
Pečovskonovoveský spravodajca 1

  Vážení spoluobčania,

aj u nás v obci sa stáva akousi módou spi-
sovanie petícií za niečo alebo proti niečomu. 
Tá posledná bola proti výstavbe predajne po-
travín a motorestu, ktorý mala postaviť súk-
romná firma na sídlisku Za Majerom. Nako-
niec z toho nič nebude. Podľa tých, čo petíciu 
iniciovali a podpisovali, nič tam netreba, žiad-
ne obchody, žiadnu občiansku vybavenosť. 
„Máme autá, nakúpime v meste alebo v obci.“ 
V poriadku, treba rešpektovať petičné právo, 
vôľu väčšiny. Ale čo o dva, o päť rokov? Bu-
de to stále platiť?

Pre nás toto rozhodnutie má aj taký dopad, 
že sa v súčasnej dobe nemôžeme v rámci vy-
hlásenej výzvy uchádzať o získanie nenávrat-
ného finančného príspevku na revitalizáciu 
verejných priestranstiev. Tam sme chceli ísť  
s projektom úpravy plochy medzi cestou  
do Tehelne a závodom ZŤS. Podmienkou bola 
existujúca alebo rozostavaná občianska vyba-
venosť. Zrušením výstavby toto kritérium ne-
splníme. 

V súvislosti s Majerami ešte jedna informá-
cia. V uplynulých mesiacoch sme sa venovali 
výberu dodávateľa na výstavbu miestnych ko-
munikácií a chodníkov v tejto lokalite. Na zve-
rejnenú výzvu vo vestníku verejného obstará-
vania reagovalo a súťažné ponuky predložilo 
17 uchádzačov. Výkričná cena bola 440 tis. €. 
V súčasnej dobe jednáme s víťaznou firmou 
o podmienkach výstavby. Pokiaľ sa dohodne-
me a vybavíme požadovaný úver, stavať by sa 
mohlo v jeseni.

Ďalšou súťažou, ktorú sme urobili v uplynu-
lých mesiacoch, bola súťaž na výber dodáva-
teľa na vývoz komunálneho odpadu a ostat-
ných zložiek triedeného odpadu (plasty, sklo). 
Najnižšiu cenu predložila firma AVE Košice.  
To znamená, že pravdepodobne od 1.9.2013 
vývoz v obci bude zabezpečovať nová firma, 
nie firma Marius Pedersen. Rátame s počia-
točnými ťažkosťami, pokiaľ sa nová firma 
oboznámi s prostredím. Bude potrebná aj tole-

rancia a pochopenie z našej strany.
V máji sme upravili a vyasfaltovali miestnu 

komunikáciu na Južnej ulici. Na rad by mala 
teraz prísť úprava - asfaltovanie komunikácií 
okolo bytoviek. Ale to až na budúci rok.

V súčasnej dobe nám veľké problémy robí 
bezproblémové verejné obstarávanie práce, 
tovarov a služieb. Celý proces je administra-
tívne náročný a zdĺhavý. Tým sa termíny re-
alizácie prác a dodávok tovarov a služieb od-
súvajú.

V prvom polroku bola  vyhlásená celoslo-
venská súťaž - Dedina roka. Súťaž sa vyhla-
suje raz za dva roky. Mali sme ambíciu na-
šu obec do tejto súťaže prihlásiť. Keď sme 
si podrobne prečítali kritéria súťaže, usúdili 
sme, že ak chceme dobre obstáť, bude lepšie 
počkať a prihlásiť sa až v roku 2015. Ide totiž  
o to, že máme veľa akcií a aktivít rozrobe-
ných a nedokončených. Nedokončených hlav-
ne z dôvodu nedostatku finačných prostried-
kov. Veríme, že sa to podarí dovtedy urobiť  
a úspech by mohol byť zaručený, pretože už 
teraz mnohé kritéria rozhodujúce pre hodno-
tenie spĺňame.

Začíname sa pomaly zaoberať prípravami 
na tohtoročný jarmok. Tak trocha by sa mal 
viesť v znamení skromných osláv 765. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príle-
žitosti by mala byť osadená mramorová socha 
sv. Ondreja v parku v strede obce. Tradícia 
jarmokov v Pečovskej Novej Vsi je historicky 
podložená. Záľuba ľudí len tak sa prechádzať 
po trhoch pretrváva dodnes. Snažíme sa, aby 
naše trhy oživoval aj spev, hudba, folklór. Aj 
preto predjarmočný večerný piatok bude pat-
riť Kandráčovcom. Oživujeme aj starú jarmoč-
nú tradíciu muža - skupinky s harmonikou. Na 
našom jarmoku by nemali chýbať ani stánky 
s cukrovinkami, medom, zrkadielkami, hrabľa-
mi, ale aj vareškami.

Chceme, aby náš jarmok bol charakteristic-
ký svojou výlučnosťou ponuky tradičných je-
dál, praktických výrobkov z prírodných ma-
teriálov a ukážkami ich výroby. Na tradičný 



jarmok nepatrí druhotriedny ázijský tovar. Pre-
to sa ich tu snažíme mať čo najmenej. Chce-
me, aby tu bolo viac ručne vyrábaného tovaru, 
a to od výrobcov, ktorých je v obci a mikroregi-
óne dosť. Len ich treba presvedčiť, aby na náš 
jarmok prišli. Ide totiž o to, že ručná práca sa 
zo strany ľudí málo doceňuje. Ručne vyrobený 
tovar je aj trošku drahší. 

Novinkou bude súťaž trojčlenných družstiev 
vo varení gulášu. Súťažiť by mali družstvá  
z jednotlivých obcí mikroregiónu.

Obnoviť by sme chceli módnu prehliadku 
svadobných šiat, ktorá v minulosti mala dob-
rý ohlas. Zo súťaží by mohla zaujať aj súťaž o 
najkrajší úsmev Pečovskonovovešťana a Pe-
čovskonovovešťanky.

O každoročnom udeľovaní ceny staros-
tu rozhoduje starosta obce na návrh komi-
sie. Udeľuje ju žijúcim i zosnulým jednotlivcom 
i právnickým osobám z obce v týchto oblas-
tiach:
-  za osobitné zásluhy pri zveľaďovaní obce 
 a šírení jej dobrého mena
-  za celoživotný osobitný prínos, 
 napomáhanie a rozvoj v oblasti školstva
-  za napomáhanie a rozvoj v oblasti charity
-  za napomáhanie a rozvoj v pastoračnej - li- 
 turgickej oblasti
-  za celoživotný prínos v oblasti vedy
-  za celoživotný prínos v oblasti kultúry, športu

Ak máte určité návrhy na ocenenie, prosím 

zašlite nám ich na obecný úrad do konca jú-
la 2013.

Vždy nás všetkých poteší, ak niekto z rod-
nej obce dosiahne výraznejší úspech alebo 
vzorne nás reprezentuje na vyššej úrovni, či 
celoslovenskej alebo európskej. Tak tomu bo-
lo v uplynulom štvrťroku, keď učiteľka miestnej 
základnej školy pani Mgr. Katarína Falatová 
zvíťazila vo svojej kategórii na celoslovenskej 
súťaži v prednese poézie na Vansovej Lom-
ničke a jej dcéra Barborka Falatová je čerstvá 
víťazka Európskeho pohára v karate.

Titulom majstra Slovenska v hokeji v kate-
górii dorastu sa môže pochváliť Damián No-
vický, hráč hokejového klubu P.H.K. Prešov. 
Vo finálovej sérii play-off hranej na tri víťazstvá 
zdolal jeho klub Liptovský Mikuláš hladko 3:0.  
Za povšimnutie určite stojí aj úspech Mileny 
Dudášovej, ktorá bola rok mládežníckou dele-
gátkou v OSN za Slovenskú republiku.

S odstupom času sa dozvedáme o úspe-
chu iných mladých ľudí. Prosím, dajte nám  
o tom vedieť.

Stojíme na prahu vytúženého prázdninové-
ho a dovolenkového obdobia. To nám sľubuje 
oddych v rozličných podobách. Verím, že po-
čas letných dní si nájdete miesto - ústranie, 
ktoré Vám vyhovuje a vrátite sa do práce ale-
bo školy s novou energiou a novými ideálmi.

Jaroslav Baňas
starosta obce
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Výzva na zaplatenie daní a poplatkov 
za rok 2013

Upozorňujeme poplatníkov a daňovníkov, ktorí si nesplnili svoju daňovú a poplatkovú po-
vinnosť, že už uplynuli termíny na zaplatenie dane za psa, dane z nehnuteľností a poplatku 
za komunálny odpad 2013. V prípade ich nezaplatenia môže správca dane – obec vyrubiť 
sankčný úrok za nesplnenie si daňovej a poplatkovej povinnosti za každý deň omeškania.

Veríme, že si svoju daňovú a poplatkovú povinnosť splníte.
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VEREJNÁ ZBIERKA NA SOCHU
SV. ONDREJA

Obec vyhlásila verejnú zbierku na výrobu  
a osadenie sochy sv. Ondreja, patróna obce 
v termíne od 28. 11. 2012 do 31. 8. 2013. 
Socha bude vyrobená z bieleho mramoru  
a bude osadená na kamennom podstavci vy-
sokom cca 1 meter. 

Finančné prostriedky - príspevky mô-
žete posielať na osobitne zriadený účet 
3072673451/0200 alebo priniesť do pokladne 
obecného úradu.

              Na sochu sv. Ondreja 
v druhom štvrťroku 2013 prispeli:

 Jozef Sopčák Jozef Verešpej  
 Imrich Verešpej Mária Novická  
 Juraj Sopčák Andrej Džubák  
 Pavol Martavuz Ľubomír Semančík, Prešov  
 Peter Dinis Milan Kaprál  
 Ján Hančák Marcela Matiová  
 Marta Del Monte - Martavuzová rod. Martina Ižarika  
 Magdaléna Kochanová Eva Pulščáková
 Mária Bečaverová Magdaléna Ižariková  
 Anna Grambličková Mária Matisovská  
 Milena Kaprálová Marián Zacharský  
 Anna Trávniková Ján Jadviš  
 Eva Šujetová Miroslav Ižarik  
 Ján Rabatin 
 zbierka z benefičného koncertu 425,11 €

Spolu sa k 25. 6. 2013 vyzbieralo 1.512,71 €.
Všetkým darcom ďakujeme.
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Naša malebná dedina už zopár sto-
viek rokov je pod patronátom  svätého  
Ondreja. Ondrej bol prvým Ježišovým 
apoštolom. Bol obyčajným rybárom, 
ktorý si nadovšetko ctil a vážil svoju ro-
dinu. Možno pre jeho lásku k blízkym, 
možno pre jeho vytrvalosť a možno pre 
jeho veľké a dobrosrdečné srdce si ho 
vyvolil Kristus za svojho „rybára ľudí“ 
spolu s jeho bratom Šimonom Petrom. 

Náš Ondrej pomohol vždy každému, kto za ním prišiel. Bol, jednoducho, taký. Zom-
rel mučeníckou smrťou na kríži v tvare X. Práve podľa tohto špecifického kríža ho 
možno spoznať medzi ostatnými svätcami. Jeho ďalšími symbolmi sú lano, rybárska 
sieť, ryba a kniha.

Snáď dobrý nápad, 
sen či vízia mať sv. On-
dreja medzi nami pri-
viedla obyvateľov našej 
dediny 9. júna 2013 do 
kultúrnospoločenskej 
sály obecného úradu. 
V toto nedeľné popo-
ludnie sa konal bene-
fičný koncert, z ktoré-
ho výťažok (vyzbieralo 
sa 425,- €) poputuje 

na dokončenie monumentálnej sochy. Koncert pripravili deti Základnej umeleckej 
školy z Lipian a deti z našej materskej a základnej školy. Sme vďační každému, kto 
prispel na túto sochu a pomohol tak premeniť sen na skutočnosť. A možno už počas 
nášho Pečovskonovoveského jarmoku bude socha sv. Ondreja medzi nami. 

Mgr. Katarína Falatová

BENEFIČNÝ KONCERT



Deň narcisov si za sedemnásť rokov získal  dlhoročnú podporu, bez ktorej 
by sa nemohli realizovať, či financovať po celý rok projekty a programy pre 
onkologických pacientov, ich blízkych i verejnosť.

Už ôsmy rok spoluorganizujú pracovníčky tunajšej materskej školy ve-
rejnú zbierku „Deň narcisov“ v našej obci. Deň narcisov sa stal symbolom  
nádeje pre život a získava si stále viac sympatizantov.

Deň narcisov sa stále môže tešiť štedrej podpore ľudí. Krásnym príkladom 
toho je i výnos 17. ročníka „Dňa narcisov“ ktorý predstavuje celkovú sumu  
889.923,10 eur.

Aj v Pečovskej Novej Vsi je v tomto roku výška vyzbieraných finanč-
ných darov vyššia ako v minulých rokoch. Na fond Ligy proti rakovine ste prispeli čiastkou  
565,- eur.

Milí priatelia, obyčajné ďakujem nie je dostatočným vyjadrením toho, ako si vážime, že ste 
aj v tomto roku prispeli finančným darom vo verejnej zbierke „Deň narcisov 2013“, želáme 
všetkým zdravie, spokojnosť a vedomie, že i maličkosti dokážu robiť zázraky.

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

V zdravom tele zdravší duch
Z iniciatívy p. Valérie Žitníkovej pod záštitou - aj finančnou Klubu dôchodcov v Pečovskej 

Novej Vsi začali sa ženy od 22.1.2013 pravidelne - raz týždenne - stretávať v telocvični základ-
nej školy. Na cvičenie sa odhodlalo 23 žien.

Cvičenia sú zamerané na pohybový aparát, spevnenie svalstva a vôbec na celkovú rehabili-
táciu.

Ženy disciplinovane a podľa svo-
jich síl opakujú predvádzané cviky 
cvičiteľkou. Že sú spokojné s jej a 
svojimi výkonmi, o tom svedčí ob-
sadená telocvičňa a dobrá pohoda. 
Vďaka pani učiteľke Žitníkovej pre-
konali sami seba a hoci pribudlo 
práce v záhradkách, jednu hodinu 
cvičia bez prestávky podľa svojich 
možností.

Po prázdninách, keď mnohé  
z nich odovzdajú vnúčatá späť ro-
dičom, vrátia sa (od septembra)  
k cvičeniu znova.

Mgr. Jana Urdová
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DEŇ NARCISOV 2013

OKIENKO  SPOLOČENSKÝCH  ORGANIZÁCIÍ
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Máme laureátku VANSOVEJ LOMNIČKY
Otvoril som prudko oblok, a len čo som cúvol o krok,
starobylý havran vkročil do izby sťa zjavenie,
neobzrel sa vľavo, vpravo, obišiel ma nevšímavo,
iba múdro kýval hlavou, vzlietol k buste pri stene,
k bielej Palladinej buste nad dverami pri stene,
sadol si, a iné nie.

Báseň a žena to akosi prirodzene patrí k sebe. Žena má zmysel a cit pre krásu, a preto niet 
divu, že ženy rady recitujú a rozdávajú radosť z krásy slova a jazyka.

Najviac takýchto radosť rozdávajúcich žien sa stretáva na festivale umeleckého prednesu 
poézie a prózy VANSOVEJ LOMNIČKA.

Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pečovskej Novej Vsi po niekoľkoročnom su-
chu mala tento rok zastúpenie na Vansovej Lomničke. Oslovili sme ju úplnou náhodou, po-
nuku prijala, vraj skúsi „niečo oprášiť“. Pýtate sa, ktorá z nás to bola - nuž Mgr. Katarína 
FALATOVÁ, síce nie je členkou ZO ÚŽS, ale v tomto prípade to nie je podmienkou.

Okresné kolo Vansovej Lomničky sa konalo 22. marca 2013 v Sabinove a hoci „Katka“ mala  
na prípravu necelý týždeň, zúčastnila sa a hneď postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoč-
nilo v Prešove hneď 23. marca 2013. A víťazné ťaženie pokračovalo - postup do celosloven-
ského kola. Bolo to príjemným prekvapením nielen pre nás, ale hlavne pre samotnú súťažiacu 
Katku.

Na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 19.4. - 20.4. 2013 mala trocha viac času, aby báseň, 
ktorú si vybrala vycizelovala do tej „naj“ podoby.

Celoslovenské kolo Vansovej Lomničky sa tradične koná v Banskej Bystrici, kde je aj hrob 
Terézie Vansovej. Festival umeleckého prednesu pravidelne zastrešuje ÚŽS za podpory Mi-
nisterstva kultúry SR v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou a literárnym a hudobným 
múzeom v Banskej Bystrici.

Tento rok sa na celoslovenskom kole stretlo vyše 30 žien nielen zo Slovenska, ale aj zo srbskej 
Vojvodiny. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách samostatne v prednese poézie a prednese prózy.  
V odbornej porote nechýbali členky ÚŽS a známy herec p. Juraj Sarvaš.

Nuž a táto porota zaradila našu reprezentantku Mgr. Katarínu FALATOVÚ do „zlatého 
pásma“ - teda medzi najlepšie a aby toho nebolo málo udelila jej ešte aj ocenenie „laureát-
ka“. Mgr. Katarína FALATOVÁ sa teda vo svojej kategórii v prednese poézie stala víťazkou 
VANSOVEJ LOMNIČKY.

Porotu síce prekvapila výberom, keďže recitovala báseň Havran od Edgara Allana Poa, ale 
očarila prednesom a výrazom.

Sme na „našu Katku“ veľmi hrdé a zo srdca blahoželáme k úspechu.
Výbor ZO ÚŽS 
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Deň mikroregiónu Doliny Čergova
Posledná májová sobota posledné viac ako 

desaťročie patrí akcii, ktorú sme spoločne na-
zvali Deň mikroregiónu Doliny Čergova. Sú  
v ňom združené obce Červená Voda, Červeni-
ca pri Sabinove, Hanigovce, Jakovany, Jaku-
bova Voľa, Ľutina, Olejníkov a Pečovská Nová 
Ves.

V tomto roku sa konal tradičný deň mikro-
regiónu v obci Olejníkov. Stretnutie zástupcov 
obcí sa začalo v gréckokatolíckom chráme Pe-
tra Pavla Gojdiča v Olejníkove molebenom  
k presvätej Bohorodičke.

Po pobožnosti privítala všetkých účastníkov starostka obce Eva Bartošová, ktorá zároveň 
podala informácie o histórii obce a o pozoruhodnostiach, ktoré sa v obci nachádzajú. Po-
časie v ten deň nebolo príliš láskavé, no všetci sme sa snažili aj napriek oblakom, ktoré sa 
preháňali ponad nás pokračovať naplánovaným programom, a to výstupom na vrch Čergov 
(1050m), so zastávkou v neobývanej  osade Ambrušovce a tam nachádzajúceho sa cintorí-
na. Slniečko nakoniec predsa neodolalo a bolo zvedavé na ľudí, ktorí sa s námahou ale v 
príjemnej nálade po výstupe vrátili do kultúrneho domu, kde pokračovalo naše stretnutie 
zábavnými ale aj silovými súťažami, v ktorých sa reprezentovali zástupcovia z každej obce. 
Zaujímavou súťažou a možno pre mnohých nezabudnuteľnou sa stala súťaž o ulovenie naj-
väčšieho pstruha na miestnom rybníku na Majdane spojená aj s grilovačkou. 

Deň plný pohody, príjemných, aj zábavných zážitkov pokračoval pri ľudových piesňach, 
ktorými spestrili naše stretnutie hudobníci z Jakovian, Červenice a Pečovskej Novej Vsi  
a samozrejme nikto  sa nedal zahanbiť svojím spevom, ktorý sa niesol do večerných hodín 
čergovskou dolinou.

V nedeľu popoludní sa zasa skupina cyklistov vydala od železničnej stanice v Pečovskej 
Novej Vsi po cyklotrase, ktorá symbolicky spája katastre jednotlivých obcí mikroregiónu.

Redakčná rada



Medzinárodný deň detí

Tak ako každý rok, 1. jún je medzinárodným dňom venovaným všetkým deťom. Ako, 
kde a prečo vznikla táto myšlienka? História tohto sviatku siaha do 50-tych rokov 20. sto-
ročia. Na Slovensku sa po prvýkrát Deň detí oslavoval v roku 1952. Myšlienka vymedziť 
pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the 
Wellbeing of Children) v Ženeve, vo Švajčiarsku ešte v roku 1925. Na tejto konferencii 
zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, 
vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád 
zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň pou-
kázať na problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby. Nie je úplne jasné, 
prečo bol vybraný práve 1. jún ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, 
oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách sveta. 

Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravil osla-
vu tohto dňa  v sobotu 1. júna  pri amfiteátri v Pečovskej Novej Vsi o 16. hod. Bezmála  
50 ratolestí  so svojimi rodičmi  aj napriek upršanému počasiu  si prišlo zasúťažiť  a za-
baviť sa.  Každý, kto prejavil záujem mal možnosť predviesť svoje výtvarné vlohy. Únia 
žien pripravila pre detičky vedomostnú súťaž. Za zapájanie do jednotlivých súťažných 
disciplín boli deti priebežne odmeňovaní sladkosťami a vecnými cenami. Ďalšie disciplíny, 
v ktorých sa súťažilo bol hod na cieľ loptičkou, tanec s balónom a súťaž v speve a recitá-
cii. Spestrením celého sobotňajšieho programu bolo maľovanie detí na tvár, ktoré znova 
úspešne zvládla p. Janka Lipjancová, ktorej by sme sa touto cestou chceli poďakovať  
za jej nezištný prístup. 

V tento „detský deň“, čo môže byť pre dieťa krajšie ako vrúcne objatie od mamy, horúci 
bozk na líčko, či pohladenie teplou dlaňou po vlasoch. Čo môže byť krajšie ako prejaviť 
city a vyznať sa z materinskej lásky, dať pocítiť, že je pre nás naše dieťa najdôležitejšie 
na svete, že ho milujete tak veľmi, ako sa len dá?  My veríme, že sa nám  podarilo našim 
ratolestiam aspoň trocha naplniť ich očakávania. Prajeme Vám, milé deti, veľa takýchto 
šťastných, bezstarostných a veselých dní.                                                  Redakčná rada
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OKIENKO KULTÚRY
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DEŇ MATIEK
Patrí k peknej tradícii, že druhý májový týždeň je venovaný  našim mamkám. Vtedy si viac 

ako inokedy pripomíname ich veľkú obetavosť, lásku a porozumenie. Aj tohto roku sa usku-
točnila slávnostná akadémia, ktorú 12. 5. 2013 pripravila ZŠ s MŠ v telocvični ZŠ. Pri príchode 
návštevníkov vítali žiaci školy s vlastnoručne zhotoveným farebným kvietkom. Slávnostný pro-
gram otvorili mažoretky a po nich milým slovom mamičky privítala p. uč. Falatová. Program, 
ktorý deti spolu s učiteľkami pripravili, bol naozaj pestrý. Spev, hovorené slovo, tanec, scénka, 
ale aj vtipy či  ľudové rozprávanie, to všetko sa preplietlo do pestrej kytice, ktorú deti odovzdali 
svojim mamkám s láskou a slovíčkom ĎAKUJEM. Pri záverečnej piesni určite nejednej mam-
ke vypadla slzička šťastia a radosti. 

Je pekným zvykom,  že počas slávnosti starosta obce pán J. Baňas  oceňuje  ženy. Tohto 
roku to boli predsedníčky spoločenských organizácií pracujúcich v obci: p. Mária Čekanová 
za Úniu žien Slovenska, p. Lýdia Karaffová za SČK a Mgr. Jana Urdová  za Klub dôchodcov. 

V závere ženy potešila aj mužská spevácka skupina niekoľkými staršími piesňami, za  vý-
datnej pomoci našich deviatačiek. No a neskôr neodolalo ani publikum, ktoré sa tiež pridalo  
a v dobrej nálade opúšťalo  ukončenú akadémiu.  

Ešte raz:  Mamky, ďakujeme!!!     
Mgr. Janka Tuptová

Brigáda na miestnom cintoríne
Stalo sa už tradíciou, že členovia klubu dôchodcov upravujú miesto posledného 

odpočinku svojim blízkym, ale aj tým, ku ktorým nemôžu prísť príbuzní z rôznych 
dôvodov.

Popoludní 18.4.2013 sa zišlo 15 členov KD a v priebehu 2 hodín upratali vysušené 
kvety, vence, porozbíjané kahance, vyhrabali suché lístie a napadané semená z tují.

Za túto prácu je nám veľa ľudí vďačných! 
Mgr. Jana Urdová, vedúca KD
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Dni Sieniawy
Na základe oficiálne-

ho pozvania burmistra a 
vedenia mesta Sieniawa 
(Poľsko) bola pozvaná 
delegácia našej obce na 
Dni mesta Sieniawa. 

Tieto oslavy sú obľú-
bené v družobnom meste 
hlavne u mladšej generá-
cie. Konajú sa spravidla 
dva dni, návštevnosť je 
okolo 10 tisíc divákov.

V nedeľu 30. júna 2013 
sa do Sieniawy vybrala 
33 členná skupina. Vystúpenie folklórneho súboru Jablonečka s hudobným sprie-
vodom bolo zaradené do hlavného programu večera. Do družobného mesta sme 
dorazili o 13:00 hod. Mestské oslavy sa konali na veľkom multifunkčnom štadióne. 
Tu nás prijal burmister mesta p. Adam Woś, zástupca burmistra a sekretár mesta. 
Popoludňajšie oslavy sa začali o 16:00 hod. Náš folklórny súbor  spolu so ženskou 
speváckou skupinou zožal po svojom vystúpení veľký aplauz. Potom nasledovali 
obľúbené kapely a skupiny, ktoré vytvorili veľmi dobrú atmosféru. Celá táto akcia 
sa skončila asi 10 minútovým ohňostrojom. Počas celej návštevy sa nám domáci 
venovali s veľkou úctou. My sme opätovne pozvali poľskú delegáciu na náš jarmok 
konajúci sa 31. augusta.                                                                          Redakčná rada
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OKIENKO ŠPORTU
19. ročník Prvomájového behu zdravia v Pečovskej Novej Vsi

Obec Pečovská Nová Ves zorganizovala 1. mája 2013 v poradí 19. ročník bežeckého pre-
teku – behu zdravia. Na štart Prvomájového behu zdravia a Pečovskonovoveského šľapáku v 
rôznych vekových kategóriách sa postavilo 175 bežcov – pretekárov. 

Pretek o cenu starostu obce určený pre domácich bežcov vyhral Leo Peregrin.  
Na štart Pečovskonovoveského šľapáku sa postavilo 45 pretekárov zo Slovenskej republiky, 
Ukrajiny a Poľska. V hlavnej kategórii - cestnom behu z Pečovskej Novej Vsi do Olejníkova 
a späť v dĺžke 18 km zvíťazil Eduard Hapak z MOK Mzsana Dolna. V ženskej kategórii bola 
najrýchlejšia Nataliia Malaia z Ukrajiny.

Výsledková listina jednotlivých kategórií behu:

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

Kategória  MUŽI do 39 rokov 
1. miesto Eduard HAPAK MOK Mszana Dolna Poľsko 01:00:47
2. miesto Adrián VAVREK Dulova Ves 01:02:26
3. miesto Marek MOCKOVČIAK VU 1007 Prešov 01:07:42

Kategória  MUŽI 40 - 49 rokov  
1. miesto Orest BABJAK JM DEMOLEX Bardejov 01:06:41
2. miesto Jaroslav TOMEČEK Tulčík 01:07:36
3. miesto Franciszek DLUGOSZ RYTRO 01:09:38

Kategória  MUŽI 50 - 59 rokov  
1. miesto Ryszard KOBAJLO MOK Mszana Dolna (Poľsko) 01:06:37
2. miesto Peter JANOVIČ BK Šaca 01:07:02
3. miesto Milan BLAŠKO Poprad 01:12:13

Kategória  MUŽI 60 a viac rokov  
1. miesto Zygmunt LYZNICKI MARKAM - MOK Mszana Dolna PL 01:16:09
2. miesto Ján KALATA UNIKOV Bardejov 01:20:36
3. miesto Milan ŽIDEK KST TATRAN Prešov 01:22:51

Kategória  ŽENY do 34 rokov  
1. miesto Nataliia MALAIA Ukrajina 01:13:57
2. miesto Mgr. Dana SMOLKOVÁ OBS Prešov 01:21:13
3. miesto Martina BAŇASOVÁ Lipany 01:46:03

Kategória  ŽENY 35 a viac rokov  
1. miesto Zuzana BOSÁKOVÁ Prešov 01:23:55

Kategória  BEH O CENU 
 STAROSTU OBCE - 5 km 
1. miesto Leo PEREGRIN
2. miesto Michal MICHALIK
3. miesto Jana VOJTEKOVÁ
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Detské a mládežnícke kategórie
Kategória  DETI 4 – 5 ročné (100 m)
1. miesto Sofia Magdaléna ŠEFČÍKOVÁ
2. miesto Julka HENDRICHOVSKÁ
3. miesto Monika PERHÁČOVÁ

Kategória DETI 6 – 7 ročné  (200 m)
1. miesto Laura ŠTOFANÍKOVÁ
2. miesto Emma BUJŇÁKOVÁ
3. miesto Natália NALEVANKOVÁ

Kategória  ŽIACI 8 – 9 roční (200 m)
1. miesto Gabriel PORÁČ
2. miesto Štefan BALOGA
3. miesto František GABČO

Kategória  ŽIAČKY 8 – 9 ročné (200 m)
1. miesto Natália KUCHÁRIKOVÁ
2. miesto Ivana BUJŇÁKOVÁ
3. miesto Sabina BUŠEKOVÁ

Kategória  ŽIACI 10 –11 roční (300 m)
1. miesto Cyril ČERVEŇÁK
2. miesto Tomáš HRABČÁK
3. miesto Matúš HENDRICHOVSKÝ

Kategória  ŽIAČKY 10 –11 ročné (300 m)
1. miesto Michaela ANDRÁŠOVÁ
2. miesto Agáta BAŇASOVÁ
3. miesto Klaudia PETRÍKOVÁ
3. miesto Libuša ČERVEŇÁKOVÁ

Kategória  ŽIACI  12 – 14 roční (500 m)
1. miesto Filip SUCHÝ
2. miesto Matúš ONDRIJA
3. miesto Martin HRABČÁK

Kategória  ŽIAČKY  12 –14 ročné (500 m)
1. miesto Klára KOLEČANSKÁ
2. miesto Bianka DANIELOVÁ - ČARNÁ
3. miesto Miroslava ŽELINSKÁ

Kategória  DORASTENCI 
 15 – 17 roční (1500 m)
1. miesto Jakub JAKUBKO
2. miesto Marek DVORŠČÁK

Kategória  DORASTENKY
 15 – 17 ročné (1500 m)
1. miesto Alexandra BALOGOVÁ
2. miesto Radka BALOGOVÁ
3. miesto Barbora BALOGOVÁ
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TJ SLOVAN Pečovská Nová Ves
Vážení športoví priatelia, dovoľte mi, aby som sa po skončení súťažného futbalového ročníka 

2012/2013 (12. 6. 2013), poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o fungovanie 
športového klubu v našej obci. Na mysli mám vedenie obce, sponzorov, hráčov, funkcionárov, rodi-
čov a fanúšikov.

Tento ročník bol špecifický, pretože 1. trieda - muži - sa zredukovala zo 16-tich na 14 účastníkov. 
Mužstvá boli vyrovnané a preto tretia priečka v konečnom hodnotení nebola zlá. 

Naši dorastenci po vypadnutí zo 4. ligy bojovali o záchranu aj v 1. triede, odkiaľ žiaľ po veľmi 
nezodpovednom prístupe, keď sa neboli schopní zísť v plnom počte ani na domáce zápasy, vypa-
dávajú do 2. triedy. Žiaci, aj keď z mužstva odišli 2 hráči, ktorí boli dovtedy oporami (A. Stracenský, 
S. Majdák), dokázali uhrať pokojný stred tabuľky. Treba však skonštatovať, že aj tu bol problém 
s dochádzkou, no na rozdiel od dorastencov dokázali svojimi výkonmi udržať popredné miesto v 
tabuľke.

Na zváženie stojí, že hlavne u mladých hráčov (žiaci, dorastenci) by mala byť väčšia podpora 
zo strany rodičov, aby svoje deti viedli viac k zodpovednosti, keďže športová organizovaná činnosť 
je pomerne nákladná, čo sa týka financií, treba k tomu pristupovať ozaj zodpovedne, naviac šport 
podporuje u mladých ľudí zdravie, vytrvalosť, morálno-vôľové vlastnosti atď.

Pri činnosti ako je futbal sa vyskytnú aj nejaké nedorozumenia, či chyby. Jednou z nich bolo aj 
prekrytie reklamného panelu firmy MASTAF iným reklamným panelom. Chybou bolo to, že sme 
predtým tento zámer neoznámili vedeniu firmy. Do budúcna sa to už nebude opakovať a o všetkých 
krokoch týkajúcich sa reklamy a podobných záležitostí budeme vopred informovať kompetentných.

Pri tomto hodnotení chcem poprosiť fanúšikov a priaznivcov nášho klubu, keď majú dobré nápa-
dy, pripomienky, názory, aby to s nami prediskutovali, možnože nájdeme novú inšpiráciu a budeme 
to vedieť uviesť do športového diania.

Veď nám všetkým, ktorí máme radi šport, ide o jeden cieľ - o dobrú reprezentáciu seba a našej 
obce.

Peter Novický, predseda TJ SLOVAN

„Najkrajšia predzáhradka a balkón“
Obecný úrad vyhlasuje 7. ročník súťaže  pre všetkých šikovných záhradkárov našej obce. 

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

Ukončenie súťaže a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa už tradične uskutoční  dňa  
31. augusta 2013 na 16. 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, v neposlednom rade svojím 
dielkom prispievate  ku skrášleniu našej obce.

Oznamujeme čitateľom, že Obecná knižnica v Pečovskej Novej Vsi bude 
v mesiaci august 2013 zatvorená.
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P.č. Dospelí - I. trieda Z V R P Skóre B 
1. M. Šariš 30 23 3 4 83 : 30 72 
2. Demjata 30 19 6 5 79 : 24 63 
3. Peč. Nová Ves 30 16 5 9 75 : 43 53 
4. Petrovany 30 15 8 7 66 : 34 53 
5. Fričovce 30 14 4 12 49 : 41 46 
6. V. Šebastová 30 14 3 13 49 : 45 45 
7. Dubovica 30 11 7 12 49 : 48 40 
8. Nemcovce 30 11 7 12 55 : 62 40 
9. Hermanovce 30 13 1 16 56 : 71 40 
10. Torysa 30 11 6 13 61 : 63 39 
11. Ražňany 30 10 7 13 51 : 60 37 
12. Kojatice 30 10 7 13 40 : 53 37 
13. Chmin. Nová Ves 30 10 3 17 37 : 69 33 
14. Janov 30 7 10 13 51 : 68 31 
15. Haniska 30 7 4 19 44 : 79 25 
16. Miklušovce 30 6 5 19 37 : 92 23 
 
 
P.č. Dorast - I. trieda Z V R P Skóre B 
1. Chmin. Nová Ves 26 17 3 6 96 : 42 54 
2. Dubovica 26 17 0 9 60 : 51 51 
3. Chmiňany 26 14 5 7 72 : 37 47 
4. Gregorovce 26 15 2 9 87 : 58 47 
5. M. Šariš 26 14 2 10 75 : 46 44 
6. Hermanovce 26 13 3 10 78 : 60 42 
7. Kamenica 26 12 4 10 63 : 59 40 
8. Rožkovany 26 11 3 12 75 : 57 36 
9. Brezovica 26 11 3 12 64 : 80 36 
10. V. Šebastová 26 10 3 13 67 : 76 33 
11. Demjata 26 9 4 13 55 : 62 31 
12. Peč. Nová Ves 26 9 2 15 57 : 97 29 
13. Šar. Dravce 26 7 6 13 61 : 73 27 
14. Petrovany 26 2 2 22 33 : 145 8 
 
 
P.č. Žiaci - I. trieda Z V R P Skóre B 
1. Brezovica 26 22 2 2 149 : 17 68 
2. Šar. Michaľany 26 21 1 4 159 : 22 64 
3. M. Šariš 26 20 2 4 111 : 24 62 
4. Chmin. Nová Ves 26 19 4 3 85 : 21 61 
5. Hermanovce 26 16 2 8 69 : 47 50 
6. Peč. Nová Ves 26 12 0 14 66 : 71 36 
7. Kapušany 26 11 2 13 74 : 75 35 
8. Fintice 26 9 6 11 41 : 70 33 
9. Dulova Ves 26 10 2 14 79 : 62 32 
10. Dubovica 26 8 3 15 55 : 81 27 
11. Víťaz 26 7 5 14 54 : 87 26 
12. Sedlice 26 8 1 17 40 : 99 25 
13. Pušovce 26 2 1 23 28 : 134 7 
14. Župčany 26 1 1 24 19 : 219 4 
 
Z = počet zápasov,  V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body 
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Výsledkové tabuľky futbalových súťaží v ročníku 2012/2013
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Malá – Veľká bojovníčka
Stretávame ju na chodbách školy, sedí so spolužiakmi v jednej lavici, rada šantí a špor-

tuje...  Na prvý pohľad: obyčajné šťastné deväťročné dievča. A predsa je niečím výnimoč-
ná.  Výnimočná dosiahnutými úspechmi a svojou chuťou byť čo najlepšou. Malou vzras-
tom, no veľkou bojovníčkou, je naša štvrtáčka BARBORKA FALATOVÁ, s ktorou sme 
urobili krátky rozhovor:
n  Ako si sa dostala ku karate a ako dlho už trénuješ?
Keď som to videla v televízii, tak sa mi tento šport zapáčil a chcela som si to vyskúšať. 

Išli sme teda do Sabinova, kde boli tréningy a tam som ho videla naživo. A tak som sa  
do klubu zapísala i ja. Teraz som tu už štvrtý rok.
n  Aký názov má Váš klub, kto Ťa trénuje a kde?
Je to Karate klub Katsudo Sabinov. Mojím trénerom je Peter Križan a tréningy máme  

v Športovej hale v Sabinove.
n  Ako často sú tie tréningy, koľko detí tam chodí a kto Ťa na tréningy sprevádza?
Tréningy máme 4-krát do týždňa po hodine a pol. Je nás tam okolo 20 detí a sprevádza 

ma najčastejšie ocko.
n  Takže najviac Ťa v Tvojom úsilí podporuje ocko? 
Nie, podporuje ma celá moja rodina.
n  A čo brat, ten sa nechce pridať? Mohli by ste spolu doma trénovať!
Keď bol Šimon menší, tak mal záujem. Teraz už nechce.
n  Aké sú Tvoje doterajšie úspechy? V akej kategórii súťažíš?
Som zaradená do kategórie 8-9 rokov, váhová kategória do 35 kg. 
A som: 
- Víťazkou žiackej ligy - táto liga má 4 kolá, 3 boli v Košiciach a jedno bolo v Sabino-

ve. Trikrát som tu bola prvá a raz druhá. Body sa sčítali a tak som sa stala víťazkou žiac-
kej ligy, 

- Víťazkou Slovenského pohára - Pohár má tri kolá. Jedno bolo v Sabinove, jedno v 
Komárne a posledné kolo bolo v Žiline. Dvakrát som bola prvá, takže získala som najvyšší 
počet bodov, 3. miesto som obsadila v Lodži v Poľsku na Harasuto World Cup v dňoch 
2.- 3. 3. 2013.

Som aj: 
- Majsterkou Východoslovenskej únie karate a bojových umení - súťaž bola v Koši-

ciach  dňa 27. 4. 2013  a obsadila som tu 1. miesto, 
- Majsterkou Slovenska - bola som v  Prievidzi  18. 5. 2013. No a posledným mojím 

úspechom je získanie Európskeho pohára mládeže. Ten bol  8. 6. 2013 v Bratislave 
a odniesla som si zlato!

Okienko základnej školy 
s materskou školou



 
n  No ja viem, že neboli iba úspe-

chy. Ako Ti bolo, keď prišli aj menej  
vydarené dni?

Tak vtedy som si aj poplakala, ale nie 
dlho...
n  Barborka, čo by si chcela odkázať 

svojím kamarátom?
... že ich mám rada! A nech sa tiež dajú 

na karate – rada by som sa s nimi stretá-
vala aj na tréningoch. 

Je neuveriteľné, koľko toho stihla za ta-
ké krátke časové obdobie táto Malá – Veľ-
ká bojovníčka. My jej prajeme ešte množ-
stvo ďalších skvelých dní strávených  
v bielom kimone, ktoré bude zdobiť cenný 
kov - kiež by to bolo stále ZLATO!  

                                                                        
Mgr. Valentína Krajňáková

Materská škola  bilancuje....
Materská škola  má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie  

zo vzdelávania. Tvorí prirodzený most pre prechod od nezáväzného detstva k sys-
tematickému vzdelávaniu tým, že dáva dieťaťu príležitosť hrať sa, riešiť samostat-
ne rôzne praktické úlohy, jednať tvorivo a samostatne, ale aj rešpektovať pravidlá, 
poslúchať druhých a zrozumiteľne sa vyjadrovať.

V školskom roku 2012/2013 navštevovalo materskú školu 88 detí vo veku od troch 
do šiestich rokov. Deti boli rozdelené do štyroch tried, o ktoré sa staralo sedem kva-
lifikovaných učiteliek.

Do základnej školy odchádza 35 predškolákov, štyri deti majú odklad školskej do-
chádzky.

V materskej škole sme pracovali podľa školského vzdelávacieho programu „Svet 
očami detí“, prostredníctvom ktorého deti získavali reálnejší pohľad na svet. Snaži-
li sme sa naplniť ich  život  mnohostrannou a pestrou  ponukou činností. Zmoderni-
zovali sme kabinet učebných pomôcok a didaktickej techniky, ktoré učiteľky využí-
vali vo výchovno-vzdelávacom procese.

Kolektív zamestnancov sa snaží vytvoriť pre deti estetické a podnetné prostre-
die, ktoré vyvoláva v deťoch pocit pohody, bezpečia a istoty. V mesiacoch júl a au-
gust chceme pokračovať v rekonštrukcii priestorov materskej školy a vytvoriť tak 
zdravú pracovnú klímu.

 Alena Perdíková, ZRŠ pre MŠ
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OD SEPTEMBRA DO JÚNA ...
Desať mesiacov v školských laviciach pominulo. Čoraz  teplejšie dni  

a vysvedčenia, ktoré skončili v rukách žiakov oznámili, že školskému roku 
2012/2013 definitívne odzvonilo. Žiaci sa rozlúčili s učebnicami, ktoré ich 
cestou nadobúdania vedomostí  sprevádzali  a rozlúčili sa i so svojou trie-
dou. Začali prázdniny – čas, na ktorý sa všetci už od septembra tešíme. No 
za tých 10 mesiacov školskej práce sa toho v živote našej školy veľa udialo. 

V tomto školskom roku našu školu v 26 triedach navštevovalo 414 žia-
kov. Na 1. stupni ZŠ sa v 9 triedach vzdelávalo 165 žiakov (z toho 1 trie-
da nultého ročníka so 17 žiakmi), na 2. stupni  v 10 triedach 188 žiakov  
a v 7 špeciálnych triedach vzdelanie získavalo 61 žiakov. Kolektív zamest-

nancov školy tvorilo 33 pedagógov, 1 vychovávateľka, 3 asistentky učiteľa, 2 kňazi, 5 pracovníčok ŠJ, 
7 THP zamestnancov a 2 pracovníčky  hospodársko – ekonomického úseku. V jednom  oddelení Škol-
ského klubu detí bolo spolu prihlásených 25 detí, z toho 22 na celodennú činnosť a 3 deti na čiastoč-
nú činnosť do príchodu školského autobusu. Vedúcou ŠKD je p. Daniela Polomová.

V CVČ bolo zriadených 23 záujmových útvarov. V útvaroch pracovalo spolu 393 žiakov pod vede-
ním dvadsiatich vedúcich a koordinátorky CVČ Mgr. Oľgy Dujavovej. Celkovo bolo v stredisku prihlá-
sených 249 žiakov, z toho sa jeden žiak v priebehu školského roka odsťahoval a jeden žiak prestúpil 
na inú školu. Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákla-
dov na činnosť CVČ určuje obec ako zriaďovateľ a riaditeľka školy. Poplatok na tento rok bol schvá-
lený vo výške 2,- € na mesiac.

Desať mesiacov – to nie je len školská práca, ale aj zmeranie si vedomostí, síl a zručnosti v rôznych 
súťažiach. Teší nás, že v tomto roku sme dobré meno školy šírili aj v takých súťažiach, do ktorých 
sme sa v predošlých rokoch nezapájali. Na okresnom kole v cezpoľnom behu získalo družstvo žiakov  
(v zložení: D. Duchová, N. Duchová, N. Dvorščáková, S. Majdák, M. Huba, A. Koscelník) striebro  
a na tej istej súťaži náš (teraz už bývalý) žiak Samuel Majdák bol prvý a striebro si neskôr odnie-
sol z krajského kola tejto súťaže konaného v októbri v Starej Ľubovni. Dvojica deviatakov M. Kaprál  
a A. Nehila zabojovali na okresnom kole Technickej olympiády a ich vedomosti i zručnosti boli ocene-
né striebrom. Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre bolo úspešné pre deviatačku 
A. Smetankovú, ktorá tu získala bronz a taký istý kov získala aj jej sestra D. Smetanková na okresnom 
kole Olympiády v nemeckom jazyku. Naši recitátori zaujali prednesom na okresnom kole Hviezdosla-
vovho Kubína tak, že tretiak L. Čerkala obsadil krásne 1. miesto a jeho spolužiačka S. Krajňáková 
3. miesto. Úspešnou riešiteľkou okresného kola Chemickej olympiády sa stala deviatačka I. Nováko-
vá, úspešným riešiteľom okresného kola Pytagoriády štvrták M. Hendrichovský, v okresnom kole ma-
tematickej olympiády boli zasa úspešnými riešiteľmi šiestak P. Dvorščák – 3. miesto a ôsmak A. Se-
mančík – 5. miesto. Z diecézneho kola výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“ si žiačky špeciálnych tried 
I. Červeňáková vykreslila striebro a K. Kalejová zasa bronz.

Do súťaže Matematický klokan sa zapojili aj poniektorí žiaci našej školy. V tejto súťaži sa školskou 
šampiónkou stala druháčka K. Prevužňáková a úspešnými riešiteľmi tretiak J. Džačovský a štvrták 
M. Hendrichovský.

Na okresnom kole Biologickej olympiády sme doslova zahviezdili vďaka našim skvelým šiestačkám 
dvojičkám Lenke Bujnovskej – 1. miesto a Kristíne Bujnovskej – 3. miesto. Ani požiarničky sa nedali 
zahanbiť a v Hre Plameň družstvo dievčat (M. Andrášová, L. Dinisová, M. Kochanová, V. Jurčenková, 
E. Viazanková, N. Duchová, D. Duchová, S. Miková, K. Kalabová, K. Hrehová, B. Valušová) ozdobi-
lo striebro. Vedomosti i zručnosť v dopravnej súťaži preukázalo naše družstvo žiakov z ŠKD (K. Jen-
číková, L. Sterančák, F.  Šveda, M. Rick), ktorí si priniesli bronzovú medailu.  

Naši športovci zabojovali na okresnom kole Vybíjaná dievčat, kde družstvo piatačiek a šiestačiek 
(P. Blizmanová, Katarína K. Homišanová, M. Želinská, N. Koščová, L. Regeciová, I. Vandžurová,  
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M. Vargová, A. Gernátová, K. Hubová, K. Ižariková, K. Pigulová, D. Stracenská) stálo na striebor-
nom stupienku a v 3. ročníku O putovný pohár riaditeľky ZŠsMŠ Peč. Nová Ves naši štvrtáci a tretiaci  
(B. Falatová, S. Hachol, P. Leššo, M. Hendrichovský, A. Koscelníková, M. Naďová, M. Peregrin,  
D. Perháč, A. Ringová, S. Vaňová, T. Hrabčák, M. Andrášová) znova zabojovali a získali zlato. Okres-
né kolo Slávik Slovenska prinieslo 3. miesto tretiačke S. Krajňákovej a náš školský časopis PeNoVé 
čary je tretím najlepším v regióne Hornej  Torysy.

V súťaži „Recykluj a vyhraj“ bola vďaka usilovnej práci žiakov naša škola ocenená v troch kate-
góriách – v zbere Sabi viečok sme získali 8. miesto, v zbere Tetrapakov (škatule od SABI mlieka)  
2. miesto a náš výrobok dráčik Milk Agráčik získal 7. miesto.  Škola tak získala 800,- € na nákup učeb-
ných pomôcok. Veľká vďaka všetkým!!!

Ani naši deviataci sa nedali zahanbiť! V celoslovenskom testovaní žiakov Testovanie 9 – 2013 sa 
v tomto roku popasovalo s úlohami 30 deviatakov. V ňom sme vďaka systematickej príprave a ocho-
te žiakov i učiteľov v matematike dosiahli priemerný počet bodov 16,83  (v rámci SR to bolo 12,01 
b.), čím sme si zabezpečili 84,17% úspešnosť (v rámci SR: 60,07% úspešnosť). V slovenskom  jazy-
ku  sme dosiahli priemerný počet bodov 20,80 (SR: 16,88), čo nám prinieslo 83,20 % úspešnosť (SR: 
67,51%). 100% úspešnosť z matematiky zaznamenalo 8 žiakov a z  jazyka slovenského a literatúry 
žiaden žiak. Tu malo 9 žiakov 96% úspešnosť.

Každú svedomitú prácu poteší odmena. Tú si na konci školského roka zaslúžilo a knihou bolo  od-
menených 58 žiakov 1. stupňa a 20 žiakov 2. stupňa. Jedna žiačka  bola odmenená  za vzorovú do-
chádzku do školy: Ivanka Bujňáková z 2.B, ktorá počas 10 mesiacov nevynechala ani jediný školský 
deň! „Odmenu“ si odniesli aj žiaci v podobe udelených výchovných opatrení: na konci školského ro-
ka boli udelené 2 pokarhania triednym  učiteľom, 1 pokarhanie riaditeľom školy, 8 žiakov malo zníže-
nú známku zo správania na stupeň 2, 8 žiakov zníženú známku zo správania na stupeň 3 a 5 žiaci 
zníženú známku zo správania na stupeň 4. Znížené známky zo správania vo väčšine prípadov súvi-
seli so záškoláctvom žiakov. Pochvalu triedneho učiteľa si odniesla Simonka Krajňáková (3.A) a po-
chvalu riaditeľa školy si zaslúžili za reprezentáciu školy na okresných kolách súťaží žiaci Lukáš Čer-
kala (3.A) a Lenka Bujnovská (6.B).

V dochádzke sme vymeškali za celý školský rok spolu 43 142 hodín. Priemer na 1 žiaka je za škol-
ský rok 103,95 hodín. Z toho žiaci špeciálnych tried vymeškali 10 335 vyučovacích hodín. Neospra-
vedlnených hodín bolo spolu 2 466, z toho 1 716 neospravedlnených hodín vymeškali žiaci špeciál-
nych tried. Priemer na 1 žiaka je 5,94 hodín. K týmto naozaj nelichotivým číslam nám prispeli aj žiaci  
z Nižného Slavkova, ktorí tu síce majú trvalý pobyt, ale niekoľko rokov už bývajú v uvedenej obci a do-
chádzku do  školy majú  iba sporadickú. 9. ročník ukončilo 30 žiakov z bežných tried a 3 žiačky špe- 
ciálnych tried, v 8. ročníku končia povinnú školskú dochádzku 6 žiaci v špeciálnej triede a 1 žiak  
v bežnej triede. Zo 415 žiakov školy prospelo 385 žiakov, neprospelo 30, 3 žiaci budú robiť v augus-
te komisionálne skúšky. Z 30 neprospievajúcich žiakov sa 11 žiaci vzdelávajú v zahraničí, 8 žiakov je 
preradených do špeciálnych tried.

No a čo našu školu čaká cez prázdniny? Aj naďalej sa snažíme skvalitniť naše pracovné prostredie 
a tak ku modernej Chemicko-fyzikálno-biologickej učebni, ktorú už žiaci v tomto školskom roku otes-
tovali, pribudne  počas prázdnin nová zrekonštruovaná spoločenská miestnosť s interaktívnou tabu-
ľou. Veľa práce nás čaká v školskej kuchyni, kde sa budú meniť nielen obklady a dlažba, ale i rozvody 
vody a kúrenie. Nový vzhľad dostane aj predelová chodba – tu položíme nový obklad, dlažbu i para-
pety, aby nám dovnútra nezatekalo. Staré predelové dvere sme už v júni stihli vymeniť za nové – plas-
tové. Aj chodba pred telocvičňami sa dočká vynovenia. Keďže dlažba už nespĺňa svoju funkciu, pre-
tože sa oddeľuje, vymení sa za novú. 

V prácach sa bude pokračovať aj v priestoroch materskej školy. Tu nás čakajú posledné priestory 
v hornej budove – vymeníme podlahu, kúrenie, vymaľujeme a tým sfunkčníme ďalšiu triedu potreb-
nú v MŠ. Samozrejme s tým bude spojená aj rekonštrukcia sociálneho zariadenia v hornej budove.

Od septembra do júna, či od septembra do septembra trvá práca v našej škole? Záleží na tom, kto 
sa na to pozerá – či žiak, rodič, zamestnanec školy, občan, vedenie obce alebo vedenie školy. 

Mgr. Valentína Krajňáková
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Dievča v OSN
Milena Dudášová z Pečovskej Novej Vsi

Každoročne má jeden mladý človek zo Slovenska prí-
ležitosť zažiť svet vysokej diplomacie a stať sa súčasťou 
medzinárodného programu Mladí OSN. Je to príležitosť 
hovoriť nahlas o veciach, ktoré mladých zaujímajú alebo 
trápia, v pléne OSN.

Program Mladí OSN (Youth UN delegate) beží na Slo-
vensku už siedmy rok. Organizátor programu je Rada 
mládeže Slovenska. Je to program, vďaka ktorému sa je-
den mladý človek zo Slovenska stane Mládežníckym de-

legátom v OSN za Slovenskú republiku. Podmienkou programu je vek 18–24 rokov, dobrá 
znalosť angličtiny, záujem o verejné dianie – teda zamestnanosť, ekológiu, rodovú rovnosť, 
vzdelávanie, čokoľvek, čo sa týka mladých ľudí a spoločnosti.

Od mája 2012 do mája 2013 bola mládežníckou delegátkou v OSN za Slovenskú republiku 
naša občianka Milena Dudášová (23).

Študuje architektúru na univerzite v dánskom meste Horsens a zároveň je  študentkou mo-
rálnej filozofie na Kolégiu Antona Neuwirtha v Ivánke pri Dunaji. Milena vystúpila naprí-
klad na konferencii v centrále OSN vo Viedni, na živej knižnici o aktivite mladých ako aj na 
rôznych školách. Program Mladí OSN zahŕňa aj spoluprácu s predstaviteľmi stálej misie SR 
v New Yorku a účasť na zasadnutiach Tretieho výboru OSN (ten sa zaoberá sociálnymi a hu-
manitárnymi otázkami a do jeho agendy spadá aj problematika mladých ľudí).

Hlavnou témou jej mandátu bola aktivizácia mladých, ktorú zdôraznila aj vo veľmi inšpi-
ratívnom prejave na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Jej odvážny prejav, v ktorom 
vyzvala najvyšších predstaviteľov OSN, aby mladým umelo neznižovali latku, ale zvyšovaním 
nárokov ich naopak motivovali, sa stal online najsledovanejším videom mládežníckeho dele-
gáta na zasadaní OSN minulý rok.

Milena Dudášová vyslovila presvedčenie, že možností pre mladých ľudí je nesmierne veľa 
– stačí ich len hľadať. Svojím pozitívnym príkladom motivuje a povzbudzuje svojich vrstov-
níkov k zvyšovaniu nárokov na seba a hľadaniu vlastných možností a ciest k vysnenému snu.

Touto cestou jej chceme poďakovať za vzornú, dôstojnú reprezentáciu a zviditeľnenie ob-
ce na svetovej úrovni.                                                                                                    Redakčná rada

Po roku nás opäť čaká obdobie letných dovoleniek. Po otvorení hraníc sa čoraz viac Slová-
kov dostáva na exotické miesta, ktoré predtým videli iba na obrázkoch. Človek je tvor zvedavý 
a tak chce ochutnať špeciality tamojších kuchýň. Je však potrebné správať sa obozretne, aby sme 
si naozaj dovolenku užili a neochoreli z niečoho tak prirodzeného, ako je jedlo či voda. Hlavne 
v rozvojových krajinách ochorie až jeden z troch dovolenkárov v dôsledku konzumácie kontami-
novaných potravín a vody. Možno si to ani neuvedomujeme, ale pri cestovaní po svete je náš or-

Aby sme na dovolenke neochoreli
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ganizmus vystavený zmenám, ktoré sa prejavujú hlavne v znížení jeho obranyschopnosti. Náš 
stravovací režim je narušený konzumáciou jedál, na ktoré nie sme zvyknutí. Keď sa k tomu pri-
dá horúčava, nehygienické podmienky či neznáme mikroorganizmy, tak máme problém. Jedno-
značne musíme dodržiavať zásady správnej výživy, ktoré sa začínajú dôkladným umytím rúk 
kvalitnou a čistou vodou (najlepšie prevarenou) pred jedlom aj po jeho konzumácií. Kontami-
novaná voda je totiž najčastejšou príčinou ochorení v zahraničí. Nestráňte sa pred dovolenkou 
navštíviť lekára a dajte sa zaočkovať, v závislosti od krajiny, kam sa na dovolenku chystáte, pro-
ti ťažkým chorobám. Vo vašej batožine by nemali chýbať vitamínové doplnky stravy či probio-
tické výrobky. Keďže cestovateľská hnačka zapríčiňuje dehydratáciu, zoberte si po porade s leká-
rom aj rehydratačné roztoky. 

Prakticko – bezpečnostné rady: Nekonzumujte jedlá, hlavne akokoľvek upravené mäso na trž-
niciach, hoci ich pripravujú pred vašimi očami. Musíme si totiž uvedomiť, že to mäso bolo mož-
no niekoľko hodín na teplom vzduchu, bolo prístupné muchám a inému hmyzu a aj keď sa to na 
prvý pohľad nezdá – neprešlo dôkladnou tepelnou úpravou. Od pouličných predajcov netreba 
kupovať tiež iné potraviny, ak je zrejmé, že nebola dodržaná ani základná hygiena. Vyhýbajte sa 
pitiu vody priamo z vodovodu. To sa týka aj obyčajného umývania zubov. Vodu si radšej kúpte v 
originálnych uzavretých fľašiach. Prípadne prefiltrujte. Nápoje si objednávajte chladené – neod-
porúčajú sa nápoje s kockami ľadu. Vyhýbajte sa pokrmom zo surových, alebo nedopečených va-
jec, taktiež pokrmom zo surových darov mora či iného mäsa. Ovocie a zeleninu si vždy dôkladne 
ošúpte. V prípade, že máte zažívacie problémy viac ako 24 hodín, zvraciate viac ako 12 hodín, či 
dostanete svalové kŕče, neotáľajte s návštevou lekára.

Keď dodržíte tieto bezpečnostné opatrenia, bude vaša dovolenka bez zbytočných problémov. 
Myslite na to skôr, ako nastanú nepríjemnosti.

Prajeme Vám príjemný a ničím nerušený relax!                                                        
 zdroj: internet
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Vyhlasujeme letnú súťaž!
Leto a s ním prázdniny sú tu a Ty máš možnosť zapojiť sa do našej letnej súťaže. K do-

leuvedeným a správne doplneným letným hádankám nakresli svoj najkrajší prázdninový 
zážitok a doruč ho na konci prázdnin na obecný úrad.

Všetky kresby budú uverejnené na výstave počas Pečovskonovoveského jarmoku 31. 8. 
2013 v telocvični ZŠ. 3 naj... kresby budú odmenené pekným darčekom. 

1. Ticho šuští v letnej húšti.  2. Dvere neotvorí, oblok neotvorí, 
      klopká na strechu                                                     predsa vojde dnu, svetlo rozsvieti,
      Jedným starosť a zlosť robí                       kedy chce vyletí a žiadna 
      a tým druhým potechu.                      ľudská ruka ho neulapí.                    
3.   Hučí vôl na sto hôr,   4. Je to voda, ale predsa sa dá 
      na sto potokov.  nosiť v riečici.

5.   Keď do hlavy zafúka Ti,             Stromy z listov zoblieka...         Letí, dudre, píska  
      hneď ti vlasy postrapatí.            a po strechách narieka.               a dverami trieska.    

VTIPY a HÁDANKY
na voľné chvíle 

Mamička oznamuje synčekovi:
„Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš môcť 

utierať riad...“
„Tak to radšej prepadnem ...“

Ujo hovorí deťom: „Ak budete týždeň dobrí, tak Vám kúpim bazén.“ 
Deti týždeň sekali dobrotu a ujo im kúpil bazén. Deti sa tak tešili, že skákali doňho šíp-

ky bomby, riťoplesky. Ujo príde a hovorí : „Ak budete ešte týždeň dobrí,  tak Vám doňho 
napustím vodu“.

Stretne babka Móricka a pýta sa ho:
„Ešte šušleš Móricko?“
„AAAAle šem tam:::))))

Náčelník polície si kúpil trezor, zavolal podriadených a hovorí: ,,Toto je najbezpečnejší tre-
zor na celom svete.  Má 80-miestny kód . Sú to samé 4, ale nepoviem v akom poradí.“

Dvaja policajti idú na pohreb. Všetci hádžu do hrobu kytice, keď sa zrazu ozve buchnutie  
o rakvu. Policajt sa otočí ku kolegovi.,,To čo bolo?“ čuduje sa. ,,Ále, nemali kvety, tak som kú-
pil dezert.“

Obvinený vypovedá na súde. Sudca sa ho pýta: ,,Poviete mi už konečne kto bol váš kom-
plic?“ 

Obvinený: „Čo vám šibe, hádam by som nezradil svojho vlastného brata!“



Jubilantka pani Anna Káčerová
   

Pani Anna Káčerová, rod. Ižaríková sa narodila 20. mája 1923 
rodičom Jozefovi Ižaríkovi a Zuzane rod. Sabatošovej. Mala 11 sú-
rodencov, z toho traja zomreli ako deti. Najstarší bol Ján, potom Jo-
zef, Margita, Irena, Štefan, Pavol, Marta a najmladší Martin. Otec 
bol mlynár. Mal aj vlastný mlyn, menšie hospodárstvo a spoločne 
s matkou, ktorá sa starala o domácnosť, gazdovali na Trubalovci.

Anna chodila 6 rokov do ľudovej školy a 3 roky do meštianky. 
Hneď po škole sa bola učiť u pani Švedovej šiť. Jej prvé zamestna-
nie bolo krajčírka vo firme Magura v Prešove. Keď začala vojna, fir-
ma sa presťahovala do Kláštora pod Znievom. Anna tam už praco-
vať nešla, lebo ju rodičia nepustili.

Po fronte sa zoznámila s Petrom Káčerom na tancovačke vo Veľkých Bedzanoch, kde bola 
pomáhať svojej kmotre, ktorá ochorela. Roku 1946 sa vzali. Pol roka po svadbe žili v Bátoro-
vej Kesy, v maďarskom pohraničí. V roku 1948 sa presťahovali do Pečovskej Novej Vsi. Tu sa 
im narodilo 5 detí. Najstaršia Mária zomrela ako pol ročná. Ďalšie štyri deti Albert, Peter, An-
na a Juraj jej robia radosť doteraz. Na Trubalovci si v roku 1960 spoločnými silami postavili 
domček, ktorý zdedil syn Juraj. V roku 1965 začala pracovať ako krajčírka v Odeve v Lipanoch, 
kde pracovala až do dôchodku. Manžel Peter zomrel v roku 2000.

Momentálne sa teší z 12 vnúčat a 19 pravnúčat. Jej obrovskou záľubou je háčkovanie, ktoré 
ju drží doteraz. Miluje kvety o ktoré sa aj rada stará. Aj napriek vysokému veku sa ešte dokáže 
postarať o domácnosť, navariť, oprať, vyžehliť.

Našu jubilantku navštívil aj pán starosta a poprial jej do ďalších rokov pevné zdravie, veľa 
krásnych, pokojných a slnečných dní. K zástupu gratulantov sa pripájajú aj pracovníci obec-
ného úradu a redakčná rada.
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HE HE hmmmmm ..... poviem aj iný vtip ........ he he už ani žiadny neviem ... !

Čo je to maximálna tučnota?
... Ak sa ťa mucha snaží obletieť a v polovici zdochne.

Čo je maximálna štíhlosť ?
... Keď sedíte vo vani, namydlíte si brucho ale pení sa Vám chrbát!

Viete,  čo je maximálna slušnosť? 
... Keď vodič autobusu uvoľní starenke svoje miesto.

Čo je to absolútna odvaha?
... Naraz si vziať preháňadlo a prášok na spanie.

Viete čo je to chudoba? Keď sa Vám v špajzi obesí myš.
... A viete čo je to maximálna chudoba? Keď  sa obesí na vlastnom chvoste.

Viete, čo je to maximálna drzosť?
... Ak kúpite hluchému mp3 prehrávač a slepému foťák.



Pečovskonovoveský spravodajca 23

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov

PNV vítame deti:
Adela Čekanová, Milan Bilý, Júlia Bilá, Liliana Červeňáková,

Viktória Ižariková, Kevin Kaleja, Emma Krajňáková, Jakub Kušnír,

Alexandra Olejníková, Matúš Voľanský

Manželstvo uzavreli:
 Pavol Kušnír (Lipany) Mgr. Jana Krajňáková (Peč. Nová Ves)
 Ján Michalík (Peč. Nová Ves) Mgr. Andrea Želinská (Lipany)
 Pavol Lichvár (Peč. Nová Ves) Veronika Lacková (Košice - Krásna) 
 Lukáš Fecko (Peč. Nová Ves) Zuzana Vaľušová (Sabinov)
 Lukáš Gira (Peč. Nová Ves) Katarína Lukáčová (Bratislava V.)
 Pavol Mizerák (Kamenica) Valéria Káčerová (Peč. Nová Ves)

Srdečne blahoželáme jubilantom:
 93 rokov Mária Vaľušová 70 rokov Jana Urdová, Mgr.
 90 rokov Anna Káčerová  Jaroslav Trávnik
 88 rokov Mária Jašková  Ján Mochnacký
  Helena Kochanová  Anna Dvorščáková
  Helena Blaščáková  Regina Červeňáková
 87 rokov Michal Káčer 65 rokov Mária Zakuťanská
 86 rokov Margita Krajňáková  Anna Bujnovská
 85 rokov Margita Vojtková  Matilda Varholíková
  Margita Kurimská  Ján Michalík
 84 rokov Margita Kravcová  Margita Michalíková
  Mária Lichvárová  Pavol Červeňák
 83 rokov Mária Lipjancová  Anna Repaská
 82 rokov Mária Dolinská 60 rokov Jaroslava Zborovská
  Margita Cuperová  Mikuláš Čekan
  Margita Kravcová  Darina Majdáková
 80 rokov Alžbeta Talová  Mária Lipjancová
 75 rokov Anna Želinská  Ľuba Ringová 
    Štefan Virostek
    Emília Funtaľová
    Olina Hendrichovská
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OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES
Vás pozýva na 

16. PEČOVSKONOVOVESKÝ
REMESELNÝ JARMOK

 PROGRAM:
Piatok - 30. augusta 2013
19.00 hod. Večerný jarmočný galaprogram - amfiteáter
 ĽH Ondreja Kandráča

Sobota - 31. augusta 2013
8.00  hod. Svätá omša - poďakovanie za úrodu kostol sv. Ondreja
 Odhalenie novopostavenej sochy sv. Ondreja
 pri príležitosti 765. výročia od prvej 
 písomnej zmienky o obci námestie na Hlavnej ulici
8.00 - 17.00  hod.      Výstavné a predajné remeselné trhy Kostolná ulica
 Výstava domácich hospodárskych zvierat, 
 hydiny a poľnohospodárskeho náriadia
 Ochutnávka tradičný miestnych a šarišských 
 jedál a špecialít - Babina kuchňa
 Výstava ovocia, zeleniny, okrasných drevín a kvetín
11.00 hod. Súťaže vo varení o najchutnejší guláš - 3 členné družstvá
 z obcí mikroregiónu Doliny Čergova
14.00 hod. Módna prehliadka Svadobného salónu

 KULTÚRNY PROGRAM:
16.00  hod.                 Pečovskonovovešťania sa zabávajú - sami sebe
 Vyhodnotenie jarmočných súťaží
 Udelenie cien starostu obce
 Žiaci miestnej ZŠ, mažoretky, ZUŠ Lipany
 Ženská spevácka skupina Pečovská Nová Ves
 Spevácky spolok žien zo Sieniawy - Lezachowa (poľské družobné mesto)
 Spevácka skupina Seniorka pri KD
 Spevácka skupina Jablonka 
 FS Jablonečka, DFS Jablučko
18.00  hod. Žrebovanie tomboly
19.30 hod. Komajota
21.30  hod.   Ľudová zábava 

 SPRIEVODNÉ AKCIE:
 Jarmočná kvapka krvi
 Súťaž o najkrajšiu záhradku a predzáhradku
 Autosalón motorových vozidiel bývalý areál Prefa


