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Vážení spoluobčania,
týmto štvrťročníkom Vám chceme priblížiť dia-
nie našej samosprávy a podeliť sa s Vami  
o to, čím žijeme, čo riešime a čo pripravuje- 
me. 

Leto zatvorilo dvere za prázdninami. K prázd-
ninám neodmysliteľne patria aj kultúrne a špor-
tové podujatia, festivaly, jarmoky. Tohtoročná 
miestna a regionálna ponuka bola naozaj boha-
tá. Veď každý víkend sa niečo dialo, organizo-
valo, či už v našej obci alebo v susedných ob-
ciach a mestách. 

U nás bezosporu najvýznamnejšou letnou 
akciou bol jarmok. Ten tohtoročný patril k tým 
najvydarenejším. Za tým všetkým treba vidieť 
kopec dobrovoľníkov, ľudí, ktorí boli ochotní po-
môcť zorganizovať toto podujatie. Určite mno-
ho vecí sa dalo urobiť lepšie, ináč. Z tých drob-
ných chýb a zlých skúseností sa musíme do 
budúcnosti poučiť. Na mňa veľký dojem urobi-
lo stretnutie s rodákmi. Veď poniektorí, čo pri-
šli, sa stretli aj po tridsiatich rokoch. Bolo to veľ-
mi dojímavé.

Vybudovali sme amfiteáter. Pracujeme 
na tom, aby sme tento areál ďalej zveľadili a 
priestor na sedenie pred amfiteátrom do budúc-
na zastrešili. Myslel som si, že počas prázdnin 
sa budú naše súbory a skupiny nabíjať o vystú-
penie na tomto amfiteátri. Nestalo sa tak. Snáď 
nabudúce. 

Na posledný štvrťrok pripravujeme v spolu-
práci so základnou školou niekoľko obľúbených 
akcií, ktoré Vás určite oslovia. Na základe mno-
hých požiadaviek sme sa rozhodli vrátiť k tradí-
cii organizovania silvestrovských zábav. Tohto-
ročnú chceme zorganizovať v priestoroch ZŠ.

Možno poniektorí ste si všimli, že naša pý-
cha, kostol sv. Ondreja je v nočných hodinách 
pekne osvetlený. Stalo sa to vďaka myšlienke 
a nápadu niektorých jednotlivcov, ale hlavne re-
alizátorovi prác Andrejovi Petrušovi. Ten za po-
moci našich pracovníkov toto dielko svojpomoc- 

ne zrealizoval. Ďakujeme. Aj tu plne platilo, že  
kto chce, hľadá spôsoby a kto nechce, hľadá dô-
vody.

Začiatkom septembra firma Doprastav a. s. 
Bratislava zrealizovala rekonštrukciu cesty pr-
vej triedy v úseku od rázcestia na Kostolnú ulicu 
až do Sabinova. Nový asfaltový koberec výraz-
ne zlepšil dopravnobezpečnostné podmienky 
pre vodičov a ostatných užívateľov tejto komuni-
kácie. Náklady na stavbu boli hradené z európ-
skych fondov. Obec zo svojho rozpočtu nehra-
dila nič. Svojou aktivitou sme sa s pracovníkmi 
na malých obecných službách snažili iba zlepšiť 
stav krajnice cesty tak, aby voda z cesty plynu-
le odtekala do priekopy. V našich silách nebolo 
možné zabezpečiť rozšírenie cesty po celej dĺž- 
ke asfaltovania nábehov a mostíkov tak, ako to 
poniektorí požadovali. Aj za to, čo sa urobilo, 
musíme byť vďační. 

V súčasnej dobe realizujeme dva projekty fi-
nancované z fondov EÚ prostredníctvom Fondu 
sociálneho rozvoja. Jeden sa týka terénnej so-
ciálnej práce pre sociálne vylúčené osoby. Na-
še plány a očakávania sú veľké. Takže uvidí-
me, ako sa nám podarí do roku 2015, dokedy 
je projekt finančne podporený, naplniť ciele. Me-
dziročné prírastky u rómskeho obyvateľstva sú  
v porovnaní s majoritou vysoké. A práve tie nám 
začínajú vytvárať problémy.

Druhým realizovaným projektom je snaha  
o zriadenie obecného podniku zamestnávajú-
ceho sociálne znevýhodnených občanov. V pra-
xi pôjde okrem iného aj o prestavbu starej pece 
slúžiacej kedysi na pálenie plnej tehly na no-
vú rozsiahlu murovanú halu. Súčasťou projektu 
by mal byť aj nákup malotraktora a prídavných 
zariadení k nemu, lisovacieho stroja na plasty, 
miešačky, cirkulárky, zavlažovacích zariadení  
a ďalšieho drobného pracovného náradia na 
zriadenie 5 prevádzok. Činnosť tohto postupne 
vznikajúceho obecného podniku by v prvých ro-
koch nemala byť komerčná, ale mala by byť za-
meraná na vlastnú výrobu a spotrebu.
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V súčasnej dobe čakáme na ukončenie mi-
nisterskej kontroly dvoch v minulom roku pod-
porených projektov. Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v obci a Výstavba zhromažďovacie-
ho dvora a kompostoviska. Po ukončení kontro-
ly a odobrení projektov budeme môcť pristúpiť 
k ich plneniu. Aj preto sa nepúšťame do výstav-
by osvetlenia na sídlisku Za Majerom. Radšej 
počkáme a keď to prejde, zrealizujeme to za eu-
rópske peniaze.

Minimálne dva nasledujúce roky budú veľ-
mi šetriace aj pre samosprávu. Štátna kasa je 
prázdna a už teraz nás ministerstvo financií upo-
zorňuje, že nám siahne na podielové dane v na-
sledujúcom roku. Pokiaľ sa tak stane, budú mu-

sieť nastúpiť ďalšie šetriace opatrenia vrátane 
znižovania príspevkov a dotácií.

Máme informácie o tom, že od začiatku de-
cembra sa bude podstatne meniť grafikon prí-
chodu a odchodu autobusových, ale hlavne vla-
kových spojov. Upozorňujeme občanov, aby si 
tieto zmeny všimli.

Budúci rok bude pre obec rokom rôznych ju-
bileí. Aj preto máme záujem upraviť verejné 
priestranstvo v strede obce pred domom rodi-
ny Bittnerovej. Tu by sme chceli osadiť aj sochu 
patróna našej obce svätého Ondreja. Na zho-
tovenie tejto sochy sme vyhlásili verejnú zbier-
ku. Už vopred ďakujeme za Vaše finančné dary.

Jaroslav Baňas, starosta obce

Výzva na zaplatenie daní a poplatkov za rok 2012
Upozorňujeme poplatníkov a daňovníkov, že dňom 30. 9. 2012 uplynula doba na zaplatenie 

všetkých /aj splátkových/ poplatkov a dane z nehnuteľností na rok 2012.
Evidujeme ešte mnohých neplatičov, ktorým v najbližších dňoch bude doručená výzva 

na zaplatenie týchto nedoplatkov. V prípade, že na naše výzvy nebudete reagovať, zoznam 
všetkých neplatičov bude zverejnený na verejne prístupných miestach. 

Veríme, že si svoju daňovú a poplatkovú povinnosť splníte.
Ing. Nalevanková

Komunitné centrum vyhlasuje zbierku šatstva, obuvi a hračiek každú stredu
v čase od 9:00 do 16:00 hod. Ak máte pocit alebo potrebu, že chcete niečo darovať, 

máte práve teraz takú možnosť. Verte, že sa to ocitne v pravých rukách.

Ďakujeme!

Vážení občania,
komunitné centrum, ktoré sídli na Kvetnej ulici č. 32 v Pečovskej Novej Vsi, je tu pre 
Vás!!! Preto môžete využiť jeho služby, ktoré sa tykajú sociálneho poradenstva. V prípade, 
že máte ten pocit a chcete sa niekomu zveriť s Vaším problémom, urobte to! Sľubujeme 
anonymitu a diskrétnosť. 

Sme tu pre Vás na t. č. 051/4891022 alebo 0918 621 729.

Bezplatne!
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Perspektívy pracovnej integrácie v obci
Obec Pečovská Nová Ves zahájila v máji 2012 realizáciu nového projektu pod 

názvom „Zriadenie obecného podniku zamestnávajúceho sociálne znevýhodne-
ných občanov“ podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v celkovej výške 169 510,90 €.

Projektový zámer má ambície zvýšiť zamestnanosť v obci a pracovnú integráciu pri-
oritne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zriadením obecného 
podniku. Pri spracovávaní projektového zámeru obec Pečovská Nová Ves vychádzala  
z doterajších skúseností s prácou s cieľovými skupinami (CS) projektu a ich zamestná-
vaním. Finančné náklady na projekt zohľadňujú filozofiu obecného podniku, ktorá je na-
stavená tak, aby bolo možné využiť všetky pozitívne a v praxi overené skúsenosti s prá-
cou s CS, pričom pridanou hodnotou obecného podniku bude jeho systematický prístup 
k CS v oblasti pracovnej integrácie. 

Rámcová aktivita projektu: Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce zne-
výhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdia-
lené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z MRK.

Nosným zámerom Obecného podniku je zriadiť a sfunkčniť reálne prevádzky umož-
ňujúce obnovu a nácvik pracovných zručností, prioritne pre sociálne znevýhodnených 
občanov obce. Obecný podnik z hľadiska štruktúry prevádzok má širší záber (zriade-
nie až piatich prevádzok) konkrétne: dlažba, stolárstvo, zeleň, separácia odpadu, sta-
vebné práce.

Snahou obce je počas realizácie projektu (od mája 2012 do apríla 2014) nasta-
viť koncepciu obecného podniku tak, aby bola zabezpečená využiteľnosť jednot-
livých prevádzok, ich služieb, resp. produktov. V tomto duchu boli navrhnuté kon-
krétne prevádzky obecného podniku s cieľom, aby sa po pilotnom overení stali nielen 
priestorom na nácvik pracovných zručností, ale predovšetkým zdrojom zamestnanosti  
v obci pre obyvateľov obce a CS projektu. 

Projekt: Terénna sociálna práca  
Naša obec sa od 1. 7. 2012 zapojila do národného projektu Terénna sociálna práca  

v obciach, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
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Tento projekt zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce, 
ktorá má za cieľ preventívne pôsobiť na rizikové faktory a ohrozené skupiny obyvateľov 
a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií. Hlavným cieľom je prispieť k zlep-
šeniu životnej úrovne znevýhodnených obyvateľov obce s osobitným zreteľom na mar-
ginalizovanú rómsku komunitu. Súčasťou terénnej sociálnej práce je depistáž, nadväzo-
vanie kontaktov, poskytovanie sociálnej pomoci, mapovanie lokality z hľadiska výskytu 
sociálno-patologických javov, vrátane zberu, analýzy a sumarizácie poznaných informá-
cií o príčinách, charaktere a intenzite nepriaznivej situácie.

Táto práca je súčasťou starostlivosti o uspokojovanie potrieb obyvateľov obce vráta-
ne špecifických potrieb vylúčenej komunity v obci. V našej obci terénnu sociálnu prácu 
vykonáva 1 terénna sociálna pracovníčka a 2 asistenti terénneho sociálneho pracovníka 
(ATSP), ktorí sú zamestnancami obce. Sociálnu prácu vykonávajú v súlade s príslušný-
mi sociálnymi zákonmi a odbornými poznatkami, v súlade s princípmi terénnej sociálnej 
práce a etickými zásadami sociálneho pracovníka. 

AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ 
A MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

Aj v tomto roku sme mali v našej obci nezamestnaných, ktorí boli zaradení na práce for-
mou aktivačnej činnosti a menších obecných služieb. Na základe dohody č. 8/§52/2012/
NP V-2 zo dňa 16. 3. 2012 v čase od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012 bolo prijatých 30 uchá-
dzačov o zamestnanie (UoZ). Počas trvania aktivačnej činnosti boli 5 uchádzači vyradení  
z dôvodu nespolupráce a dlhodobých PN-iek. K UoZ boli vybratí 2 koordinátori. 

V tomto projekte boli UoZ prijatí na vykonávanie prác v štruktúre – stavební robotní-
ci a pomocní pracovníci. UoZ vykonávali práce v rozsahu 20 hodín týždenne. Najväč-
šou mierou sa UoZ podieľali na čistení, zametaní, kosení, udržiavaní a úprave verejných 
priestranstiev, priekop, obecného parku a miestnych komunikácií. Boli zapojení aj do trie-
denia a zberu druhotných surovín nielen po obci, ale aj v rómskej osade. Nápomocní boli 
aj pri oprave fasády a dokončovacích prácach na dome smútku, miestneho cintorína, pri 
prácach na požiarnej zbrojnici a pri oprave kamenného plota pri komunitnom centre. Tak-
tiež veľkou mierou pomáhali pri oprave chodníka na Ľutinskej ulici (k mäsovýrobe). UoZ 
pomáhali aj pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí v našej obci. 

Formou menších obecných služieb máme od augusta do konca tohto roka prijatých  
36 UoZ. Títo budú vykonávať pomocné stavebné práce v bývalej Tehelni, pokračovať  
v čistení a zveľaďovaní obce, úprave miestnych komunikácií a chodníkov a v zime od-
pratávať sneh.

Aj napriek práci, ktorú títo UoZ odvedú sa mnohým zdá, že v obci nič nerobia a sú pa-
sívni. Keďže väčšina UoZ sú dlhodobo nezamestnaní (u niektorých je to viac ako 10 ro-
kov) aj ich prístup k práci sa odráža na výkone. Avšak myslíme si, že aspoň takouto „prá-
cou“ sa zapoja do života a diania v obci, a aj ich zásluhou je naša obec krajšia a čistejšia. 
Medzi UoZ sa nájdu aj takí, ktorí poctivo pristupujú k svojej práci a plnia si všetky povin-
nosti. Nielen im, ale aj tým ostatným ďakujeme za odvedené práce.
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RÓMSKY DEŇ 2012
„A daj hin džives, a daj hin dži-

ves, savos kerdžas del“, tak takéto 
slová zneli dňa 16. 9. 2012 v rómskej 
kaplnke v našej osade. Určite väčšina  
z Vás nevie význam týchto slov, ktoré 
v preklade znamenajú: „Toto je deň, 
toto je deň, ktorý dal nám Pán“. Ró-
movia mali v komunite sviatok, ktorý 
je oslavovaný každý rok, pri príležitos-
ti posviacky kaplnky zasvätenej Márii 
Goretti. Tento slávnostný deň otvo-
ril vdp. Anton Seman, kaplán v na-
šej farnosti, svätou omšou. Pripome-
nul Rómom, že kaplnka je tu pre nich  

a túto možnosť treba viac využívať. Do svätej omše sa svojim účinkovaním zapojili aj deti a náš 
nenahraditeľný kantor pán Fecko. Naše pozvanie prijali taktiež starosta obce Jaroslav Baňas a 
riaditeľka základnej školy Mgr. Valentína Krajňáková. Po skončení svätej omše sa pokračovalo 
v Komunitnom centre krátkou prezentáciou. V popoludňajších hodinách nasledovala časť dňa, kto-
rú Rómovia majú najradšej. Svojich obyvateľov komunity pozdravili kultúrnym programom deti, kto-
ré nacvičili krátky program. Súčasťou kultúrneho popoludnia bola súťaž o najkrajšie a najmúdrej-
šie dievča v komunite: „Šukar čaj romani“. Samozrejme, že vyhrala tá, ktorá v tejto súťaži obstála 
ako najinteligentnejšia Džesika Červeňáková. Porotu tvorila trojica zložená z prednostky obecného 
úradu Ing. Alenky Nalevankovej, poslankyne Martinky Podlipovej a Štefana Červeňáka obyva-
teľa komunity. Celú túto akciu ozvučoval poslanec Andrej Petruš. Našou snahou bolo aj zorganizo-

vanie futbalu medzi rómskym 
a nerómskym dorastom. Tá-
to akcia sa nekonala pretože 
nerómsky dorast nedošiel, ale 
chlapci si aj napriek tomu fut-
bal zahrali. Celé podujatie zor-
ganizovali terénna sociálna 
pracovníčka Mgr. Vierka Hor-
ňáková a jej asistentky Han-
ka Petrušová a Darinka Lac-
ková, pod záštitou obecného 
úradu a kultúrnej komisie. 

Ďakujem všetkým, ktorí po-
mohli.

     Mgr. Vierka Horňáková
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OBECNÝ DEŇ športu
V nedeľu 22. 7. 2012 pri-

pravila kultúrna komisia 
pri obecnom úrade bo-
haté športové popolud-
nie pre všetkých nadšen-
cov – občanov obce. V 
popoludňajších hodinách 
sa začali športové aktivity  
na ihrisku pri základnej 
škole v Pečovskej Novej 
Vsi. Vo veľkej telocvič-
ni odohrali zápasy miest-
ni, ale aj cezpoľní volej-
balisti. Družstvá únie žien, 
obecného úradu, hasičov 
a Jablonečky si zasúťažili 

v takých disciplínach ako metlobal, fúkanie balónov, hod na cieľ, beh v gumákoch a streľ-
ba zo vzduchovky. Zvíťazilo družstvo hasičov. V konečnom dôsledku nešlo o výhru, ale  
o spríjemnenie si nedeľného popoludnia pri hre a zábave. 

O štvrtej popoludní sa na miestnom futbalovom ihrisku odohral medzinárodný futbalo-
vý zápas medzi naším A-družstvom TJ Slovan a futbalovým družstvom Sokol z družobného 
mesta Sieniawa. Príjemné počasie prilákalo množstvo futbalových fanúšikov z obce a oko-
lia. V družnej atmosfére sa odohral kvalitný a zaujímavý futbalový duel, kde napokon vyhra-
lo výkonnejšie /hlavne čo sa týka počtu gólov/ mužstvo zo Sienawy. 

 Redakčná rada 
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JARMOK 2012
Dielo človeka i jeho pocity vychá-

dzajú z jeho vnútra, a preto nám Pán 
Boh udelil talenty, aby sme ich vy- 
užívali pre radosť a pomoc iným. Dô-
kazom radosti a rozdávania talentov 
bol tohtoročný 15. ročník Pečovsko-
novoveského jarmoku. Myseľ a vôľa 
človeka tu ukázala svoje, práve pre-
to, aby človek nežil ako nejaký iný 
druh živočícha, ale preto, aby tu po 
sebe zanechal nejaké hodnoty. Tým 
príkladom sú naši predkovia, ktorí 
nám tu zanechali veľa a je len na nás 
ako s nimi budeme zaobchádzať. Jar-
mok je jedinečným prostriedkom na 
udržiavanie dedičstva našich pred-
kov, od posviacky úrody až po nočné 
šantenie. Ranná svätá omša pridala 

na úrovni a patrí k tradičnému poďakovaniu za všetko, čo máme. Deti z Jablonečky prispeli nese-
ním obetných darov, ktoré tvorili dary prírody a ľudskej práce, ktoré požehnal vdp. Anton Seman. 
Po skončení omše vytvorili veriaci s pánom kaplánom sprievod, na čele ktorého deti niesli dar od na-
šich priateľov z Poľska, a to krásnu, zo slamy vyrobenú, monštranciu. 

Zvláštnosťou tohtoročného jarmoku bolo stretnutie rodákov, na ktoré bolo pozvaných vyše  
300 občanov pochádzajúcich z našej obce, ktorí sa už dožili minimálne 50 rokov a osud ich zavial  
do rôznych kútov našej vlasti, ale aj za jej hranice. Toto stretnutie sa konalo v dopoludňajších hodi-
nách v areáli amfiteátra a jeho súčasťou bol aj kultúrny program. Prítomných temer 200 rodákov pri-
vítal starosta obce Jaroslav Baňas, ktorý vyjadril radosť z toho, že prišli v takom počte, pričom im 
spomenul históriu obce a zmeny v rozvoji našej krásnej Pečovskej Novej Vsi. 

Kultúrny program, ktorý pripravili žiaci základnej školy pod vedením Mgr. Kataríny Falatovej sa 
tiež niesol v znamení histórie a priblížil prítomným isté obdobia v živote obce. Po jeho ukončení sta-
rosta odovzdal čestné uznanie za celoživotnú prácu a prínos pre obec resp. za vzornú reprezentá-
ciu a šírenie dobrého mena obce p. Jozefovi Bérešovi, p. Andrejovi Červeňákovi a p. Pavlovi 
Cicmanovi ml.

Milým prekvapením bolo „odovzdanie občianskeho preukazu“ Pečovskonovoveskému jar-
moku, ktorý dosiahol vek 15 rokov, vo forme obrovskej torty. Táto sa potom rozkrájala medzi rodákov.  
Po ukončení programu dostal každý z rodákov darček ako spomienku na toto stretnutie. V nejednom 
oku sa zaleskla slza, keď sa ľudia, ktorí sa nevideli aj 30 rokov, stretli a navzájom spoznávali. Rados-
ti a rozprávaniu nebolo konca. Mali na to celý deň jarmoku.

Šikovnosť žien v Babinej kuchni hádam nikoho nenechá ľahostajným. A to vďaka stále pracovi-
tým ženám, ktoré pôsobia už niekoľko rokov v Únii žien Slovenska. Málokto odoláva takým maškr-
tám, ktoré sa až tak často doma v dnešných časoch už nepripravujú. Veľmi vydarenou myšlienkou 
sú „naleśniki“, ktoré rozváňali široko do okolia. Treba s údivom povedať, a tak aj si v duchu nazrieť 
do vnútra, komu by sa chcelo také veľké množstvo zemiakov naškrabať a ďalej spracovávať. Je to 
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veru ťažká robota, ale aj tá vďaka šikovnosti pána Lichvára a jeho šikovnej a pracovitej manželky 
sa javila ako vydarená.

Dnešné deti sú vo väčšine prípadov zaujaté počítačmi. Je taká doba. Možno sa stále vyhovárať  
na zlú dobu? A čo my rodičia? Niekedy sme aj s touto alternatívou spokojní, hlavne vtedy, keď si po-
trebujeme oddýchnuť. A potom to tak vyzerá, keď naše deti nepoznajú domáce zvieratá a udivene 
pozerajú na to, čo pred pár rokmi bolo normálne. Ešteže v našej obci máme jarmok a zručných ľu-
dí, ktorí dokážu pre naše deti, ale aj dospelých, sprostredkovať typické domáce zvieratá. Tradičný 
„Gazdofski dvur“ a jeho ďalšie súčasti aj tento rok nám sprostredkoval Ing. Ľudo Straka, poslanec 
obecného zastupiteľstva. V telocvični základnej školy bola ďalšia ponuka pre naše oči, ale prinies-
la aj spomienky. Okrem prezentácie každej organizácie sa tu konala, tak ako každý rok, výstava 
pestovateľských produktov. Výstavku si do parády zobrala poslankyňa p. Mária Bečaverová spolu 
s predsedami spoločenských organizácií. Vďaka ochotným ľuďom sa telocvičňa premenila na krás-
nu záhradu. 

Kostolná ulica tvorí na každoročnom jarmoku výstavu zručných majstrov remeselníkov, ale aj pre-
dajcov rôzneho tovaru. Pestrá ponuka remesiel a ich láska prejavená v ich dielach dokázala oča-
riť a možno aj motivovať nejedného okoloidúceho. Každoročne k nám prichádza s pestrou paletou 
remesiel bývalé osvetové stredisko, ktoré združuje týchto umelcov. Už druhý rok sú zložkou Diva-
dla Jonáša Záborského v Prešove a zúčastňujú sa veľmi radi na našom jarmoku. Samozrejme ne-
zabúdame na svojich domácich majstrov, ktorým patrí úprimná vďaka za reprezentáciu obce. Nám 
ostáva dúfať, že svoje diela budú naďalej rozvíjať, a keď raz príde čas, odovzdajú svoje zručnosti  
a poznatky ďalej.

Červený kríž na čele s pani Karaffovou aj tentoraz uskutočnil charitatívnu akciu. Podarilo sa im pri-
lákať slušný počet darcov krvi, aj keď niektorí z nich krv nemohli darovať pre zlé hodnoty. Napriek to-
mu skupina zdravotníkov tu vykonala chvályhodnú prácu. Niekomu táto krv zachráni život a nieko-
ho možno prinúti viac sa starať o svoje zdravie. Môžeme povedať, že darovanie krvi si u nás našlo 
miesto a že v tento deň myslíme aj na tých, ktorí by radi boli s nami.

Ponuka jarmoku bola pestrá kolotoče, šmýkačky, cukrová vata, pečená klobáska. Všetko čo  
k dobrému jarmoku patrí. No a k jarmoku patrí kultúrny program a tanečná zábava. Program trval pri-
bližne 4 hodiny. Vystriedalo sa v ňom 400 účinkujúcich z okolia, ale aj zo zahraničia. Program mo-
derovali Blanka Baňasová a Ondrej Matisovský. Z domácich sa nám predviedla SSk Jablonka, 
Seniorka a FS Jablonečka. Zo zahraničia sa nám predstavil FS Liptál z Moravy. Po skončení kul-
túrneho programu sa konala zábava. Do tanca nám hrala hudobná skupina „Genius“.

Počasie nám vyšlo, ľudí bolo veľa, tak ako každý rok a my veríme, že ste sa, milí pečovčania, dob-
re zabavili. A keď sa Vám niečo nepáčilo, na budúci rok sa môžete pripojiť k nám organizátorom. Ur-
čite to bude lepšie, pretože je ešte stále málo takých, ktorí by dobrovoľne prispeli prácou alebo úprim-
nou radou. Touto cestou treba poďakovať všetkým, ktorí sa na jarmoku akokoľvek podieľali. Hlavne 
organizátorom a pracovníkom, ktorí sa starali o našu bezpečnosť a technické vybavenie.
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Ďakujeme aj sponzorom jarmoku: ZTS Sabinov a.s., PIL-STAV s.r.o. Sabinov, p. An-
drej Kravec - KRAMONT, LIBET s.r.o. Lipany, PharmDr. Ľubomír Pasternák, Prima 
banka Slovensko a.s. Prešov, p. Ján Lipták, VPS s.r.o. p. Jaroslav Želinský, p. Ma-
rek Verešpej - Autoservis, CAMEA CAR a.s. Prešov, PAMAR - p. Pavlína Marcinová, 
SANAS a.s. Sabinov, p. Jozef Havrila - Reštaurácia Martini, COOP Jednota Prešov, 
EKORIS, s.r.o. Ing. Peter Juhás, MILK-AGRO, spol. s r.o. Sabinov, MASTAF s.r.o. Sa-
binov, Mgr. Andrej Slaninka - LOOK OČNÁ OPTIKA Sabinov, sl. Martina Lazoríková, 
Ing. Dušan Kunst Prešov, Prvá komunálna finančná a.s. Prešov, p. Anton Gargalík 
Milpoš, LUGAST s.r.o. Košice, KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. Prešov, OTP 
Banka Slovensko a.s.

Tešíme sa už teraz na 16 ročník.



10 Pečovskonovoveský spravodajca

Vyhodnotenie súťaže
o najkrajšiu predzáhradku a balkón

Letné dni ubehli ako voda a jeseň už zaklopala na dvere. Počas uplynulých mesiacov sme 
sa mohli pokochať záplavou pestrých farieb kvetín na našich balkónoch a v záhradkách.  
Veľa našich obyvateľov si takto zútulnilo a spestrilo nielen svoje domovy, ale aj vzhľad našej 
obce. Niektorí z nich využili možnosť prezentovať sa aj na verejnom fóre a to v súťaži vyhlá-
senej obecným úradom o najkrajšiu predzáhradku a balkón. Pekne upravených priedomí pri-
búda a preto je z čoho vyberať.
Výstava súťažných fotografií bola už tradične v rámci 15. ročníka Pečovskonovoveského jar-
moku dňa 1. 9. 2012. V poobedňajších hodinách prebehlo komisionálne sčítanie hlasov a tri 
naj... boli ocenené v rámci kultúrneho programu pred širokou verejnosťou. 

Tu sú víťazi :
 1. miesto: Jozef Ridilla z ulice Na Trubalovec
 2. miesto: Stanislav Gernát z ulice Na Hliník 
 3. miesto: Ján Zakuťanský z Ľutinskej ulice 

Víťazné fotografie nech sú inšpiráciou a zároveň motiváciou pre ďalších našich spoluob-
čanov... 

Redakčná rada



Okienko základnej školy 
s materskou školou

Klopi – klopi, brána, 
otváraj sa zrána ...

Dva bezstarost-
né mesiace prázdnin 
plné detských hier, 
zážitkov z detských 
táborov, rodinnej do-
volenky pri mori či  
v horách, neopako-
vateľné dni u starých 
rodičov a mnohé ďal-

šie aktivity, či sladké „ničnerobenie“, prešli už do spo-
mienok. Žiaci i zamestnanci školy načerpali množstvo 
nových síl, aby sa mohli venovať tomu najdôležitej-
šiemu, čo škola ponúka – odovzdávaniu a získavaniu 
nových vedomostí i zručností. 

V novom školskom roku sa na chodbách ško-
ly bude stretávať a v triedach vzdelávanie získavať 
414 žiakov, z toho 353 žiakov v 19 bežných triedach  
a 61 žiakov v 7 špeciálnych triedach. Pedagogický 
zbor tvorí 31 pedagógov,1 vychovávateľka, 1 asis-
tentka učiteľa a 2 kňazi. Kolektív učiteľov omladili dve 
nové kolegyne: učiteľka telesnej výchovy Mgr. Ivana 
Maľcovská a Mgr. Katarína Pribolová, ktorá bude vy-
učovať na 1. stupni ZŠ.

Ako bonus ku kvalite získaného vzdelania ponú-
ka škola výučbu cudzieho jazyka už od 1. ročníka, 

Základný plavecký vý-
cvik, Školu v prírode, 
Zdokonaľovací plavec-
ký výcvik, Lyžiarsky kurz  
a Kurz spoločenského 
tanca a spoločenskej vý-
chovy. Žiaci, ktorí ma-
jú blízky vzťah ku športu 
môžu každodenne využí-
vať upravené školské ih-

riská i priestory dobre vybavenej školskej posilňovne. 
Rodičia umelecky nadaných detí si zasa môžu vybrať  
z ponuky Základnej umeleckej školy Lipany, ktorej 
pedagógovia tu externe vyučujú hru na rôzne hu-
dobné nástroje (husle, gitara, klavír, akordeón), ale i 
spev. Vedenie školy tak vyšlo v ústrety rodičom, kto-
rých deti majú záujem o rozvoj svojich daností. V tom-
to školskom roku ich je už dvadsať.

Neoddeliteľnou súčasťou školy sú aj školský klub 
detí a školské stredisko záujmovej činnosti. Do ŠKD 
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sa v tomto školskom roku zapísalo 25 detí a v ŠSZČ 
majú žiaci možnosť pracovať v 23 krúžkoch. Ma-
terská škola, ktorá je súčasťou základnej školy, má 
ohraničenú kapacitu. Počas zápisu, ktorý sa uskutoč-
nil od februára do marca, bolo prijatých 46 nových 
žiadostí. Jedna žiadosť bola prijatá v apríli. Na zá-
klade schválenia ŠŠI boli v triedach navýšené poč-
ty detí, a tak v tomto školskom roku budú otvore-
né 4 triedy pre 86 detí. Žiaľ, nemohli sme vyhovieť  

10 žiadostiam. 
Školská brána sa teda otvorila a my sme ju otvára-

li s radosťou, pretože aj počas prázdnin sa v priesto-
roch ZŠ i MŠ neustále pracovalo. V budove základ-
nej školy sa uskutočnila hygienická maľba kuchyne, 
v pivničných a skladových priestoroch bola polože-
ná nová dlažba, do školskej jedálne sa na stoly za-
kúpili tably plexiskla a drevené podložky pod poliev-
kové misy, vďaka čomu sa zvýšila kultúra stolovania. 
Všetkých teší, že celý interiér školy je už vymaľova-
ný – sokle na chodbách i v jedálni dostali nový náter 
a škola tým získala úplne iný vzhľad. Našou pýchou 
je aj nové chemicko – fyzikálno – biologické laborató-
rium, na ktoré sme už dlho čakali. No a žiaci zvyšných 
tried, v ktorých chýbali biele tabule môžu mať dôvod 
na radosť – sú už zakúpené. 

Aj v MŠ sme deťom vylepšili prostredie. V dvoch 
triedach prebehla úplná rekonštrukcia podláh, pekný 
vzhľad dostala aj chodba v dolnej budove. Tu sa po-
ložila nová dlažba a vymurovala sa výdajňa stravy. 
Taktiež sa na tejto budove natreli odkvapy a odkvapo-
vé zvody. Bol zrealizovaný rozvod teplej vody v hor-
nej budove a teplejšie tu bude aj vďaka novým radi-
átorom. 

No nielen materiálne zmeny sú vítané! V tom-
to školskom roku sa škola zapája do dvoch veľkých 
projektov. Ten prvý má názov „Vzdelávaním pedago-

gických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 
rómskych komunít“ a v rámci Slovenska je doňho za-
pojených 200 škôl. Je určený deťom zo sociálne zne-
výhodneného prostredia, ktorým v rámci celodenné-
ho výchovného systému (CVS) bude poskytovaná 
mimoškolská záujmová činnosť. Tento projekt bu-
de prebiehať 2 roky a ZŠ budú na podporu pedago-
gického modelu školy s CVS poskytnuté 2 interaktív-
ne systémy, balíček školiaceho materiálu v hodnote 
1000 eur a didaktický balíček v hodnote 10 000 eur. 
Škola bude mať taktiež refundovanú cenu práce 2 pe-
dagogických asistentov a to po dobu trvania projektu, 
teda do 30.6.2014. Vďaka tejto ponuke sú na škole 
zamestnané dve pedagogické asistentky: p. Magda-
léna Kapľavková a Mgr. Jana Vargová.

Tým druhým projektom je projekt Comenius. Aj 
tento projekt je dvojročný a cieľom tohto projektu je 
pomôcť zvýšiť kvalitu školského vzdelávania tým, že 
sa umožní pedagogickým pracovníkom i žiakom ab-
solvovať vzdelávacie aktivity v zahraničí. Takto si bu-
dú môcť účastníci zlepšiť svoje pedagogické schop-
nosti, jazykové zručnosti a vedomosti, a tiež širšie 
pochopiť školské vzdelávanie v Európe.

Na brány škôl neúprosne zaklopal nový školský 
rok. Otvorili sme mu dvere aj na našej škole. Pra-
jem si a zároveň si myslím, že vyslovujem želanie 
všetkých: „Nech sme sa v nej počas celého školské-
ho roka cítime dobre – či už v laviciach alebo za ka-
tedrou.“ 

Mgr. Valentína Krajňáková
riaditeľka ZŠ s MŠ
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Leto v školskom stredisku záujmovej činnosti
 Aj v tomto roku, počas letných prázdnin, Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ pripravilo pre svo-

jich členov dni plné pohody, relaxu, dobrej nálady i veselého učenia. Vyšli sme totiž v ústrety požiadavke rodi-
čov a zrealizovali sme dva denné prázdninové tábory.

Lastovičkou bol „Anglický denný letný tábor 2012“. Ten bol zabezpečovaný v spolupráci s Jazykovou ško-
lou Sidas Košice. Viedli ho dvaja anglickí lektori, ktorí ukázali žiakom nový, účinnejší spôsob vo výučbe anglič-
tiny s množstvom aktivít, hier aj učenia. Jeho cieľom bolo nielen zlepšiť jazykovú úroveň, ale budovať aj soci-
álne väzby a v neposlednom rade umožniť deťom nadobudnúť sebaistotu pri používaní tohto cudzieho jazyka  
v nových situáciách. Pre 22 detí, ktoré sa tábora zúčastnili, to bola skvelá príležitosť zoznámiť sa s používaním 
pravej, nefalšovanej angličtiny bez toho, aby boli nútení za ňou vycestovať za hranice.

Tu sú postrehy účastníkov tábora:
...tábor sa mi veľmi páčil, aj výučba je 

zaujímavá. Veľmi rada pôjdem aj na budúci 
rok, len dúfam, že nás rozdelia do skupín. 
To je super nápad takýto tábor...

...je tu sranda, máme rôzne aktivity. Aj keď 
niektoré mladšie deti vystrájajú, všetci sa sna-
žíme...

...veľmi sa mi tu páči, také tábory by eš-
te mohli byť...

...na tábore sa mi páčilo ako sme piekli pa-
lacinky...

...páči sa mi to, že hráme kriket, taký tá-
bor chcem aj na budúci rok... 

V týždni od 16. júla 2012 do 20. júla 2012 
prebiehal „Prázdninový denný tábor pre deti“. Pre 19 detí piati pedagogickí pracovníci pripravili pestrý týž-
denný program. 

Pondelok bol zameraný na „Tvorivé dielne“. Pod vedením Mgr. Falatovej zažili rozprávkové dopoludnie 
a pripravili si chutný obed. Deň ukončili športovým popoludním a pexesovou súťažou. 

Utorok bol „Mokrým dňom“. V doprovode Mgr. Tuptovej ho deti strávili v Aguacity Poprad.
Kondíciu účastníkov tábora preverila Mgr. Petreková v stredu na „Turistickom dni“ pochodom dolinou Čer-

gova z Majdanu na chatu Čergov. 
„Internetový a súťažný deň“ pod vedením Mgr. Maľcovskej strávili deti vo štvrtok nielen pri počítačoch, fil-

moch, ale aj prípravou pudingu a guľášovej polievky. 
Zavŕšením prázdninového týždňa pre deti bol celodenný výlet do Červeného kláštora, ktorý zabezpečova-

la Mgr. Baňasová. Okrem prehliadky okolia a návštevy Červeného kláštora deti absolvovali splav plťou po rie-
ke Dunajec.

A ako sa im takýto týždeň páčil?
...najviac sa mi páčil Poprad, Červený kláštor a vo štvrtok, lebo sme varili puding a guľášovú poliev-

ku. Streda bola tiež super, len ma boleli nohy...
...najlepší deň bol utorok, až nato, že sme nesmeli ísť sami na tobogany...
...veľmi sa mi páčilo kúpalisko a plavenia sa plťou, no najlepšie bolo varenie v škole. Dúfam, že  

na ďalší rok to bude ešte zábavnejšie... 
...tábor bol výborný, puding vynikajúci, som sklamaná, že sme boli iba v jednom bazéne...
...každý deň bol zaujímavý program, najlepší bol štvrtok, ešte lepší piatok...
V tomto roku vedenie ZŠ s MŠ v súčinnosti so ŠSZČ ponúklo rodičom a ich deťom možnosť denne dochá-

dzať do školy za pestrou paletou prázdninových aktivít. Podľa ohlasov účastníkov boli tábory úspešné, čo nás 
povzbudzuje a zároveň dáva chuť do našej ďalšej práce.

  Mgr. Oľga Dujavová, koordinátorka ŠSZČ
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Tekvica je známym druhom zeleniny, ktorý nechý-
ba v žiadnej kuchyni. Okrem toho, že jedlá z tekvice 
sú rôznorodo kombinovateľné a chutné, ponúka nám 
tekvica aj mnoho možností na výrobu rôznych, často 
až neuveriteľných výrobkov, pri ktorých fantázia nepo-
zná hraníc.

V našej škole sa v sobotu 15. septembra uskutoč-
nil už 3. ročník Tekvicománie – súťaže v úprave tekvíc. 
Tak, ako v minulých rokoch, aj teraz sme mali možnosť 
vidieť nevídané tekvicové kreácie. Súťažilo sa v troch 
kategóriách – kategória jednotlivcov, kategória kolek-
tívnych prác a novinkou bola v tomto roku tretia kate-
gória – jedlá a pokrmy z tekvice. 

Výstava bola prístupná aj verejnosti a nás potešil zá-
ujem obyvateľov obce, ktorí si v sobotu našli čas a prišli do školy, aby sa pokochali skutočne úžas-
nými výrobkami a taktiež odovzdali svoj hlas najkrajšej tekvici. V príjemnej atmosfére mohli náv-
števníci ochutnať aj tekvicové zákusky, lečo či čalamádu 
z tekvice. 

Týmito jedlami prispeli do Tekvicománie pani Michalí-
ková a pani Margita Pigulová. 

Ochutnávka bola doplnená aj receptom pre tých, ktorí 
sa chcú inšpirovať novými nápadmi vo vlastnej kuchyni.

Na základe hlasovania sa víťazmi stali:
V kategórii jednotlivcov: 

1. Shrek – Andrea 
Krajňáková (3. A), 
2. Šaško - Stani-
slav Leššo (1. A), 
3. Sova - Terézia 
Mizeráková (1. A)

V kategórii ko-
lektívnych prác: 
1. Traktor – prá-
ca žiakov špeciál-
nych tried, 2. Ma-
čičky - Kristína a Lenka Bujnovské (6. B), 3. Tanečnica 
– súrodenci Jana a Jozef Sirotňákovci.

Všetky súťažné práce si môžete pozrieť na našej webovej 
stránke a my sa už teraz tešíme na ďalší ročník Tekvicomá-
nie a veríme, že takéto netradičné spracovanie tekvíc si aj  
v budúcnosti nájde svojich priaznivcov. 

PaedDr. Gabriela Kundríková
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Okienko spoločenských organizácií

ČINNOSŤ ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE 
ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA 

V PEČOVSKEJ NOVEJ VSI

Základná organizácia ÚŽS v Pečovskej Novej Vsi bola založená 23. januára 1998 na podnet Okres-
nej organizácie ÚŽS v Sabinove. Na tejto zakladajúcej schôdzi bola za predsedníčku zvolená p. Blanka 
Baňasová st. K zakladajúcim pätnástim členkám sa v priebehu roku pridali ďalšie, takže k 31. 12. 1998 
mala organizácia 30 členiek. 

Tieto sa od začiatku aktívne zapájali do rôznych obecných akcií, ale vyvíjali aj turistické, kultúrnospo-
ločenské a tiež náboženské aktivity. Pani Marta Nemcová bola hlavnou iniciátorkou kurzu pečenia a zdo-
benia medovníkov, ktoré členky piekli pri rôznych príležitostiach (obecné oslavy MDŽ, Deň matiek, Me-
siac úcty k starším...). Do priebehu prvého Pečovskonovoveského jarmoku, ktorý sa konal 12. 9. 1998, 
sa ZO ÚŽS zapojila viacerými aktivitami – predajný stánok s vlastnoručne vyrobenými medovníkmi, vý-
stavný stánok s ručnými prácami členiek, výstava ovocia, kvetov a zeleniny, zabezpečenie bufetu po-
čas jarmočnej diskotéky. 

Členky ZO ÚŽS si hneď od začiatku vzali do starostlivosti (v súčasnosti už neexistujúci) obecný park 
pred bývalým (už zbúraným) kultúrnym strediskom, ktorý niekoľko rokov vzorne vysádzali, okopávali, 
aby bol ozdobou obce a potechou okoloidúcich. 

Hneď v prvom roku svojej existencie zorganizovali niekoľko súťaží – O najkrajšiu kraslicu, O najkraj-
ší balkón, záhradku, predzáhradku a rodina našej členky p. Márie Antolovej sa zúčastnila okresného ko-
la súťaže Spieva celá rodina, kde zvíťazila a na krajskom kole získala 2. miesto. Napokon sme ich vide-
li aj v televíznom programe Spieva celá rodina, kde nás úspešne reprezentovali. V ďalších rokoch naše 
členky pripravili Jarnú školu zdobenia kraslíc, kurz háčkovania, výstavu ručných prác s veľkonočnou té-
matikou, v rokoch 1998 – 2003 v rámci Pečovskonovoveského jarmoku mali na starosti prípravu výsta-
vy ovocia, zeleniny, kvetov a ručných prác.

Únia žien sa zapájala aj do obecných športových akcií. Ženy sa zúčastňovali prejazdu cyklotrasou 
Doliny Čergova nielen ako cyklistky, ale pripravovali aj občerstvenie (guláš, kysnuté koláče...) V rámci 
Obecných dní športu súťažili v kolektívnych športových disciplínach, no aktívne sa zapojili aj do ich prí-
pravy a organizácie. Počas konania tradičného Prvomájového behu zdravia zabezpečovali stánok s ob-
čerstvením pre návštevníkov a pomáhali pri príprave občerstvenia pre účastníkov behu. 

Okrem toho usporadúvali spoločné turistické vychádzky do blízkeho okolia spojené so zberom lie-
čivých rastlín, opekačkou a výlety za krásami Slovenska, neskôr aj do zahraničia (Krakow- Lagiewni-
ky). Veľkej obľube sa tešili návštevy divadelných predstavení, filmových a iných kultúrnych predstavení. 

Od svojho vzniku sa organizácia snažila povzbudiť a povzniesť našich občanov aj v duchovnej ob-
lasti príležitostnými akadémiami v spolupráci s mládežníckym cirkevným zborom (Vianoce, Veľká noc, 
Pamiatka zosnulých, Deň matiek - Matky sa modlia za svoje deti, Cesta svetla vo Veľkonočnom obdo-
bí, mariánske akadémie ...), v pôstnom období sa členky modlievali krížové cesty. Na pomoc misiám or-
ganizovala niekoľko rokov zbierku použitých poštových známok, zbierky detského šatstva. Niekoľko ro-
kov v predvianočnom období naše členky navštevovali starších, chorých a osamelých občanov, aby im 
spríjemnili toto obdobie oživením dávnej tradície modlitby Kto poskytne prístrešie Svätej rodine a obda-
rovali ich aj balíčkom ovocia. 



16 Pečovskonovoveský spravodajca

Najväčším podujatím v duchovnej oblasti je každoročné stretnutie - prehliadka mládežníckych cirkev-
ných zborov z Pečovskej Novej Vsi a okolitých obcí (Červenica, Rožkovany, Milpoš, Ľutina). Iniciátorom 
tohto podujatia boli členky výboru, ktoré zorganizovali I. stretnutie 22. 10. 2000, kedy sa prehliadky zú-
častnil aj cirkevný zbor Cantica Scibinium zo Sabinova. Neskôr sa stanovil pevný dátum prehliadky na 
15. september, ktorý je sviatkom Sedembolestnej Panny Márie a tiež dňom pracovného pokoja a zúčast-
nené zbory sa dohodli, že hostiteľom bude vždy zbor z inej obce. Napriek tomu organizátorom tohto tra-
dičného podujatia bola už šesť krát naša organizácia v Pečovskej Novej Vsi, dva krát sa prehliadka ko-
nala v Rožkovanoch, raz v Červenici, Ľutine a v Milpoši, ktorý bol hostiteľom zborov aj tento rok. 

Obecné akcie sa tiež nezaobídu bez účasti ZO Únie žien. Naše členky nechýbajú temer na žiadnej z 
týchto akcií, do ktorých sa ochotne zapájajú. Od roku 2004 naša organizácia bola poverená zabezpeče-
ním tzv. BABINEJ KUCHŇI počas konania všetkých Pečovskonovoveských jarmokov. To znamená nie-
len upraviť, zariadiť priestor Babinej kuchňi, ale hlavne nachystať tradičné krajové jedlá a koláče na pre-
daj v nej. Preto je Pečovskonovoveský jarmok pre naše ženy najnáročnejšou akciou v roku. Už v piatok 
pred jarmokom je potrebné upiecť veľké množstvo rôznych kysnutých závinov, pagáčov, buchiet, hne-
tených tvarožníkov a jablčníkov, uvariť kapustnicu, v sobotu skoro ráno zase pripraviť máčanku, zemia-
kové lokše (langoše), sódové lokše (sódovníky), tak aby bola Babina kuchňa schopná prijať prvých náv-
števníkov už o 7.30 hod. Naše členky tak pri sporáku ako aj obsluhujúce v Babinej kuchňi začínajú skoro 
ráno a končia neskoro popoludní, preto mnoho ráz nemajú čas ani pozrieť jarmok, veď po ukončení pre-
daja je potrebné všetko upratať.

Naše kysnuté koláče sú obľúbeným pohostením pri mnohých obecných akciách, takže p. Helena Pa-
volová, ktorá je majsterkou pri ich príprave, má vždy plné ruky práce, aj keď jej samozrejme asistujú aj 
ďalšie ochotné členky. „Kysnuté“ koláče a šišky sme piekli pri rôznych príležitostiach - benefičné kon-
certy pre výstavbu detského ihriska, Okresná prehliadka Klubov dôchodcov „Prebudená jeseň“, fašian-
gy, MDŽ ai. Počas Vianočných trhov sme zase pripravili a predávali Vianočný punč a iné občerstvenie. 
Spolupracovali sme aj na príprave slovensko-poľského receptára, kde naše členky pripravili a poskytli 
recepty na obľúbené slovenské jedlá.

Ani oblasť kultúry nie je našim členkám vzdialená, čoho dôkazom je, že členky naštudovali a s úspe-
chom predviedli scénku v galaprograme, ktorý sa konal pri príležitosti otvorenia kultúrnej sály v budo-
ve obecného úradu s názvom „Páračky“. V rámci Kultúrneho leta sme pripravili 24. 7. 2011 popoludňajší 
program, v ktorom vystúpili naše ženy s humornou scénkou, ľudovými piesňami a básňou, v progra-
me tiež účinkovali naše deti a vnúčatá. So spomínanou scénkou „Kmotry“ vystúpili členky aj v hlavnom 
programe na Pečovskonovoveskom jarmoku. 

Od roku 2007 sa aktívne zapájame aj do obecného Dňa detí prípravou rôznych vedomostných súťa-
ží, hádaniek a sladkými odmenami pre deti. V júni 2011 a 2012 sme pripravili zábavné popoludnie pod 
názvom „Škola končí, leto volá“ pre naše deti aj vnúčatá, ktoré sa najprv zabávali pri rôznych súťažiach, 
pričom za účasť v nich dostali pekné odmeny, neskôr nechýbalo ani vhodné občerstvenie (opekačka, ná-
poje..). Ako prekvapenie sa deti mohli povoziť na koníkovi. Tento deň sa stretol s veľkým ohlasom nie-
len u detí, ale u aj rodičov.

Vo februári 2010 sme po prvý krát pripravili pre deti našej obce Detský karneval, kde sme pre masky 
z vlastných prostriedkov členiek zakúpili ceny, pripravili rôzne súťaže, zabezpečili diskdžokeja s dobrou 
hudbou a tiež občerstvenie pre deti aj ich rodičov. Pretože sa karneval stretol s veľkým úspechom, usku-
točnili sme ho aj v roku 2011 a 2012. 

Z uvedeného možno vidieť, že ZO Únie žien v Pečovskej Novej Vsi, ktorú od roku 2006 vedie p. Má-
ria Čekanová a v súčasnosti má 29 členiek, uskutočňuje nielen aktivity, ktoré zaujímajú členky, ale naj-
mä tie, ktoré pomáhajú spoluobčanom, lepšiemu a krajšiemu životu v našej obci. 

Za svoju činnosť dostala niekoľkokrát aj Ďakovný list od Obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi.

Výbor ZO ÚŽS
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Jablonečka na Morave
V súčasnosti je taký trend, že hádam v každej 

obci sa nachádza folklórna skupina, ktorá sa ve-
nuje folklóru. A to je podľa nás folkloristov veľmi 
dobre, hlavne pre udržanie nášho bohatého kul-
túrneho dedičstva. Ale skutočný a kvalitný folklór 
dokážu robiť väčšinou iba tí, pre ktorých sa folklór 
stal životným štýlom, žijú podľa tradícií a venujú 
folklóru väčšinu voľného času. Jeden náš súbo-
rový priateľ uznávaný pedagóg a choreograf Ing. 
Slavo Ondejka tvrdí, že tanečníkom a spevákom 
sa folklorista stáva v 35 rokoch, ale pri tom sa mu-
sí celý život venovať folklóru. Tak ak sa nad tým 
zamyslíme, je nás ešte strašne málo, ale veríme, že nás bude pribúdať stále viac a viac.

FS Jablonečka má za sebou bohatú sezónu. Vydarené vystúpenia detskej a dospelej zložky nám dl-
ho ostanú v spomienkach a srdciach. Ale predsa o jednu úžasnú spomienku sa podelíme s Vami. Vďa-
ka tomu, že súbor má otvorené srdce pre každého a má veľa priateľov, získali sme veľa ponúk do za-
hraničia. Ale zakaždým nás odradili vysoké poplatky a neraz aj nevhodný čas alebo osobné problémy.  
V dnešných časoch nie je žiaden problém vycestovať do zahraničia. Problémom sú peniaze, ktoré sú skazou 
ľudstva, ale pri tom veľmi zaujímavé.

 Výsledkom všetkých pozvaní bol medzinárodný festival na Morave v obci Liptál. Obec má 1400 oby-
vateľov a organizovala už 43. ročník. Tak toto bolo niečo. Festival bol pod záštitou ministra kultúry  
v Čechách. Osobne sa ho zúčastnil predseda parlamentu ČR Zdeněk Škromach, senátor senátu Jiří Čunek 
a hejtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák. Slávnosti trvali od 23. 8. do 27. 8. 2012. Na festivale sa zúčastni-
lo 10 českých súborov a 12 zahraničných. Je zaujímavé vymenovať napr. Taiwan, Nový Zéland, Afrika, Indo-
nézia, Čína a medzi nimi aj naše malé Slovensko a naša Jablonečka z Pečovskej Novej Vsi. Hlavný popolud-
ňajší program sa vysielal do celého sveta a miesto tam našli aj pre nás. Boli to neuveriteľné, úžasné pocity  
a myšlienky. V sprievode s našou vlajkou sme prezentovali svoju rodnú vlasť. Cítili sme nevysloviteľné emó-
cie a pripadali sme si ako v Rio de Janeiru. Ten pocit nad vykonanou prácou ľudí a nad ich výkonmi hrial a pro-
dukoval ďalšiu inšpiráciu. 

Do Liptálu sme dorazili 25. 8. 2012 na obed. Po prijatí starostkou obce sme sa odobrali na obed 
a do rúk sme dostali časový harmonogram. V ten deň sme mali jedno 15 minútové vystúpenie popoludní  
a jedno 10 minútové vystúpenie v neskorých večerných hodinách. Večerný program mal svoju atmosféru. Vo 
farbách krojov rôznych národov a v žiari reflektorov to bolo rozprávkovo nádherné a neopísateľné. Po vystúpe-
ní sme mali zabezpečené ubytovanie v auto kempe. 

V nedeľu sme vstávali skoro, aj keď sa nám nechcelo. Prvé naše kroky viedli do rímskokatolíckeho kostola, 
kde nás privítal miestny duchovný. Spolu s poľským súborom sme mali svätú omšu. Aj keď v Liptále žije 1400 
obyvateľov, je tam veľa vierovyznaní, a to sa odráža aj v kostoloch. V kostole sedela len malá skupina domá-
cich a väčšinu tvorila skupina krojovaných mladých ľudí. Pán farár nás krásne privítal, poprial veľa úspechov 
a šťastnú cestu domov. Počas omše sme zaspievali pieseň, našu súborovú hymnu, „ Na Levočskej hure“. Po-
liaci sa vystriedali s nami a nakoniec si ešte pán farár želal nejakú našu obľúbenú. Celým kostolom znela pie-
seň „A ja taka čarna“ a mali sme pocit, že si s nami spieva aj pán farár. Urobili sme si krásne fotografie a pobra-
li sme sa na prípravu hlavného programu. Pred tým nás čakal ešte obed. V hlavnom programe sme účinkovali  
6 minút a bolo to vysielané do celého sveta. Celý tento program bol perfektne zorganizovaný a mal vysokú úro-
veň. Súbory boli disciplinované a navzájom úctivé. Všade do okolia vyžaroval úsmev a láskavosť. Všetky ná-
rodnosti sa navzájom uznávali a na znak priateľstva a spomienok sa spolu fotografovali. Máme unikát-
ne spomienky z celého programu a nových priateľov, ktorých ste mali možnosť vidieť na našom jarmoku. 
Po skončení gala programu sme sa zbalili o vydali na cestu plnú spomienok. Veríme, že príde ešte veľa 
takých chvíľ, o ktoré sa s vami budeme môcť podeliť.                                    Pre Vás Jablonečka
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KNIŽNIČNÉ OKIENKO
Na začiatku prázdnin priviedla mladá mamička svojich troch synov k starým rodičom. Chlapci sa 

vždy chceli hrať na vojakov a zakaždým nejako zapojili aj dedka. Keď sa mamička po nich vrátila, 
sledovala ako jeden z jej synov, mieri na dedka ramienkom na šaty a v tom: prásk. Dedko sa hneď ho-
dil na zem a robil mŕtveho. Mamička k nemu hneď pribehla, aby skontrolovala, či sa neudrel. Dedko 
otvoril jedno oko a ticho zašepkal: „Nechaj ma, toto robím často, je to jediná šanca ako si oddýchnuť.“

K všakovakým spôsobom oddychu počas prázdnin asi najviac zaneprázdneným dospelákom – starým 
rodičom naša knižnica pridala tiež istú možnosť. Počas letných mesiacov ostala otvorená a jej najčas-
tejšími návštevníkmi sa stali práve prázdninujúce deti. Keď už bolo kúpania v bazéne či na kúpalisku 
akurát dosť, keď boli všetky tajné zákutia domov, dvorov i ulíc preskúmané a na facebooku  sa tiež akurát 
nič zaujímavé nedialo, ostal čas aj na chvíle strávené pri knihe. Deti prišli, aby siahli po dobrodružných 
tituloch a ich čítaním sa aspoň na chvíľu preniesli do imaginárneho sveta rôznych tajov a záhad. Tie 
menšie sa vo svojich zdaniach preniesli do kráľovstva rozprávok a princezien a čo len nachvíľu sa  stali 

súčasťou bezstarostného sníva-
nia, čo k detstvu a prázdninám 
zaiste patrí.

V mesiaci august, v dňoch  
13.–17. augusta sa navyše obec-
ná knižnica zaplnila deťmi, kto-
ré sa rozhodli spestriť si prázd-
ninové dni v letnej čitárni. Prišli, 
aby prázdninovej nude a nične-
robeniu ukázali chrbát. Radosť, 
smiech i zábava oživili ticho 
knižnice a stali sa spoločníkmi 
detí počas spomínaných dní. 
Deti sa do knižnice radi vracali 
každý deň, upevnili sa i vznikli 
nové kamarátstva a pribudlo aj 
niekoľko nových čitateľov.

Nechýbala dobrá nálada, čo 
spájala príjemné s užitočným. 
Deti si hraním spoločenských 
hier, spoločným čítaním kníh a 
tiež zapojením sa do výtvarných 
aktivít nenápadne prevetrali 
svoje mozgové hemisféry, aby 
štart do začínajúceho školského 
roka nebol príliš studený. Bolo 
to pred septembrom tak trochu 
zahrievacie kolo, aby nedopad-
li ako školák Roman. Otec sa 
ho po prvých troch týždňoch v 
škole pýta: „Ako stojíš v škole?“ 
A Roman na to: „Dobre ocko, 
každý deň v inom kúte“.  



Táto letná knižničná akcia sa, myslím, vydarila. Snáď nebola posledná. Verím, že i počas 
školy si deti nájdu čas a prídu, aby si čítaním kníh zdokonalili svoje čitateľské zručnosti alebo 
si len tak oddýchli pri dobrej knihe. Ale aj preto, aby im nebolo smutno, že chtiac-nechtiac tu 
máme ... Odpoveď nájdete v priloženej tajničke. 

  1. Hans Christian Andersen je autor rozprávky Škaredé ...
  2. Krista Bendová a jej kniha s číslovkou v názve
  3. Krstné meno autora, ktorý napísal Modlitbičky
  4. Názov úspešnej ságy o upíroch
  5. Má manželku Fionu
  6. Doplň názov rozprávky: ... na hrášku
  7. Malé modré rozprávkové postavičky, s bielou čiapkou
  8. Škaredá a zlá rozprávková bytosť
  9. Princezná so zlatými vlasmi
10. Mesiac knihy

A ak by clivota za letom bola naozaj ultra vážna, prečítajte si niečo na jej zmiernenie.

- Ocko, prečo sa musím učiť angličtinu? 
- Vieš synček, po anglicky hovorí pol sveta. 
-  A to nestačí?

 Pri rieke sedí chlapček a plače. 
- Prečo plačeš? - pýta sa okoloidúci. 
- Lebo mi pred chvíľou spadol do vody chlieb. 
- S maslom? 
- Nie, s bratom. 

- Jožko, čo si kúpil babičke k narodeninám? 
- Futbalovú loptu. 
- Futbalovú loptu? Ved babička nehrá futbal. 
- Práve preto. Ona mi kúpila knižky. 
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OKIENKO ZÁHRADKÁRA
(október - december)
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OKTÓBER
Uskladňovací priestor pred 

uložením ovocia najskôr me-
chanicky dobre vyčistíme, vy-
bielime. Odporúčame pridať do 
vápenného mlieka 3 až 6% roz-
tok modrej skalice. V miestnosti 
na skladovanie ovocia je ideálna 
teplota v jeseni 6 - 8  C°, v zime 
2 - 4 C°. Teplota nesmie klesnúť 
pod 1 C°, relatívna vlhkosť vzdu-
chu sa má pohybovať medzi 85 - 
90 %. V suchých a teplých pivni-
ciach je vhodné plody skladovať 
v polyetylénovych vrecúškach 

(musia byť perforované). Málo používaným spôsobom uskladňovania hlubovín je založenie 
hlávky kapusty či ružice (kapusta, kel, karfiol) do vrstvy piesku i s koreňom a s časťou  krycích 
listov. V záhradke môže zostať  kučeravý i ružičkový kel, ktorý je odolný proti mrazu.

V okrasnej časti záhradky záhon pre ruže dobre vyhnojíme.  V októbri naposledy pokosíme 
trávnik, a to pomerne nízko. Vyhrabeme popadané lístie, aby pod ním nezačal trávnik hniť. Iz-
bové rastliny neprihnojujeme, podľa potreby zalievame a listy zbavujeme prachu. Rozmnožuje-
me difenbachiu, aukubu a hortenziu dáme do chladnej miestnosti, kde prezimujú až do marca. 
Je čas aj na zapracovanie organických hnojív, ktoré spravidla zapracovávame raz za tri roky. 

NOVEMBER
V suchej jeseni je potrebné zavlažovať nielen novovysadené ovocné stromčeky, ale aj sta-

ré stromy, najmä marhule a broskyne. Stromy, ktoré neboli pred príchodom zimy dostatočne 
zásobené vlahou, ľahšie namŕzajú. V zeleninovej záhradke by sme už mali dokončiť  všetky 
práce. Dokončíme zber zeleniny, ktorú sme nestihli pozberať v októbri. Poslednú zberáme 
pekinskú kapustu. Hlávky vyrežeme tesne nad zemou, listy, ktoré nie sú zavinuté do hlávky, 
odstránime a hlávky uskladníme v studenej a vlhkej miestnosti. Chúlostivé druhy trvaliek kvetín 
presypeme kompostom alebo celé záhony prikryjeme čečinou. Izbové kvetiny už ošetrujeme 
podľa zásad zimného pestovania. Pravidelne kontrolujeme stav uskladneného ovocia, teplotu 
a vlhkosť v skladovacej miestnosti. V prípade nízkej vlhkosti pod 85 % polievame podlahu 
skladu vodou. Kontrolujeme aj výskyt myší alebo hrabošov. Niekoľko malých pascí by sa malo 
pripraviť s vhodnými návnadami. 
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PRIPOVIDKA
od rosprafkara Juraja Krankoti z Remenin
Gazda vedol somara na jurmak a dvojo beťare śe dohvaraju – noľe, ukrad-

nime mu ho, šak ten gazda aňi nevidzi, ani ňečuje, bo un śe lem ružanec vi-
modľuje! Somara odviazali, jeden z ňich ucik a druhi sebe dal lancušek na šiju  
a išol jak somar klopkajuco za gazdom. Po nečaśe gazda śe ohľadne, a vidzi – há, šak 
človek na lancušku! A ten človek śe ozve – ach, gazdo muj, gazdo, kebi sce znaľi, co 
sce za somara maľi! Ja som strašne svoju macir bil, ta me Pambuch na śidzem roki 
na somara premenil!, a teras prave prišla na mňe hodzina, muj dzeň, co som śe zaś na 
človeka premeňel...

Gazda śe duškom na kolena rucil – ach, človeče, otpuśč, že som ce tak za śi-
dzem roki trapil, tluk a hrešil, či to śe človek spodzival?! Otpušč, a už ľem ic  
z Bohom i z lancuškom, f pokoju odejdzi a macir svoju už nigda nebi! Aľe tar-
han zateľ už zo somarom došol do mesta a na jurmak prišol i ten ľutoscivi gazda. 
Aľe somar svojeho gazdu poznal, ta śe temu zbujnikovi virval a ku svojemu ma-
jiteľovi pridrindal. Hej, ale ten śe preňezmirne zľik, zostrašil, hvari: Ach, sinu 
muj sinu, na somara, ta co śe zaś s tebu povodzilo, ti pevno zaś macir zbil, že śi 
śe zaś na somara premenil! Ale ňebuj śe, ja ce už bic ňebudzem, aňi do svoje-
ho dvorca ce ňechcem, ic z Bohom, a pokutuj za svojo hrichi u druheho gazdi!  
Tadi – u teho tarhana... Ta tak. A to ozdaj v živoce fše tak  - svati na kuťaves vindze,  
a bitangovi śe dobre stane.

DECEMBER
Pred napadnutím silnejšej vrstvy snehu prekontrolujeme oplotenie. Opravíme všetky poškodenia, spod-

ný šponovací drôt pritiahneme k zemi kolíkmi a prípadne prihodíme zeminou, aby sme zverine zamedzili 
prístup do záhrady. V exponovaných oblastiach i v prípade dobrého oplotenia odporúčame mladé strom-
čeky obviazať aspoň  papierom. Fólie PVC nie sú na tento účel vhodné, keďže sa tam môže  vytvoriť 
nežiadúca teplota.  Pokiaľ  nie sú celodenné mrazy, môžeme pokračovať  ešte i v sadení ovocných strom-
čekov a kríkov. Okolo kmienkov novovysadených stromčekov  nakopcujeme zeminu najmenej do výšky 
30 - 40 cm. Proti poškodeniu stromov tepelnými výkyvmi v priebehu zimy odporúčame natrieť kmene vá-
penným mliekom. Vianoce nám určite spríjemnia kvitnúce konáriky čerešní, višní a iných okrasných drevín.  
Konáriky odstrihneme na Barboru, t. j. 4. decembra, asi na 12 hodín ich ponoríme do vody teplej asi 35 C°, 
potom ich uložíme do váz. Z izbových kvetín môžeme  rozmnožovať monsteru, filodendron, senpoliu. Listy 
izbových kvetín zbavujeme prachu. Zalievame len kvitnúce rastliny. Podľa vlaňajšieho osevného plánu  
v zeleninovej časti záhradky si zostavíme nový osevný plán, pričom dodržiavame zásadu striedania plodín 
zelenín v prvej trati, kde by mali byť zeleniny hnojené maštaľným hnojom, alebo kompostom (rajčiaky, 
paprika, uhorky, karfiol, kapusta, kel a iné). Zeleniny druhej trate, t. j. rok po hnojení maštaľným hnojom 
(mrkva, petržlen, cibuľa, kaleráb a iné). Zeleniny tretej trate, t. j. dva roky po hnojení maštaľným hnojom sú 
napríklad hrach, fazuľka, šalát. 

Skontrolujeme semená, ktoré nám zostali a overíme si ich klíčivosť, najmä u tých, o ktorých nevieme, 
aké sú staré. Z izbových kvetín intenzívne zalievame len vianočnú hviezdu a vianočný kaktus. Rastliny 
zbytočne nepremiestňujeme.



Žije medzi nami ...
Pani Alžbeta Škvareková sa dožila 

v týchto dňoch významného životného ju-
bilea 90 rokov. Narodila sa v roku 1922  
v Ostrovanoch v rodine Ščerbovej. Rodičia 
ešte pred sobášom spoločne odišli do USA  
za prácou, k čomu im dopomohol brat jej 
matky. Tam sa obaja vzali a  vzápätí na to 
sa im v cudzine narodili dve deti; v roku 
1905 to bol syn a o dva roky neskôr dcéra.  
Potom sa rodičia dohodli, že matka sa vrá-
ti do Rakúsko-Uhorska, aby sa tu starala o 
deti. Ona sama sa narodila ako tretie dieťa. 
Najmladším bol brat narodený v roku 1926.

Doma v Ostrovanoch žili skromne, ale po-
riadne. Otec postavil drevený dom a matka sa vzorne starala o čistotu, ku ktorej viedla aj deti. 
Dom mal jednu izbu a vstupnú chodbu s pecou (prikľet). Matka ich vychovávala skromne, ale 
prísne. Ak sa niečím previnila, musela kľačať v kúte. Čistota musela byť aj pri mútení masla, 
ktoré vedela tak dobre zmútiť, že aj svokra sa na ňu v tomto smere obracala. Na ich stole 
nikdy nechýbal ani chlieb a v nedeľu koláče. Každodenným pokrmom boli halušky, či pirohy. 
Na raňajky zvykli mávať chlieb, mačanku, či demikát. Život pozostával z bežných činností a 
práce okolo domu. Po smrti otca (1937) sa musela sama starať o hospodárstvo, keďže mladší 
brat ešte nedorástol a starší už bol v USA. Robila všetko, čo bolo treba. Rezala slamu, kosila, 
dojila kravy, pásla, orala pole aj bránila.

Vydala sa, keď mala 20 rokov. Jej mladší brat sa oženil so sestrou jej budúceho manžela. 
Ona sa vydala za Jozefa Škvareka (sobáš na výmenu - na čeranku).

Do Pečovskej Novej Vsi prišla v roku 1946, po skončení druhej svetovej vojny. To poznačilo 
aj pomery v dome, do ktorého prišla. V jednej izbe žilo spolu sedem ľudí. Keďže vo vojne zho-
reli aj postele, ostali im len dosky, ktoré sa očistili a pozbíjali. O dva roky na to k domu pristavili 
pivnicu, neskôr kuchyňu, komoru a ďalšiu izbu. 

V roku 1949 sa im narodila dcéra Mária. Po revolúcii vo februári 1948, keď sa hromadne 
zakladali Jednotné roľnícke družstvá, boli aj jej svokrovci oslovení, aby podpísali prevod ich 
majetku na JRD. Tí ale nesúhlasili so stratou toho, čo nadobudli. Napriek tomu však napokon 
podpísali, ako mnohí iní. A tak ďalšie roky s miestnym JRD bol spojený aj jej život, rovnako 
ako život jej manžela. Na prácu a kolektív spomína v dobrom. Prešla mnohými prácami. Dlhé 
roky kŕmila kurčatá, neskôr svine, teľatá, no najmä jahňatá. Tých kŕmila 700 na deň. Pri tej 
práci však ťažko utrpelo jej koleno. Aj dnes jej to robí veľké problémy. Škoda, že tohto krásne-
ho veku ako je 90 rokov, sa nedožil jej manžel. Ten zomrel po ťažkej a nepríjemnej nehode.

Dnes žije v dome, ktorý stojí vedľa tohto pôvodného, do ktorého sa prisťahovala. Teší sa  
zo svojich vnúčat a pravnučky.

Našu jubilantku navštívil aj pán starosta a poprial jej do ďalších rokov hlavne pevné 
zdravie, veľa krásnych, pokojných a slnečných dní. K zástupu gratulantov sa pripájajú 
aj pracovníci obecného úradu a redakčná rada.

22 Pečovskonovoveský spravodajca



Pečovskonovoveský spravodajca 23

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov Pečovskej Novej Vsi 

vítame deti:
Zuzana Ricková, Michal Červeňák, Linda Lipjancová, 

Nela Maliková, Nikola Červeňáková,

Adam Takáč, Nikola Bilá,

Manuela Knezelová, Patrik Zabrecký, Melánia Mišenčíková, 

Vanesa Červeňáková

Manželstvo uzavreli:
 Juraj Andraščík (Peč. Nová Ves) Katarína Fedáková (Peč. Nová Ves)

 Slavomír Viazanko (Peč. Nová Ves) Martina Kittanová (Lipany)

 Peter Zubrický (Peč. Nová Ves) Mgr. Marta Bednarčíková (Šar. Dravce)

 Roman Zavacký (Osturňa) Jana Novická (Peč. Nová Ves)

 Mgr. Róbert Slanicay (Trnava) Mgr Júlia Župová (Trnava)

 Andrej Ižarik (Peč. Nová Ves) Martina Rontová (Prešov)

 Ing. František Kočiščák Mgr. Katarína Trefová

 (Peč. Nová Ves) (Družstevná pri Hornáde)

Srdečne blahoželáme jubilantom:

 90 rokov Alžbeta Škvareková

 87 rokov  Andrej Dudáš

 86 rokov Anna Marcinová

 85 rokov Matej Novický

  Mária Pivovarníková

 84 rokov Žofia Ondková

 82 rokov  Pavlína Blaščáková 

 80 rokov Mária Lukáčová

  Jozef Tököly

 75 rokov Anna Daňková

  Jolana Boďová
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VEREJNÁ ZBIERKA
NA SOCHU

SVÄTÉHO ONDREJA
Počas tohtoročného jarmoku bola vyhlásená verejná zbierka na zhotovenie sochy 

sv. Ondreja. Socha by mala byť osadená do upraveného parku v strede obce počas 
budúcoročného jarmoku pri príležitosti 765. výročia prvej doposiaľ známej písomnej 
zmienky o obci. 

Svoje prípadné finančné prostriedky môžete priniesť do pokladne obecného úradu 
v Pečovskej Novej Vsi.

 70 rokov Milan Matisovský

  Anna Straková

  Alžbeta Petríková

  Marta Želinská

 65 rokov Jozef Želinský

  Milan Červeňák

  Melichar Gajdoš

  Pavlína Chovancová

  Ján Červeňák

  František Chovanec

 60 rokov Emília Pustayová

  Štefan Fecko

  Kveta Bilá

  Peter Zborovský

  Jana Lipjancová

  Helena Bilá

  Margita Kochanová

  Jolana Verešpejová



Pripravujeme
na IV. štvrťrok 2012

28.10.2012 -  Deň úcty k starším
  6.12.2012 -  Mikuláš
15.12.2012 -  Vianočné trhy
16.12.2012 -  Vianočný koncert
31.12.2012 -  Silvestrovská zábava


