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Otázka bývania patrí medzi tie, ktoré aspoň raz v živote rie-
ši každý z nás. Snaha osamostatniť sa, či sen o vlastnej stre-
che nad hlavou naráža na obmedzené možnosti individuálnej 
bytovej výstavby v našej obci. S cieľom rozšíriť možnosti, kto-
ré Pečovská Nová Ves pri otázke bývania ponúka, rozhodlo 
vedenie obce o výstavbe nájomných bytov na Kvetnej ulici. 
Prvé dva bytové domy s 1, 2 a 2,5 izbovými bytmi by mali byť 
hotové na jeseň budúceho roka.

Výstavba 24 nájomných bytov je prvá etapa budovania no-
vej lokality. Obec plánuje celkovo v troch etapách vybudovať 
do troch rokov spolu až 72 bytov. Okrem výstavby samotných 
bytových domov sa už pri plánovaní projektu myslelo aj na 
občiansku vybavenosť, predovšetkým parkovacie miesta, prí-
stupovú cestu a zeleň. 

Celému zámeru predchádzala verejná obchodná súťaž na 
prenájom pozemkov, ktoré budú na spomínanú výstavbu slú-
žiť, zároveň starosta obce spolu s poslancami a prednostom 
navštívili už postavené nájomné byty v Sabinove a Toryse, 
aby sa informovali o skúsenostiach s touto formou bývania. 

Cieľom celého projektu je priniesť nové možnosti na býva-
nie v našej obci, pomoc mladým rodinám a vytváranie pod-
mienok pre ďalšie navyšovanie obyvateľov obce. 

Na obecný úrad boli pravidelne adresované otázky týka-
júce sa výstavby nových ulíc, hľadanie pozemkov vhodných  
na výstavbu, čo len potvrdzuje, že Pečovská Nová Ves je 
stále atraktívna a je záujem sa tu usadiť. 

Záujemcovia o nájomné byty môžu už teraz adresovať svo-
je žiadosti na adresu obecného úradu. 

DO ROKA PRIBUDNE V OBCI 24 NÁJOMNÝCH BYTOV!



AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU

Vážení spoluobčania,
leto je za nami, školáci si nanovo 

zasadli do školských lavíc, o slovo sa 
hlási jeseň  a my za vami prichádzame 
s tretím tohtoročným vydaním obec-
ného štvrťročníka. Napriek času dovo-
leniek sa život v našej obci nezastavil, 
ale plnohodnotne napreduje.

V snahe nezabudnúť na históriu  
a súčasne zachovať dedičstvo našich 
predkov pre ďalšie generácie, sme po 
minuloročnej renovácií dverí a okien 
na kaplnke Jána Nepomuckého ten-
tokrát zrekonštruovali fasádu kaplnky  
a novou maľbou zvýraznili jej domi-
nantu.

Havarijné stavy cestných telies ne-
nechávajú vedenie obce ľahostajným. 
Po  rekonštrukcii a rozšírení mosta na 
ul. Rómskej a jeho úspešnej kolaudá-
cii, vďaka podnetu obce a z jej opa-
kovanej  iniciatívy začal správca cesty  
s rekonštrukciou ďalšieho cestné-
ho telesa v obci. Tentokrát mosta  
na ceste I. triedy I/68 cez potok Ľu-
tinka. Predmetom rekonštrukcie je 
sanácia havarijného stavu chodníkov, 
renovácia ríms a zábradlia, úprava 
vstupu do koryta potoka v časti doty-
ku s mostom a iné.

Finišujeme s revitalizáciou areálu 
cintorína. Po tom, čo sme  vysporiada-
li pomernú časť pozemku v obslužnej 
časti areálu, úspešne sme zrealizovali  
pokládku asfaltového koberca na prí-
stupovej ceste za domom smútku, do-
končujeme zastavenia krížovej cesty, 
upravili sme terén a vysadili drobné 
dreviny a zeleň.Celú akciu mimo as-
faltovania realizujeme svojpomocne, 
vlastnými silami s cieľom  šetriť obec-
né financie.  Do úplného finále nám 
chýbajú iba kovové brány, ktoré budú 
nainštalované do polovice mesiaca 
októbra, aby sme do Dušičiek mali 
celý areál dôstojne pripravený.

Osobitnú pozornosť venujeme 
otázke školstva a vytváraniu tých 
najlepších podmienok pre výchov-
no-vzdelávací proces. Po minuloroč-
nej investícii do základnej školy a jej 
areálu v hodnote 350 000 Eur, tento 
rok obec zainvestuje do tejto oblasti 
sumou cca. 550 000 Eur. Konkrétne 
do výstavby materskej školy pre 50 

de-tí, s ktorej výstavbou sme začali  
na začiatku nového školského roka, 
do renovácie hlavného vchodu ZŠ a 
jeho premeny na bezbariérový, do in-
štalácie plošiny pre imobilných v inte- 
riéri ZŠ a do rekonštrukcie a nadča-
sovej modernizácie knižnice a čitárne. 
Mimo toho sme úspešne dokončili 
tretiu - poslednú etapu stavby „Výstav-
ba spevnených plôch na ul. Mlynskej 
a Školskej“. Konkrétne sme rozšírili 
ďalšiu časť ul. Školskej a vybudova-
li sme ďalšie pozdĺžne parkovacie 
miesta pred školou. Pre deti čakajúce 
na autobus do Červenice, Jakubovej 
Vole a Hanigoviec, častokrát sediace 
na chladnom betónovom múre, sme  
v areáli školy osadili tri lavičky. Stavbu 
pripravujeme na kolaudáciu. Teší nás, 
že podobne ako množstvo stavebných 
prác, ktoré realizujeme vo vlastnej 
réžii, aj tieto lavičky vyrobili šikovné 
ruky našich spoluobčanov, ktorí ako 
dlhodobo nezamestnaní dostali šan-
cu zamestnať sa na obci vďaka úspeš-
ným projektom na znižovanie a elimi-
náciu nezamestnanosti, do ktorých sa 
obec aktívne zapája.Početné drobné 
investície obce a poskytovanú podpo-
ru škole pri rekonštrukcii budov, revi-
talizácii areálov, výrobou hracích prv-
kov, či úpravou terénu ani nerátame.

Trvale platí, že osobitnú  pozornosť 
venujeme otázke znižovania ener-
getickej náročnosti obecných budov  
a riešeniu ich havarijných stavov.  
V septembri 2017 sme využili ponúk-
nutú možnosť a požiadalisme o ne-
návratné finančné prostriedky (ďalej 
len „NFP“) v rámci výzvy Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
na výstavby a rekonštrukcie telocvič-
ní v roku 2017 s projektom „Obnova 
telovýchovného traktu ZŠ s MŠ v Pe-
čovskej Novej Vsi“, ktorým sledujeme 
riešenie havarijného stavu striech 
telocviční, šatní a spojovacej chodby 
s výmenou strešnej krytiny, rekon-
štrukcie izolácií,  oplechovania atík  
a rekonštrukciou bleskozvodu  v ob-
jeme 148 000 Eur s predpokladaným 
termínom realizácie rok 2018.

Obec venuje špecifickú pozor-
nosť aj ochrane životného prostredia  
a boji s  čiernymi skládkami odpadu. 

Na sanáciu nelegálnych skládok s od-
padom  sme získali dotáciu 52 000 
Eur. Z verejného obstarávania vzišiel 
víťaz obchodnej verejnej súťaže (ďa-
lej len „OVS“), ktorý v najbližšom čase 
začne s odstraňovaním tých najväč-
ších z nich.

Trvalým problémom obce je otáz-
ka regulácie, zberu a odvozu odpa-
du, osobitne v lokalite ul. Rómskej. 
Špecifiká marginalizovanej rómskej 
komunity v danej veci zohrávajú svo-
ju rolu. Obec uspela s projektom na  
dobudovanie systému zberu a odvo-
zu komunálneho odpadu v MRK obce 
spočívajúcom vo výstavbe stojísk na 
umiestnenie kontajnerov na zberné 
nádoby a nákupom 1100 litrových 
zberných nádob a troch veľkokapa-
citných kontajnerov. Z verejného ob-
starávania vzišiel víťaz OVS, ktorý už 
začal s realizáciou projektu.

Iste ste postrehli, že z verejných 
priestranstiev obce boli postupne od-
stránené 1100 litrové zberné nádoby 
na separovaný zber papiera, plastov  
a skla.

Dôvod stiahnutia kontajnerov do 
zberného dvora je prostý: „Kalich tr-
pezlivosti obce smerom k neprispôso-
bivým občanom prekypel.“ Poniektorí 
občania zjavne nerešpektujú pravid-
la separovaného zberu a z rozmiest-
nených zberných nádob si vytvorili 
neriadené skládky odpadu. Na škodu 
všetkých  nás nastal neporiadok a ne-
rešpektovanie pravidiel zberu. Očaká-
vaný výsledok sa nedostavil. Zberné 
kontajnery na separovaný zber a prie-
story okolo nich začali poniektorým 
občanom slúžiť na umiestňovanie 
stavebnej sute, azbestu, komunálne-
ho odpadu,  uhynutých zvierat a ich 
zvyškov.  Rovnako sme boli opakova-
ne svedkami navážania komunálneho 
odpadu, stavebného odpadu, či obje-
mového odpadu do veľkoobjemových 
kontajnerov umiestnených na cintorí-
ne určených na bioodpad a plasty. Taký 
je reálny obraz podanej ruky občanovi 
obcou. Dôsledkom  neprispôsobivého 
správania sa občanov je navýšenie 
nákladov obce na spoplatnený vývoz 
zmesového odpadu oproti bezplatné-
mu vývozu separovaných komodít. 

www.pecovska.sk
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Pre všetkých občanov obce naďalej 
platia možnosti vrecového separo-
vaného zberu občanmi podľa zvozo-
vého kalendára zberovej spoločnosti  
a trvalá možnosť umiestnenia papie-
ra, skla, plastov, drobnej stavebnej 
sute, elektro odpadu a iných komodít 
na zbernom dvore v areáli bývalej te-
helne počas prevádzkovej doby.

V reakcii na otázky občanov obce, 
ktorí sa domáhajú umiestnenia veľ-
kokapacitných kontajnerov v čase 
jarného a jesenného upratovania na 
vybraných miestach v obci uvádzame, 
že to čo v minulosti existovalo dva-
krát v roku, je dnes trvale možné tri-
krát v týždni (streda, piatok a sobota)  
na zbernom dvore v areáli bývalej te-
helne v časoch, ktoré vyhovujú všet-
kým, aj tým, ktorí sú počas týždňa 
mimo obce, resp. prichádzajú domov 
neskoro večer.

Separovanie odpadu je novodobá 
nevyhnutnosť a jediná možnosť ako 
zabrániť tomu, aby nás produkovaný 
odpad zasypal. Opakovaným zhod-
nocovaním odpadu chránime nie len 
seba, ale aj ďalšie generácie, ktoré si 
taktiež zaslúžia nenarušené životné 
prostredie. 

Po tom, čo nám poslanci prešovské-
ho samosprávneho kraja už druhý rok 
po sebe schválili dotáciu, tentokrát  
na rekonštrukciu osvetlenia multi-
funkčného ihriska v lokalite Roveň, 
energeticky nákladné svetlá (12 kW) 
pôvodne navrhnuté v zdedenom 
projekte, sme nahradili úsporným 
osvetlením (3,2 kW), pričom intenzi-
ta svietivosti ostala zachovaná. Hoci 
sa takáto úspora javí ako detail, sme 
presvedčení, že aj toto je cesta k ra-
cionálnemu hospodáreniu.

Dňom s veľkým „D“ bol pre našu 
obec 14. júl 2017, kedy sa poslanci 
obecného zastupiteľstva po nároč-
nom splnení všetkých obligatórnych 
podmienok uzniesli na všeobecnom 
záväznom nariadení č. 3/2017, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť územného 
plánu obce Pečovská Nová Ves ÚPN-O 
Pečovská Nová Ves, Zmeny a doplnky 
č. 1. Ako sme už avizovali, osobitná 
pozornosť v tomto strategickom do-
kumente obce je venovaná zadefi-

novaniu nových verejnoprospešných 
stavieb a nato nadväzujúcim zmenám 
využitia konkrétnych území. Dnes je 
už predmetný dokument nie len plat-
ný, ale aj účinný. Tento stav otvoril obci 
nové možnosti, ktoré obmedzovali jej 
plánované a pripravované aktivity.

Jednou z nich je aj výstavba nad-
národnej cyklodráhyEuroVelo 11, kto-
rá prechádza aj našou obcou. Obec 
sa podaným projektom „EuroVelo 11 
v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš 
– Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská 
Nová Ves“ uchádza o získanie finan-
čných prostriedkov vo výške 762 000 
Eur na výstavbu cyklochodníka v cel-
kovej dĺžke 3298 m  od hranice kata-
strálneho územia s mestom Sabinov 
po hranicu katastrálneho územia s ob- 
cou Červenica pri Sabinove. Jeho sú-
časťou je vybudovanie troch lávok 
cez potoky Ginec, občasný potok, 
potok Ľutinka a cyklopríslušenstva 
- prístrešku na odkladanie bicyklov  
v blízkosti budovy železničnej zastáv-
ky. Trasa cyklochodníkaje situovaná 
rovnobežne so železničnou traťou 
do koridoru pozemkov vo vlastníctve 
Železníc Slovenskej republiky medzi 
železnicou a tokom rieky Torysa. Plá-
novaný cyklochodník má šírku 3 m 
a povrchovú úpravu asfaltový betón 
ohraničený betónovými obrubníkmi. 

Po úspešnom zrealizovaní OVS na 
dlhodobý nájom pozemkov vo vlast-
níctve obce Pečovská Nová Ves za úče-
lom výstavby dvoch bytových domov 
s technickou infraštruktúrou v lokalite 
ul. Kvetnej došlo k podpísaniu zmluvy 
s víťazom súťaže a prípravou projektu 
výstavby dvoch bytových domov s 24 
nájomnými (1, 2, 2,5 izbovými) bytmi 
a technickou infraštruktúrou (parko-
viskami, prístupovou komunikáciou, 
osvetlením a i.). Termín ukončenia  
1. etapy výstavby bytových domov je 
plánovaný na jeseň 2018. Výška in-
vestície v 1. etape predstavuje sumu 
cca. 1 300 000 Eur. Obec plánuje  
v troch etapách vybudovať do troch 
rokov spolu 72 bytov. Cieľom podpory 
projektu je stabilizácia mladých rodín 
v obci, vytváranie podmienok pre na-
vyšovanie počtu   obyvateľov a ďalší 
rozvoj obce Pečovská Nová Ves.

Po tom, čo obec zabezpečila v roku 
2015 kompletnú obmenu hasičskej 
techniky, najväčšiu v 100 ročnej his-
tórii DHZ Pečovská Nová Ves (nové 
hasičské vozidlo IVECO a protipo-
vodňový vozík), v auguste 2017 sme 
zabezpečili projektové dokumentácie 
a absolvovali povoľovacie konania 
na stavebné úpravy a modernizáciu 
hasičskej zbrojnice (ďalej len „HZ“)  
v našej obci. Podali sme žiadosť o do-
táciu na Ministerstvo vnútra SR za 
účelom modernizácie miestnej ha-
sičskej zbrojnice. Investícia v hodnote 
cca. 35 000 Eur ráta s vybudovaním 
plynovej prípojky, zavedením ústred-
ného vykurovania HZ a ohrevom tep-
lej vody v HZ, vytvorením priestorov 
pre osobnú hygienu v HZ (renová-
cia toaliet, doplnenie sprchovacie-
ho kúta), vytvorením samostatného 
priestoru na umiestnenie zásahových 
odevov a interiérovým vybavením 
školiacej a odpočinkovej miestnosti 
nábytkom a audio technikou. 

Priebežne aktívne pracujeme na 
príprave a podávaní ďalších žiadostí  
o NFP z EŠIF a štátneho rozpočtu SR  
v rámci aktuálne vyhlásených, resp. 
pripravovaných výziev. 

V súčasnosti súkromný provider fi-
nišuje spovoľovacím konaním vlastnej 
investície - komplexnej digitalizácie 
obce spočívajúcej v uložení rozvodov 
optických káblov do zeme. Povolenie 
stavby a jej skorá realizácia umožní  
v krátkom čase etapovité napojenie 
domácností a iných objektovna optic-
ký internet a  rýchlejší prenos elek-
tronických dát. Poskytne kvalitnejší 
prenos televízneho signálu a ďalších 
služieb, čím prispeje k zvýšeniu život-
nej úrovne našich občanov.

Posledný augustový víkend  patril 
jubilejnému XX. ročníku Pečovskono-
voveského remeselného jarmoku. 

Na slávnostnom galakoncete v  pred- 
večer jarmoku bola ocenená občianka 
našej obce a zamestnankyňa obecné-
ho úradu ako osoby, ktoré svojou prá-
cou, prístupom k plneniu povinností a 
spôsobom života posúvajú našu obec 
dopredu, prispievajú k jej rozvoju a ší-
reniu jej dobrého mena. Ceny starostu 
obce Pečovská Nová Ves  si prevzali:

www.pecovska.sk
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• Lýdia Karaffová: za osobný prínos 
k rozvoju obce spojený s dlhoročnou 
aktívnou prácou v miestnom spolku 
Červeného kríža.

• Terézia Bočkaiová: pri príležitosti 
okrúhleho životného jubilea za dlho-
ročnú zodpovednú prácu v prospech 
občanov a obce Pečovská Nová Ves.

Novinkou sobotňajšieho programu 
bolo vystúpenie skupiny historické-
ho šermu. Popri prezentácii mladých 
folkloristov z Ľutiny a domácej spe-
váckej skupiny Jablonka, osobitosťou 
programu bol scénický folklór v po-
daní  regionálnych telies a súborov 
Osikovčana Mladí Albigovia z Poľskej 
republiky. 

Na základe analýzy početných 
podnetov od dotknutých subjektov 
a skúseností z organizácie minulých 
ročníkov, jubilejný ročník jarmoku 
sme experimentálne situovali do 
vynoveného areálu základnej školy  
s cieľom čo najviac prepojiť  kultúr-
no spoločenské spektrum jarmoku  
s komerčným. Naše očakávania sa na-
plnili a experiment sa osvedčil.Trvalá 
návštevnosť jarmočných hostí, nesko-
rý - večerný odchod vystavovateľov 
a predávajúcich, ako aj  spokojnosť 
účinkujúcich nám bola tou najväč-
šou odmenou.Počas zabezpečovania 
predmetnej akcie sme opäť pokračo-
vali v ústretovom prístupe k občanom 
a vo  zvyšovaní kvality poskytovaných 
služieb. Tradične sme dbali na zabez-
pečenie bezpečnosti občanov, ochrany 
ich majetku a verejného poriadku. No-
vinkou boli vykonané opatrenia obce 
pri organizácii dopravy na ul. Školskej 
a Kostolnej. Už tradične po bohatej 
tombole vyvrcholením jarmoku bola 
veselica v podaní DJ a živej hudby.

Aktívne pracujeme na sanácii bu-
dovy bývalej obradnej siene, ktorú 
mienime prestavať na denný staci-
onár pre seniorov. Pred jedným zo za-
sadnutí obecného zastupiteľstva (ďa-
lej len „OZ“) sa na stavbe uskutočnilo 
pracovné stretnutie poslancov OZ, 
starostu obce, prednostu obecného 
úradu a hlavnej kontrolórky, ktorí sa 
oboznámili so skutkovým stavom ob-
jektu a navrhovaným postupom prác 
pri ďalšej realizácii stavby. Následne 

sme svojpomocne demontovali pô-
vodnú stavbu až do základu z dôvodu 
jej značného poškodenia vodou, ne-
dostatočných izolácií a  nemožnosti 
jej využitia na sledovaný cieľ. V týchto 
dňoch využívame vhodné počasie na 
betónovanie základov a zakladanie 
budúcej stavbydenného stacionára 
ASEN podľa požiadaviek aktualizova-
nej projektovej dokumentácie.  

V septembri starosta obce inicioval 
pracovné stretnutie členov komisie-
výstavby, územného  plánovania, roz-
voja bývania, dopravy, regionálneho 
rozvoja, životného prostredia, poľno-
hospodárstva a riešenia protipovo-
dňových opatrení, vedenia obce, roľ-
níka, ktorý obhospodaruje polia nad 
ul. Na Pečovec a Na hliník a občanov 
najviac dotknutých záplavami z pred-
metných polí. Cieľom stretnutia bolo 
hľadanie vhodných, účinných a hlav-
ne reálnych opatrení na odvedenie  
a zachytenie dažďovej vody, ktorá spô-
sobuje škody na majetku. Je potrebné 
zdôrazniť základný fakt a to ten, že 
polia, z ktorých voda steká a zaplavu-
je domy, záhrady a miestne komuni-
kácie nie sú vo vlastníctve obce, ale 
vo vlastníctve konkrétnych vlastníkov, 
ktorí sú k danej problematike ľahos-
tajní, resp. odmietajú investovať do 
protipovodňových opatrení. Už dávno 
neexistuje koncepcia zachytávania  
a odvádzania vody praktizovaná sta-
rými gazdami, neexistujú medze, kto-
ré sú rozorané  a následky aktuálnych 
zmien sú dnes na svete.  Kvitujeme 
ústretovosť samostatne hospodária-
ceho roľníka, ktorý predmetné polia 
síce nevlastní, iba ich obhospodaruje 
a jeho návrhy na vykonanie opatrení 
na odvedenie vody a jej zachytávanie. 
Veríme, že kroky obce a dohodnuté zá-
very stretnutia prinesú sledovaný cieľ.

Toto je v krátkosti sumár toho, čo 
sme urobili v našej obci za uplynulé 
tri mesiace, o čo sme sa pokúsili a čo 
plánujeme do budúcna. Isto to nie je 
všetko, v skutočnosti je toho podstat-
ne viac. Nie je to chválenie sa, ale po-
vinnosť samosprávy informovať obča-
nov o našej činnosti.

Dosahované výsledky sa nerodia 
ľahko. Naopak, sú výsledkom trvalej 

profesionality, odbornosti, zosúlade-
nej činnosti celého kolektívu  pracov-
níkov obecného úradu a zaintereso-
vaných subjektov, nasadenia,  snahy  
a úsilia robiť veci rýchlo, kvalitne a čo 
najlepšie. 

Pri striktnom uplatňovaní princípov 
funkčnej a súčasne aj prosperujúcej 
samosprávy akou tá naša dozaista je, 
sa priebežne stretávame s rôznymi 
situáciami.Dodržiavanie jasných pra-
vidiel a s tým spojená kontrola vyko-
návanej činnosti v duchu zákonnosti 
a transparentnosti nás posúva vpred, 
ale nie všetci z nás túto skutočnosť 
rešpektujeme. Častokrát si ju vysvet-
ľujeme všelijako, len nie tak ako je 
mienená. Prípadné zistenie nedostat-
kov a poukázanie na nich ani nespo-
míname. Aj keď všetko zdanlivo fun-
guje, pri uplatňovaní týchto zásad sa 
stretávame s poznaním, že nie vždy  je 
všetko zlato čo sa blyští.  Častokrát na-
miesto toho, aby sme si priznali naše 
pochybenie, reagujeme rôzne, len nie 
tak ako by sme mali.Pokúsme sa preto 
byť racionálni pri hľadaní spoločného 
cieľa a vytváranípodmienok pre prog-
resívny rozvoj obce  na princípoch po-
koja, porozumenia a svornosti.

V závere vyjadrujeme poďakovanie 
všetkým tým spoločenským organi-
záciám, členom odborných komisií   
a občanom Pečovskej Novej Vsi, kto-
rí sa aktívne podieľali a podieľajú 
na nami pripravovaných projektoch  
a aktivitách. Úprimne ďakujeme  
za pomoc a podporu. Vážime si ju  
a veľmi ceníme.

Srdečne Vás všetkých pozývame  
na najbližšie pripravované kultúrno-
spoločenské akcie - Jablučkové sláv-
nosti v sobotu 21. 10. 2017 popoludní 
spojené s vystúpením ľudovej hud-
byMadaraš, scénické vystúpenie pre 
našich seniorov v nedeľu 22. 10. 2017, 
Katarínsky ples pod záštitou starostu 
obce v sobotu 25. 11. 2017 a vianočné 
trhy v sobotu 16. 12. 2017 popolud- 
ní.

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce    

AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU

www.pecovska.sk

Pecovskonovoveský spravodajca
4



Pečovskonovoveský jarmok napísal už svoju 20-tu 
kapitolu a vedenie obce pri príležitosti tohto výročia 
pripravilo pre návštevníkov viacero noviniek.

V predvečer jarmoku sa už tradične konal koncert 
na miestnom amfiteátri a o kultúrny program sa po-
starala Ľudová Hudba Stanislava Baláža a kapela 
AMC Trio. Už tretí rok po sebe bol súčasťou programu 
aj domáci hudobník, čo len ukazuje, že aj Pečovská 
Nová Ves je liaheň hudobných talentov. Sobota sa za-
čala omšou v kostole sv. Ondreja, ktorá bola  spojená 
s poďakovaním za úrodu. Po nej sa slávnostný sprie-
vod vybral k amfiteátru kde bolo slávnostné otvore-
nie jarmoku. Jarmok otvorila tohtoročná novinka, vy-

stúpenie šermia-
rov, ktorí zviedli 
súboj o kľúče od 
obce. Okrem toh-
to súboja si šer-
miari pripravili aj 
program pre deti 
v ktorom sa zápa-
silo o ruku spani-
lej princeznej.

Ďalšou tohto-
ročnou novinkou 
bola ukážka ko-
váčskeho remes-
la, kováč priamo 
pred zrakom náv-
števníkov vyrábal 
podkovu, ktorou 
následne podkul 
koníka. Aspoň 
čiastočne sa tak 
priblížilo remes-
lo, ktoré bolo v 
minulosťou bež-

nou súčasťou života na dedine.
Návštevníci obdivovali aj ďalšie práce zručných 

majstrov a samozrejme k jarmoku patrí dobré jedlo.  
V Babinej kuchni bola na ochutnávku pripravená ob-
ľúbená mačanka, kapustnica alebo kysnuté koláče.

Jarmok však nebol iba o zábave, ale aj o pomoci 
druhým ľuďom v podobe jarmočnej kvapky krvi, ve-
čer patril tombole a jarmočnej zábave.

Jarmok sa prvýkrát presunul z Kostolnej ulice  
do areálu školy. Cieľom organizátorov bolo vytvoriť 
jedno miesto, kde to žije remeslami, hudbou a dob-
rým jedlom.

Ukončením jarmoku sa automaticky začínajú príp-
ravy na ďalší ročník s cieľom pokračovať v  zvyšovaní 
úrovne a návštevnosti podujatia.

KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI
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20. ročník Pečovskonovoveského 
jarmoku je už minulosťou
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Pestrofarebné rozvoňané balkóny a okná plné mušká-
tov, begónií či surfínií ... tieto maľované obrazy rezonujú  
v našich mysliach pri spomienke na vzhľady našich domov, 
predzáhradok a balkónov počas uplynulého leta. Boha-
té kvetinové záhony, ukážkovo upravená tráva či ovocný 
sad, to je nielen okrasou našej obce, ale prináša potešenie 
hlavne tým, ktorí tomu venujú nesmierne veľa času.

 V mesiaci júl obec opäť odštartovala súťaž o najkrajšiu 
záhradku, predzáhradku alebo balkón. Keďže do súťaže sa 
sami prihlásili len tri rodiny , osobne sme ešte navštívili  
a vyfotografovali ďalšie predzáhradky tých majiteľov, 
ktoré sa s láskou starajú o svoje záhradky v rodinných 
domoch. Cieľom súťaže bolo vyzdvihnúť a poukázať na 
iniciatívu občanov skrášľujúcich naše okolie. Záujem ob-
čanov, či už v bytových alebo v rodinných domoch má rov-
naký cieľ – skrášliť si prostredie tak, aby sme sa v ňom 
cítili dobre. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Aké prostredie si 
okolo seba vytvoríme, v takom prostredí budeme žiť‘‘.

O poradie víťazov mohli hlasovať nielen obyvatelia 
obce, ale aj návštevníci 20. ročníka Pečovskonovoveské-
ho jarmoku dňa 26. 8. 2017. Výhercovia na prvých troch 
miestach si odniesli vecné ceny , ktoré venovalo Záhradné 
centrum Zuzana z Červenice pri Sabinove.

No a ktoré tri záhradky boli najúspešnejšie? 
Prvé miesto získala rodina Čerkalová z ulice Na Tru-

balovec, druhé miesto vybojovala rodina Zubrická z ul. 
Na Rybníkoch a tretie miesto si právom zaslúži rodina 
Zacharská z ul. Na Trubalovec. 

Môžete sa spolu s nami pokochať krásou víťazných pre-
dzáhradok:

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku a balkón

1. miesto

2. miesto

3. miesto
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OBEC SA UCHÁDZA
O PRÍSPEVOK NA OBNOVU

HASIČSKEJ ZBROJNICE

Rok 2015 priniesol pre Dobrovoľný hasičský zbor v Pe-
čovskej Novej Vsi najväčšiu obnovu techniky vo viac ako 
100 ročnej histórii tejto organizácie. Nové a plne vyba-
vené vozidlo značky IVECO zvýšilo možnosti zásahu pri 
ochrane života a majetku našich občanov. Keďže aj našu 
obec v minulosti sužovali katastrofálne povodne, už o pár 
mesiacov pribudol k novému vozidlu aj nový protipovo-
dňový vozík, ktorý prispeje k efektívnejším a rýchlejším 
zásahom v prípade povodní.

Obnovou techniky však zďaleka nekončí pozornosť, kto-
rú obec DHZ v Pečovskej Novej Vsi venuje. V tom roku sa 
obec zapojila do výzvy o dotáciu na rekonštrukciu hasičs-
kej zbrojnice. V prípade pridelenia dotácie plánuje obec 
realizovať tieto investície:
•  plynovú prípojku
•  zavedenie ústredného vykurovania 
 a ohrevu teplej vody
•  vytvoriť priestory na osobnú hygienu hasičov
•  vytvoriť samostatný priestor pre umiestnenie
 zásahových odevov
•  vybavenie školiacej a odpočinkovej miestnosti.

Obec už spracovala projektovú dokumentáciu a zabez-
pečila všetky potrebné povolenia. Predpokladaná výška 
investície je 35.000,- €.

Pohľad vpred
Posledný  článok v tomto spravodajcovi som ukončil pria-

ním príjemného dovolenkového obdobia a prázdnin. A dnes 
už máme za sebou prvý mesiac školského roka. Naozaj,  pan-
ta rei – čas plynie. V škole obzvlášť svižne. No aj v toku rez-
kého plynutia času je dôležité nájsť si čas a zamyslieť sa nad 
otázkou: „Kam vlastne smerujem? Čo chcem v živote?“ Ľahká 
odpoveď? Skúste  sa teraz na 37 sekúnd zamyslieť a odpove-
dať si. Naozaj, prerušte čítanie,  urobte si pauzu a...

Začali sme nový školský rok v ktorom nás čaká veľa vý-
ziev. Teším sa, že sa opäť niečo naučíme. Do nášho školského 
tímu v materskej škole sme prijali  dve učiteľky a jednu po-
mocnú kuchárku. V základnej škole sme na uvoľnené miesta 
prijali  jednu  učiteľku a jednu upratovačku. K optimalizácii 
výchovného prostredia výrazne pomáhajú aj piati asisten-
ti učiteľa a dvaja odborní zamestnanci. Celkovo je nás 74.  
A vraj malá škola. Nie, sme veľká škola v spádovej obci mi-
kroregiónu doliny Čergova, ktorá pracuje na sebe a svojom 
rozvoji. Chceme sa plnohodnotne zapájať do projektov, vý-
ziev a napĺňať výchovno – vzdelávacie ciele v školskom  
a štátnom vzdelávacom pláne. Veľmi ma tešia úspechy žia-
kov, učiteľov a spokojnosť všetkých spolupracovníkov. Kaž-
dý deň, ak sa nám podarí posunúť svoje osobné hranice  
vo vzájomných vzťahoch mi prináša veľký pokoj a pohodu. 
Sme škola, ktorá ponúka žiakom kritické myslenie vo vyučo-
vaní, ktoré využívajú v každodennom živote. Učitelia na sebe 
profesionálne a odborne pracujú, aby boli vzorným príkla-
dom pre svojich žiakov a okolie, v ktorom plnia zodpovedne 
svoje úlohy. Sme škola, ktorá je otvorená konštruktívnej ko-
munikácii, spolupráci, nebránime sa novým výzvam. No záro-
veň ostro odmietame ľudí, ktorí „na každé riešenie, hľadajú 
nejaký problém“. 

Ak začujem: „Môj učiteľ a naša škola“, tak ma to veľmi hreje 
pri srdci, že naša práca má zmysel. V tomto školskom roku 
chceme v spolupráci s obcou opäť vynovovať našu základnú 
a materskú školu a jej okolie. Tak, ako nám bol odovzdaný 
pomyselný „štafetový kolík“, tak aj my ho raz budeme odo-
vzdávať ďalším. Máme veľkú zodpovednosť a je nám dané 
správcovstvo nad mnohými vecami. S týmto vedomím pristu-
pujeme k svojej práci, jej plánovaniu a realizácii. 

Mimochodom, podarilo sa vám nájsť odpoveď na otázky  
v úvode článku?         Vedenie ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi 

Výmena osvetlenia 
na multifunkčnom ihrisku 

v lokalite roveň 
Poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kra-

ja, podporili žiadosť obce o dotáciu na rekonštrukciu osvet-
lenia multifunkčného ihriska v lokalite Roveň. Energetic-
ky veľmi nákladné osvetlenie (12kW) nahradilo úsporné 
osvetlenie (3,2 kW), pričom intenzita svetla ostala zacho-
vaná.

Úspora na energiách znamená aj úsporu peňazí, ktoré tak 
môže obec investovať do ďalších projektov.
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Úvod školského roku je vždy ne-
odmysliteľne spojený aj s množ-
stvom „papierovej“ práce, vypĺňa-
ním štatistík a výkazov. Prinášame 
vám zopár faktov o našej škole.

V tomto školskom 
roku navštevuje zá-
kladnú školu 436 žia-
kov v 24 triedach. Dve 
oddelenia školského 
klubu detí navštevu-
je 60 žiakov, centrum 
voľného času 191 
detí. Do školy, okrem 
žiakov z  Pečovskej 
Novej Vsi,  dochádza-
jú žiaci z Červenice, 
Jakubovej Vole, Ha-
nigoviec, Majdanu, 
Olejníkova, Ľutiny, 
Rožkovian, Ďačova, 
Torysy.

V materskej škole 
je zapísaných 84 detí, 
z toho 35 sa pripra-
vuje na povinnú škol-
skú dochádzku. 

Oproti minulému 
školskému roku nám 
pribudlo v základnej škole 16 detí, 
počet pedagogických zamestnancov 
sa nezmenil. 

Na škole aktívne pracujú žiaci  
v 40 krúžkoch. Presne polovicu  
z nich sme otvorili v rámci centra 
voľného času. Druhá polovica sa 
realizuje v rámci projektu Škola ot-
vorená všetkým. V týchto záujmo-
vých útvaroch sa činnosť realizuje 
v dvoch častiach. Prvú časť predsta-
vuje príprava na vyučovanie, druhú 
záujmová činnosť. 

Od septembra môžu rodičia a žia-
ci zapísaní do školského klubu detí 

využívať ranné schádzanie detí v ča-
se od 7,00 hod. do 7,40 hod. 

Po súhlase zriaďovateľa plánuje-
me predĺžiť prevádzkový čas v ma-
terskej škole. Čas prevádzky v MŠ by 

bol  od 6,30 hod.  až do 17,00 ho-
diny. 

Aj v tomto školskom roku sme ot-
vorili športovo-matematickú triedu, 
od prvého ročníka vyučujeme mate-
matiku Hejného metódou. 

Pokračujeme v realizácii projektu 
„Škola otvorená všetkým“ (čo nám 
okrem iného prináša výhodu využí-
vať služby školského psychológa a 
sociálneho pedagóga). Realizujeme 
aktivity na získanie titulu „Škola 
priateľská deťom“ a sme jednou zo 
štyroch základných škôl na Sloven-
sku , ktoré boli vybrané na realizáciu 

projektu „Školy, ktoré menia  svet“.

Okrem schránky dôvery umiest-
nenej pri vchode do školy, sme zria-
dili aj elektronickú schránku dôvery 
pre žiakov. 

Na zvýšenie bez-
pečnosti a ochrany 
žiakov, zamestnancov, 
ale aj majetku školy 
monitorujeme pries-
tor školy kamerovým 
systémom, ktorý plá-
nujeme v budúcnosti 
rozširovať.

S cieľom znížiť po-
čet neospravedlne-
ných hodín aktívne 
spolupracujeme s ko-
munitným centrom, 
vedením a zamest-
nancami obce, pani 
lekárkou a sestričkou. 
S týmto úmyslom sme 
zaviedli elektronicky 
dochádzkový systém, 
ktorý umožňuje ro-
dičom mať prehľad o 
príchode a odchode 
svojich detí zo školy. 

Odstraňujeme posledné technické 
problémy spojené s elektronickou 
evidenciou výdaja obedov a mož-
nosti ich odhlásenia.  

Pri  každej činnosti  a aktivite je 
pre nás na prvom mieste žiak, jeho 
osobnostný rozvoj a progres. Sme 
každý iný, ale všetci sme si rovní. 

zdroj obrázka: upravené z FB

vedenie ZŠ s MŠ 
v Pečovskej Novej Vsi  

KAŽDÝ INÝ 
- VŠETCI ROVNÍ
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Dospelí - VI. Liga 3b         
  1. kolo 7.8.2017 16.30 hod. Šarišské Dravce  -  Pečovská Nová Ves        
  2. kolo 13.8.2017 16.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Ľubotice B        
  3. kolo 20.8.2017 16.00 hod. Hermanovce  -  Pečovská Nová Ves
  4. kolo 27.8.2017 16.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Rožkovany        
  5. kolo 3.9.2017 15.30 hod. Drienov  -  Pečovská Nová Ves       
  6. kolo 10.9.2017 15.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Dubovica        
  7. kolo 17.9.2017 15.00 hod. Vyšná Šebastová  -  Pečovská Nová Ves    
  8. kolo 24.9.2017 10.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Záborské  
  9. kolo 1.10.2017 14.30 hod. Chmiňany  -  Pečovská Nová Ves   
10. kolo 8.10.2017 14.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Uzovský Šalgov   
11. kolo 15.10.2017 14.30 hod. Torysa  -  Pečovská Nová Ves    
12. kolo 22.10.2017 10.30 hod. Nemcovce  -  Pečovská Nová Ves    
13. kolo 29.10.2017 14.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Chmin. N. Ves    
14. kolo 5.11.2017 13.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Šarišské Dravce    
15. kolo 12.11.2017 13.30 hod. Ľubotice B  -  Pečovská Nová Ves    
16. kolo 8.4.2018 15.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Hermanovce    
17. kolo 15.4.2018 15.30 hod. Rožkovany  -  Pečovská Nová Ves    
18. kolo 22.4.2018 16.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Drienov     
19. kolo 29.4.2018 16.00 hod. Dubovica  -  Pečovská Nová Ves    
20. kolo 6.5.2018 10.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Vyšná Šebastová    
21. kolo 13.5.2018 16.30 hod. Záborské  -  Pečovská Nová Ves  
22. kolo 20.5.2018 10.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Chmiňany    
23. kolo 27.5.2018 17.00 hod. Uzovský Šalgov  -  Pečovská Nová Ves   
24. kolo 3.6.2018 17.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Torysa     
25. kolo 10.6.2018 17.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Nemcovce    
26. kolo 17.6.2018 17.00 hod. Chmin. N. Ves  -  Pečovská Nová Ves    

Dorast - V. Liga          
  1. kolo 26.8.2017 15.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Hrabkov        
  2. kolo 3.9.2017 15.00 hod. Drienov  -  Pečovská Nová Ves        
  3. kolo 9.9.2017 15.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Víťaz        
  4. kolo 16.9.2017 12.00 hod. Kojatice  -  Pečovská Nová Ves      
  5. kolo 23.9.2017 15.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Záhradné    
  6. kolo 30.9.2017 15.00 hod. Šarišské Dravce  -  Pečovská Nová Ves   
  7. kolo 7.10.2017 14.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Lemešany   
  8. kolo 14.10.2017 14.30 hod. Uzovský Šalgov  -  Pečovská Nová Ves   
  9. kolo 21.10.2017 14.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Tulčík  
10.kolo 14.4.2018 15.00 hod. Hrabkov  -  Pečovská Nová Ves 
11.kolo 21.4.2018 15.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Drienov   
12.kolo 28.4.2018 15.00 hod. Víťaz  -  Pečovská Nová Ves    
13.kolo 5.5.2018 15.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Kojatice   
14.kolo 13.5.2018 13.30 hod. Záhradné  -  Pečovská Nová Ves   
15.kolo 19.5.2018 15.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Šarišské Dravce  
16.kolo 26.5.2018 15.00 hod. Lemešany  -  Pečovská Nová Ves  
17.kolo 2.6.2018 15.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Uzovský Šalgov    
18.kolo 9.6.2018 15.00 hod. Tulčík  -  Pečovská Nová Ves   

St. žiaci - IV. Liga skupina C         
  1. kolo 19.8.2017 15.00 hod. Poloma  -  Pečovská Nová Ves      
  2. kolo 26.8.2017 15.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  voľno        
  3. kolo 2.9.2017 15.00 hod. Torysa  -  Pečovská Nová Ves     
  4. kolo 10.9.2017 12.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Kamenica        
  5. kolo 17.9.2017 12.00 hod. Dubovica  -  Pečovská Nová Ves    
  6. kolo 24.9.2017 12.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Brezovička   
  7. kolo 30.9.2017 10.00 hod. Š. Sokolovce-Uzovce  -  Pečovská Nová Ves   
  8. kolo 8.10.2017 12.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Rožkovany    
  9. kolo 14.10.2017 15.00 hod. Jakubovany  -  Pečovská Nová Ves   
10. kolo 21.10.2017 14.30 hod. Krivany  -  Pečovská Nová Ves  
11. kolo 29.10.2017 11.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Šarišské Dravce   
12. kolo 8.4.2018 13.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Poloma   
13. kolo 14.4.2018 15.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  voľno   
14. kolo 22.4.2018 13.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Torysa    
15. kolo 28.4.2018 15.00 hod. Kamenica  -  Pečovská Nová Ves    
16. kolo 6.5.2018 14.00 hod. Pečovská Nová Ves  -  Dubovica    
17. kolo 12.5.2018 15.00 hod. Brezovička  -  Pečovská Nová Ves 
18. kolo 20.5.2018 14.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Š. Sokolovce-Uzovce
19. kolo 26.5.2018 15.00 hod. Rožkovany  -  Pečovská Nová Ves  
20. kolo 3.6.2018 14.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Jakubovany    
21. kolo 10.6.2018 14.30 hod. Pečovská Nová Ves  -  Krivany    
22. kolo 17.6.2018 14.45 hod. Šarišské Dravce  -  Pečovská Nová Ves
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Pecovskonovoveský spravodajca

TU MÔŽE 
BYŤ AJ VAŠA 
REKLAMA! 
 V prípade, že máte záujem 

spropagovať svoj tovar 

alebo službu, 

radi Vás zviditeľníme 

v našich obecných novinách.

V prípade záujmu 

nás kontaktuje na: 

zastupca@pecovska.sk 

alebo 

na tel. číslo: 0908 288 733 

PRIPRAVUJEME
21. októbra:  14:00 Jablučkové slávnosti a hudobná skupina Maradaš z Lipan
22. októbra:  15:00 kultúrna sála OcÚ: vystúpenie pre všetkých seniorov v rámci mesiaca 
 október - mesiac úcty k starším: 
 folklórna skupina Fincičanky: Fincické vešele
25. novembra: Katarínsky ples
6. decembra:  Mikuláš
16. december:  Vianočné trhy 

PREDAJ:
Kúrenársko inštalačný materiál

Vodoinštalačný materiál
Sanita 

(umývadlá, batérie, vane, 
sprchovacie kúty)
Zmäkčovače vody
Ohrievače vody

Domáce vodárne
Ponorné čerpadlá

Kanalizačný materiál
Kotly 

(plynové, tuhé palivo, 
elektrické)

...všetko 
pod jednou strechou

NOVOOTVORENÁ
PREDAJŇA
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 SPOLOČENSKÁ KRONIKA

               Manželstvo uzavreli:
 Kamil Bukovanský (Košice) MUDr. Michaela Trávniková (Pečovská N. Ves)
 Dávid Husár (Pečovská N.Ves) Nikola Bilá (Šarišské Jastrabie)                             
 Patrik Šarek (Košice) Mgr. Gabriela Dvorščáková (Pečovská N. Ves)
 Marcel Matis (Vechec)  Ing. Zuzana Farkašová (Pečovská N. Ves)
 Mgr. Daniel Dujava (Pečovská N. Ves) JUDr. Lucia Hurtová (Bratislava)
 Ivan Štofan (Sabinov) Daniela Matisovská (Pečovská N. Ves)
 Martin Varhoľ (Pečovská N. Ves) Michaela Hétharšiová (Pečovská N. Ves)
 Miroslav Gira (Pečovská N. Ves) Silvia Drappová (Želmanovce)
 Samuel Hudák (Dubovica) Ivana Nováková (Pečovská N. Ves)
 František Mizerák (Pečovská N. Ves) Iveta Ševčíková (Pečovská N. Ves)
 Lukáš Župa (Sabinov) Mgr. Júlia Viazanková (Pečovská N. Ves)
 Vladimír Minárik (Prešov) Andrea Kaduková (Pečovská N. Ves)
 Martin Švač (Pečovská N. Ves) Lucia Matvijová (Červenica pri Sabinove)
 Matej Paciga (Komjatná) Ing. Mária Glosiková (Pečovská N. Ves)
 Martin Garnek (Pečovská N. Ves) Kristína Blašková (Kamenica)
 Peter Mihalik (Sabinov) Mgr. Iveta Kolcunová (Pečovská N. Ves)
 Ján Kazanovský (Červená Voda) Zuzana Palenčárová (Pečovská N. Ves)
 Vojtech Červeňák (Pečovská N. Ves) Margita Husárová (Pečovská N. Ves)
 Martin Feri (Pečovská N. Ves)  Lucia Červeňáková (Pečovská N. Ves)
 Martin Škvarek (Pečovská N. Ves)   Mgr. Lea Kaduková (Pečovská N. Ves)

85 rokov:     Jozef Tököly
                    
84 rokov:     Alžbeta Tutokyová

83 rokov:     Karol Semančík
                    Jozef Sopčák
                    Alžbeta Zacharská
                    Zuzana Zakuťanská
                    Eva Ratajová

81 rokov:     Štefan Falat
                    Ján Jadviš
                                                               

80 rokov:     Anna Daňková
                    Jolana Boďová
                    

75 rokov:     Anna Straková
                    Alžbeta Petríková
                    Marta Želinská

70 rokov:     Milan Červeňák
                    Melichar Gajdoš
                    Pavlína Chovancová
                    Ján Červeňák
                    František Chovanec       
                    
65 rokov:      Emília Pustayová
                     Štefan Fecko
                     Květa Bilá
                     Peter Zborovský
                     Jana Lipjancová
                     Helena Bilá
                     Margita Kochanová

                     Štefan Antol
                     Jolana Verešpejová

60 rokov:      Margita Husárová
                     Marián Tutoky
                     Anna Lazoríková
                     Marián Daňko
                     Ing. Marián Viazanko
                     Anna Mladá
                     Pavol Mesarč
                     Mgr. František Baňas
                     Mária Bečaverová
                     Ján Ridilla
                     Emília Lacková
                     Božena Franková
                     Margita Novická
                     Milan Šoltés

Štefan Červeňák
Denis Červeňák

Simona Bilá
Justína Červeňáková

Matej Mizerák

Matej Kaleta
Ján Červeňák

Patrik Červeňák
Marek Červeňák

Paulína Kukuricová

Michaela Kruľáková
Adrián Husár

Damián Červeňák
Kristofer Majdák

Dominik Červeňák

Jonáš Janič
Timea Tulejová

Ján Kuchárik

Srdečne blahoželáme jubilantom: 

Do spoločenstva rodiny obyvateľov Pečovskej Novej Vsi vítame deti:


