo aj naďalej na skrášlení priestorov školy. Vynovili sme 
časť chodieb vymaľovaním soklov, zriadili sme moderné Jazykové laboratórium, máme 
vari najkrajšie priestory ŠKD v okrese, vybavili a vynovili sme školskú kuchynku, vstup do 
školy – zábradlie dostalo nový vzhľad a až začne nový školský rok, tak žiaci 2. stupňa bu-
dú môcť využívať novučičkú Chemicko – fyzikálno – prírodopisnú učebňu.

Aj deti MŠ sa môžu tešiť! S prvými júlovými dňami totiž začíname s úplnou výmenou 
podláh v ďalších dvoch triedach, vymaľujú sa triedy, chodby a sociálne zariadenia, vy-
menia sa radiátory v triede rómskych detí, urobia sa rozvody teplej vody v prvej budove, 
zrekonštruuje sa chodba a kuchynka na výdaj stravy v dolnej budove a ak nám to finan-
cie dovolia, tak sa natrie aj strecha.

Tak aký bol vlastne končiaci sa školský rok – úspešný či neúspešný? Odpoveď na túto 
otázku si určite nájdu všetci: žiaci, zamestnanci školy, rodičia, obyvatelia, vedenie ško-
ly i vedenie obce sami. 

 Mgr. Valentína Krajňáková, riaditeľka ZŠ s MŠ
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Získané financie sa vracajú späť vám – širokej verejnosti v podobe prevencie, liečby, vý-
skumu, konkrétnej pomoci onkologickým pacientom vo všetkých regiónoch Slovenska. 
Aj v tomto roku organizačne zabezpečovali zbierku „Deň narcisov“ učiteľky tunajšej ma-
terskej školy, ku ktorým sa pripojili aj rodičia detí. Dve dobrovoľné hliadky rozdali 300 na-
rcisov a vyzbierali finančnú čiastku: 480 eur.
Všetkým, ktorí podporili v tomto roku „Deň narcisov“ dobrovoľnou prácou, alebo finanč-
nými darmi 

Ď A K U J E M E ! 
kolektív zamestnankýň MŠ

Krátka história a súčasnosť chovu 
poštových holubov

História holubárstva siaha neuveriteľných 5000 rokov do minulosti. Tak píšu staré ná-
stenné maľby v starých egyptských chrámoch, ktoré znázorňujú vypúšťanie holubov pri 
korunovácii faraónov. 

Stopy tiež vedú k používaniu holubov k doručovaniu správ v dobe vojen, hlavne v arab-
ských krajinách, ale tiež v starovekom Grécku a Ríme. Holuby boli ako informátori letcov, 
veliteľom vojsk prinášali výsledky bojov, o vojenských presunoch, o stave obliehania.  
Využívali sa aj ako agenti v príprave vojen. Ich využitie bolo podporované hlavne vojen-
skými správami vo všetkých svetových vojnách.

Od 18. storočia sa začína schopnosť niektorých druhov holubov využívať aj v Európe. 
Ako prví začali holuby chovať pre športové účely v Belgicku. Popularita tohto športu bo-
la taká veľká, že v roku 1936 sa registrovalo 400 000 členov. Bola situácia, keď každý 
tretí obyvateľ Belgicka bol nadšencom chovu holubov. V západnej Európe, ale aj inde  
vo svete vznikali spolky chovateľov holubov, ktoré podľa vzoru belgických chovateľov s 
nimi pretekali. Záujem o chov holubov vo svete, ale najmä v Európe vyvrcholil medziná-
rodným kongresom národných zväzov, ktorý sa konal v roku 1938 v Bruseli. Tu sa celo-
svetovo uzniesli a uzákonili, vychádzajúc z histórie holuba, aj jeho názov „Poštový holub“, 
ktorý sa dodnes stal symbolom chovateľstva vo svete. Aj keď začiatky chovu holubov  
v niekdajšom Československu sú rozporuplné, aj na kongrese v Bruseli malo svoje za-
stúpenie. Tu sa delegácie zhodli na spôsobe súťaženia poštových holubov, ich vyhodno-
covaní, ale aj na výstavách, či olympiádach.

Po II. svetovej vojne sa delegácie svetových organizácií stretli v Londýne, kde spoloč-
ne založili „INTERNATIONAL FEDERATION BOPHILE“. Na tomto stretnutí sa rozhodlo 
a schválilo, že výsledky chovu poštových holubov, ale aj výsledky pretekov v jednotlivých 
štátoch sveta budú reprezentované na olympiáde raz za 2 roky. Tu je potrebné zdôrazniť, 
že poštové holuby sú hodnotené v dvoch kategóriách. Prvá je jeho vzhľad - teda krása, 
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postoj, jednotlivé partie (oči, krídla, kostra, hlava) a tomu sa hovorí „štandard“. Druhou 
kategóriou je tzv. „výkon“, teda koľko poštový holub v danej sezóne preletel víťazných ki-
lometrov, poprípade za dve sezóny, alebo koľko nalietal za celý život.

Prvá olympiáda sa v roku 1949 konala vo francúzskom Lille. Od toho roku sa začínajú pra-
videlne organizovať vo svete olympiády poštových holubov. Olympiády sa prevažne konajú 
v európskych krajinách, iba dvakrát bola mimo nej - v roku 1981 v Japonsku a v roku 2001  
v Juhoafrickej republike.

Centrum svetového holubiarstva, ako som spomínal, je v Európe, no v ostatných čas-
tiach sveta, ako je Japonsko, Čína, alebo Thajsko s holubmi súťažia o také finančné su-
my, o ktorých naši chovatelia môžu iba snívať. 

Pred niekoľkými rokmi predstavitelia Ústredia FCI, ktoré sídli v Belgicku prišli na myš-
lienku zorganizovať svetovú súťaž mladých poštových holubov v Juhoafrickej republike, 
kde sa môže zúčastniť takmer každý člen zväzu chovateľov poštových holubov z celé-
ho sveta. Nazýva sa to „MILLION DOLLAR“ a každý chovateľ, ak sa chce tejto súťaže 
zúčastniť, musí dodržať reguly súťaže, ale zaplatiť aj dosť veľký finančný poplatok za 1 
nasadeného holuba. Pri výhre v tejto súťaži víťaz „berie milión“. Na týchto neoficiálnych 
majstrovstvách sveta sa zúčastňuje viac než 35 krajín sveta.

Na Slovensku chov poštových holubov v minulosti spadal pod tzv. drobnochov, no ne-
skôr sa chovatelia rozhodli, že si vytvoria samostatný zväz pod názvom „Slovenský zväz 
chovateľov poštových holubov“. Ten zastrešuje Oblastné združenia (na Slovensku ich 
máme okolo 34), v ktorých je od 100 do 400 členov. Oblastné združenie tvoria základné 
organizácie. Jedným z Oblastných združení je aj Sabinov, v ktorom sú ZO Sabinov, ZO 
Lipany, ZO Torysa, ZO Brezovica a ZO Ľubotín. Aj generálny majster Slovenska za rok 
2011 pochádza práve zo Sabinova a je ním Milan + Jaro Mojzešovci.

Našu obec v tomto netradičnom chovateľskom koníčku zastupujú traja nadšenci - Mar-
tin Figura, Štefan Novický a Jozef Kočiščák, ktorí sú členmi ZO Lipany. 

Je potrebné spomenúť, že na poslednej olympiáde v poľskej Poznani slovenskí cho-
vatelia získali II. miesto na svete, no ešte viac nás teší, že práve z našej ZO Lipany sa 
olympiády zúčastnili vynikajúce holuby. 

Aj napriek dlhodobo dobrým výsledkom našich holubov v medzinárodnom meradle, 
pozorujeme značný pokles členskej základne, a to nie iba na Slovensku, ale celosveto-
vo. Výnimku tvoria štáty Portugalsko a Poľsko, kde priemerne vzrastá členská základňa 
ročne približne o 800 členov. 

V našej obci pred 20 - 30 rokmi bolo oveľa viac členov tohto chovateľského záujmu, 
no hlavne finančná a časová náročnosť mnohým nedovoľuje sa tomu venovať. Preto ZO 
CHPH Lipany hľadá vo svojom okolí sponzorov, včetne obecných úradov, podnikateľov 
a iných prispievateľov, aby sme mohli aspoň sčasti oceniť víťazné holuby z jednotlivých 
pretekov a tak motivovať členskú základňu ...

Veď nie je nič na tomto športe krajšie, ako keď sa Váš holub vráti v čo najkratšom čase  
z 800 či 1300 km vzdialenosti. Je to neopísateľný pocit ...

 Chovateľ: Jozef Kočiščák
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OKIENKO ZÁHRADKÁROV
JÚL
V ovocnom sade sa končí zber neskorých odrôd čerešní a višní. Pooberajte všetky plo-

dy zo stromu a pozbierajte aj popadané okolo stromu, aby ste zabránili zakukleniu vrtiv-
ky čerešňovej. Zo záhona jahôd otrháme alebo orežeme poplazy, zdravé a silné rastlinky 
s dobrými korienkami sadíme zatiaľ na husto na dobre rašelinou zlepšený záhon. Listová 
zelenina je veľmi náročná na vlahu, preto ju pravidelne polievajte a raz za 10 dní pohnoj-
te. Do polovice júla možno vysádzať sadenice karfiolu, ktorý dá úrodu koncom októbra a 
začiatkom novembra. Ďalej ešte môžete sadiť kaleráb, niektoré odrody hlávkovej kapus-
ty, pór a koncom mesiaca vysiať šalát na jesenný zber, špenát a čínsku kapustu. Cibuľu 
a cesnak už neprihnojujeme ani nepolievame, chceme aby zastavili vegetáciu a vyzreli. 
Cesnak vyberáme, keď začne žltnúť.

 AUgUST
Začína sa obdobie plného zberu ovocia a zeleniny, ukážu sa teda výsledky starostlivos-

ti o ovocné plodiny a vysadenú zeleninu. V ovocnej záhradke okrem zberu treba rezať, 
ohýbať a vyväzovať tvarované koruny stromov. Po 15.-20. auguste skrátime na rodiacich 
broskyniach všetky výhonky asi o tretinu dĺžky. Vrúbľujeme čerešne a višne. Nezabudnite 
na postrek ovocných stromov proti druhej generácii obaľovača jablčného, ktorý spôsobu-
je červivosť zimných odrôd jabĺk. Dôležitá je aj výsadba jahôd na záhony, ktoré sme pri-
pravili v júli a pohnojili organickými hnojivami. Priestor medzi vysadenými rastlinami mô-
žeme využívať na pestovanie zeleniny - špenátu, šalátu a reďkovky. Ak sa na ružičkovej 
kapuste nevyvíjajú ružice listov, treba zaštipnúť vrchol. Vrcholy výhonkov treba zaštip-
núť aj u paradajok. zeler, karfiol, kapusta a kel vyžadujú v auguste hodne vlahy. Hlavne 
u zeleru nastáva v tomto mesiaci obdobie najväčšieho rastu. Pravidelne oberajte uhorky, 
aby nedošlo k spomaleniu násady nových plodov. Treba vysievať reďkovku, špenát a ša-
lát. Žltnúcu konzumnú cibuľu, ako aj cibuľu sadzačku vyberieme a sušíme na plnom sln-
ku na pevnom, nevlhnúcom podklade. Sejeme dvojročné kvetiny na neskoršie jarné kvit-
nutie. V období sucha dobre zavlažujeme ihličnaté stromy a vresovcovité rastliny, ako aj 
rododendrony a azalky.

SEPTEMBER
Ovocné stromy a okrasné dreviny v septembri už nehnojte dusíkatými hnojivami. Nevy-

zrelo by im drevo a boli by menej odolné proti mrazu. Pripravte si uskladňovacie priestory 
na ovocie. Dôkladne ich vydenzifikujte, aby ovocie v zimných mesiacoch nehnilo. V sep-
tembri je vhodné obdobie na prípravu jám na jesennú výsadbu stromčekov. Koncom sep-
tembra môžete začať s vysádzaním ríbezlí, egrešov a malín. Pooberané ovocie treba sta-
rostlivo triediť, menej kvalitné zúžitkovať a spracovať na výrobky. V zeleninovej záhradke 
zberáme už aj niektoré zimné druhy. Do konzumnej zrelosti dozrieva aj druhá úroda reď-
koviek, špenátu, šalátu a karfiolu. Všetky uvoľnené plochy pohnojte a hlboko porýľujte. 
Budete mať menej práce v októbri a novembri. Môžete začať s výsadbou cibule a cesna-
ku s výsevom špenátu a šalátu. Vyberte zo zeme karotku. Cibuľové tobolky odrežte, vy-
sušte a semená uskladňujte na suchom mieste. Koncom septembra môžete vysiať aj ci-
buľové, mrkvové, petržlenové semeno. Tým docielite skoršiu úrodu.
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„Najkrajšia predzáhradka a balkón“
Obecný úrad vyhlasuje 6. ročník súťaže pre všetkých šikovných záhradkárov našej 

obce. Dôležité je mať upravenú predzáhradku, prípadne vkusne vyzdobený balkón, čo  
v priebehu nasledujúcich dní budeme priebežne monitorovať. Na základe vyhotovených 
fotografií občania obce počas konania Pečovskonovoveského jarmoku vyberú 3 najkraj-
šie predzáhradky alebo balkóny, majitelia ktorých budú odmenení vecnými cenami.

Ukončenie súťaže a slávnostné vyhlásenie víťazov sa už tradične uskutoční dňa  
1. septembra 2012 na 15. ročníku Pečovskonovoveského jarmoku vo večernom progra-
me. 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 ná-
mahu pre víťazov bude zaujímavá. Veď v neposlednom rade svojím dielkom prispievajú 
k skrášleniu našej obce a svojho okolia.

Vážení seniori – pozor!
Vzhľadom na trestnú činnosť páchanú na senioroch a na základe odporúčania Krajského 

riaditeľstva PZ v Prešove si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné prípady:
Niekto Vám zavolá domov a predstaví sa ako Váš príbuzný a žiada Vás o finančnú po-

moc s tým, že pre peniaze pošle svojho kamaráta:
● overte si spätným volaním či ide naozaj o príbuzného, za ktorého sa vydáva
● nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte
● zavolajte POLÍCIU na tel. číslo: 158
Niekto Vás osloví , že jeho známy /kamarát, šéf, príbuzný/ mal nehodu a potrebuje po-

žičať peniaze na zaplatenie ošetrenia v nemocnici a tieto osoby by Vám ponúkali ako 
zálohu inú menu alebo vec:

● nepristupujte na takúto požiadavku
● zavolajte POLÍCIU na tel. č.: 158
Niekto Vám zazvoní pri dverách a predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti s tým, 

že Vám prišiel vrátiť peniaze alebo odovzdať výhru:
● nevpúšťajte túto osobu do bytu
● zavolajte POLÍCIU na tel. č.:158
● elektrárne, vodárne iné spoločnosti neposielajú peniaze v hotovosti
Niekto Vám zazvoní pri dverách a chce odpísať plyn, vodu, elektromer:
● ak ste sami doma žiadajte od osoby preukaz zamestnanca spoločnosti
● ak sa osoba dôveryhodne nepreukáže zavolajte na POLÍCIU na tel. č.: 158
Ako treba správne privolať pomoc polície na č. 158:
● predstaviť sa celým menom, oznámiť miesto kde sa nachádzate, oznámiť udalosť, 
   ktorá Vás prinútila zavolať, odpovedať na doplňujúce otázky
● riadiť sa pokynmi polície
Ak sa Vám stane niektorá z popísaných udalostí, snažte si zapamätať popis osôb, vý-

zor, oblečenie, vozidlo /EČV, typ, farba/ a pod. a toto oznámte na POLíCIU na tel. č.: 158 
alebo 0961 802 155, 0961 802 156 

Pri dodržiavaní týchto zásad Vám môže byť čo najskôr poskytnutá potrebná pomoc.
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Okienko pre najmenších
LETNé HÁDANKY:

1.  Hneď vedľa nás, celkom blízko otvorili ...
2.  Prstom na mape hľadám, ktoré je vlastne to Jadranské ....
3.  Už je to jasné ako facka, pôjdeme k moru do ...
4.  Keď slnko pečie, keď slnko praží, rád sa opekám

  na pieskovej ....
5. Dievčatá už teraz uzatvárajú stávky, ktorá z nich bude mať tie najkrajšie ...
6. Otec mi vraví : „Teplo je synu, choď si kúpiť nejakú ...

Pozor, pozor! 
VYHLASUJEME LETNÚ SÚŤAŽ! 

Leto a s ním prázdniny sú už tu a Ty máš možnosť sa zapojiť do našej sú-
ťaže.

K horeuvedeným a správne doplneným letným hádankám vymysli svoj ma-
liarsky výtvor a doruč ho na obecný úrad počas prázdnin.

Všetky kresby budú uverejnené na výstave počas Pečovskonovoveského 
jarmoku 1. 9. 2012 v telocvični základnej školy. 3 najkrajšie kresby budú odme-
nené pekným darčekom.

Tak neváhaj a kresli! 

VTIPY:
Tučniak a zebra sa prišli nafotiť do fotoateliéru. Fotograf sa pýta: 
„Fotky budete chcieť aj farebné?“

„Vieš z čoho sa vyrábajú ponožky?“
„Podľa mňa z rýb, pretože po troch dňoch rovnako smrdia.“

Hurá prázdniny ...
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Príde chlapík do obchodu a vraví:
„Prosím si nejaké zložité puzzle pre môjho syna.“
„Tu máte puzzle z 1000 kusov.“
„Prosím Vás, to je preňho strašne jednoduché, nemáte zložitejšie?“
„Tak tu máte puzzle z 5000 kusov.“
„Môj syn je veľmi inteligentný aj to je ešte príliš jednoduché.“
„Viete čo, choďte do potravín kúpte synovi strúhanku a nech si doma skladá rožky!‘‘

Viete čo navštevujú deti 
cez leto najradšej?

Vylúšti tajničku a dozvieš sa to! 
Doplň písmenká v prázdnych rámčekoch.  

Do tajničky doplň písmenko podľa čísiel uvedených pri slove.



SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov 
Pečovskej Novej Vsi

vítame deti:

Samuel Bodnár

Matúš Bittner

Petra Červeňáková

Martina Červeňáková

Martina Ferková

Sebastián Gabčo

Matej Jankura

Matúš Poklemba

Lívia Antolová

Kamil Červeňák

Tomáš Giňa

Anežka Giňová

Lukáš Zubrický

Agáta Sofia Michaliková

Richard Straka

Zuzana Ricková

Manželstvo uzavreli:

 Stanislav Husár (Peč. Nová Ves) Paula Gabčová (Hrabkov)

 Milan Kolcun (Peč. Nová Ves) Marta Babošová (Jakovany)

 Marek Gľaba (Peč. Nová Ves) Ing. Mária Sedláčková (Sabinov)

 Jiří Jelínek (Kladno, ČR) Aneta Turociová (Peč. Nová Ves)

 Eduard Mišenčík (Lipany) Daniela Tutokyová (Peč. Nová Ves)

 Andrew Clayton Down (Veľká Británia) Miroslava Bujňáková (Peč. Nová Ves)

 Vladimír Mruz (Sabinov) Michaela Tomková (Peč. Nová Ves)

 Ján Figura (Kamenica) Mgr. Darina Cuperová (Peč. Nová Ves)
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

Srdečne blahoželáme jubilantom:
 92 rokov Mária Vaľušová
 89 rokov Anna Káčerová
 87 rokov Mária Jašková
  Helena Kochanová
  Helena Blaščáková
 86 rokov Michal Káčer
 85 rokov Margita Krajňáková
 84 rokov Margita Vojtková
  Margita Kurimská
  Pavlína Gusenicová
 83 rokov Margita Kravcová
  Mária Lichvárová
 82 rokov Mária Lipjancová
 81 rokov Mária Dolinská
  Margita Cuperová
  Margita Kravcová
 70 rokov Anna Trávníková
  Anna Novická
 65 rokov Jozef Verešpej
  Emília Franková
  Jiří Žitník
  Marta Kandráčová
  Štefan Leščák
  Anna Martonová
  Anna Grambličková
  Ján Funtaľ, Ing.
  Ján Sahajda
  Pavol Zborovský
  Mária Cisková
 60 rokov  Jaroslav Baňas
  Matej Beliš
  Ján Pustay
  František Tall
  Ján Hendrichovský
  Štefan Novický
  Vasiľ Klimčák
  Margita Racová
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Pripravujeme 
na III. štvrťrok 2012

22. júl 2012 Deň športu pre všetkých
 Futbalový zápas
 Pečovská Nová Ves - Sieniawa

1. september 2012 Pečovskonovoveský jarmok

Pripravované akcie 
v susedných obciach

8. júl 2012 Turnaj v minifutbale obcí 
 z mikroregiónu - Jakovany 

20. - 21. júl 2012 Stretnutie rodákov 
 pod Hanigovským hradom

18. - 19. august 2012 Odpust v Ľutine




