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AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU

Vážení spoluobčania,

teplé lúče slnka signalizujú príchod 
leta, školské lavice osireli, nastal čas 
prázdnin a dovoleniek a my k vám pri-
chádzame s druhým tohtoročným vyda-
ním Pečovskonovoveského spravodajcu, 
aby sme vám sprostredkovali  všetko to, 
čo sa v našej obci za uplynulé tri me-
siace udialo, čo sa v nej aktuálne deje  
a kam spejeme. 

Ciele, ktoré sme si na tento rok stano-
vili a popri nich mnohé ďalšie sa začali 
postupne napĺňať. Vhodné počasie ini-
ciovalo čulý ruch v celej obci pripomína 
jedno veľké mravenisko.

Vďaka dobrej organizácii práce a  tr-
valom využívaní početných možností 
štátom ponúkaných nástrojov riešenia 
zamestnanosti je Pečovská Nová Ves 
trvale vykosená, uprataná, vysadená 
pestrými kvetmi, žiariaca čistotou.  Den-
nodenne všetci z vás, ako aj  mnohí tí, 
ktorí prechádzajú našou obcou majú 
možnosť pozorovať činnosť usilovných 
koscov a pracovníčok v oranžových ves-
tách pri zveľaďovaní našej obce. Tento 
stav je vizitkou nie len vedenia obce, ale 
hlavne každodennej neúnavnej práce 
koordinátoriek a početnej skupiny žien 
a mužov pracujúcich na tomto úseku. Už 
v tomto čase máme za sebou tretiu toh-
toročnú kosbu celej obce a v niektorých 
prioritných lokalitách ich bolo aj viac. 

Rušno je aj v iných oblastiach života 
našej obce. V  týchto dňoch finišujeme  
s revitalizáciou areálu cintorína. Po sta-
rom múre niet ani stopy. Nahradil ho 
nový, systémovo riešený, kompatibilný 
s ďalšími prvkami prostredia, do ktoré-
ho je osadený, budovou domu smútku 
a  rodiacimi sa zastaveniami krížovej 
cesty. Svojou farbou a konštrukciou pô-
sobí dôstojne a dopĺňa charakter tohto 
pietneho miesta posledného odpočinku  
obyvateľov našej obce. Zrealizované sú 
chodníky zo zámkovej dlažby deliace 
jednotlivé sekcie,  ktoré zabezpečia po-
hyb suchou nohou po cintoríne. Na pok-
ládku asfaltového koberca v najbližších 
dňoch čaká prístupová cesta za domom 
smútku.  

Po dlhých rokoch sa obyvatelia ul.  
Za Ľutinkou dočkali komplexnej opra-
vy chodníka v celkovej dĺžke cca. 300 m, 
ktorého povrch bude tvoriť asfaltový 
koberec. Podobne sa opravy dočkala aj 
pomerná časť chodníka na ul. Na Pečo-
vec vedľa budovy obecného úradu.

Po rokoch čakania sme pripravili  
na realizáciu a  úspešne vybudovali 
stavbu s názvom „Rozšírenie mosta na 
ul. Rómskej“. Rozšírením mosta na cel-
kovú šírku 3,6 m a zvýšením  jeho nos-

nosti na 26 ton sme pre početnú skupi-
nu obyvateľov žijúcich v  časti ulice za 
potokom Ľutinka umožnili plnohodnot-
ný prístup obslužnej techniky, vozidiel 
lekárskej pomoci a v prípade potreby aj 
záchranných mechanizmov. Zrealizova-
ná stavba zabezpečí občanom žijúcim  
v dotknutej lokalite štandardný prístup 
k základným podmienkam  ich života. 

Pozitívnym prínosom pre úspešné 
hospodárenie obce a šetrenie jej vlast-
ných zdrojov je skutočnosť, že v uplynu-
lých dňoch obec získala na dofinanco-
vanie rekonštrukcie mosta ďalšiu dotá-
ciu, tentokrát z Ministerstva financií SR. 
Táto finančná podpora, ako aj mnohé 
ďalšie, ktoré už naša obec dostala, nie 
sú povinne nárokovateľné. Žiadosti  
o dotácie predkladá množstvo žiadate-
ľov, no nie každý z nich je úspešný.

Ministerstvom vnútra SR úspešne 
podporený projekt výstavby novej ma-
terskej školy pre 50 detí v našej obci má 
po ukončení verejnej obchodnej súťaže 
na dodávateľa stavby svojho víťaza. Ak-
tuálne čakáme na výsledok kontroly ve-
rejného obstarávania a  podpis zmluvy  
o dielo s víťazom súťaže, ktorý na zhoto-
venie diela v stanovenom čase predlo-
žil najnižšiu cenovú ponuku. Veríme, že  
s výstavbou začneme v najbližšom mož-
nom termíne a úspešne ju zrealizujeme 
v prvom polroku budúceho roku. 

Dobrá pripravenosť vedenia obce, 
systematická a cieľavedomá práca na 
úseku uchádzania sa obce o zdroje z eu-
rópskych štrukturálnych a  investičných 
fondov (ďalej len „EŠIF“) nám postupne 
prináša svoje ovocie.  

Opakovane nám boli ÚPSVaR Prešov 
podporené viaceré projekty na úse-
ku riešenia zamestnanosti, ktoré nám 
umožnili zamestnať nezamestnaných 
obyvateľov našej obce a zároveň využiť 
ich zručnosti pri jej skrášľovaní, po-
skytovaní sociálnych služieb a  šetrení 
vlastných finančných  zdrojov.

Uspeli sme s projektom týkajúcim sa 
sanácie nelegálnych skládok s  odpa-
dom. Taktiež nám bol podporený  pro-
jekt zameraný na  dobudovanie systému 
zberu a  odvozu komunálneho odpadu  
v  obci. Aj touto cestou trvale aktívne 
bojujeme proti čiernym skládkam, pra-
cujeme na ochrane životného prostre-
dia v našej obci, vylepšovaní a skvalit-
ňovaní podmienok života jej obyvateľov. 
V areáli bývalej tehelne  máme funkčný 
zberný dvor, ktorý je prístupný trikrát 
do týždňa širokej verejnosti občanov 
obce. Je alarmujúce, že napriek tejto 
skutočnosti a  mnohým ďalším ponú-
kaným podmienkam zo strany obce sa 
ešte stále nájdu občania, ktorí v rozpore  

s platnými právnymi normami vytvára-
jú skládky odpadu na rôznych miestach  
v  rámci katastrálneho územia obce.  
Pevne veríme, že pod tlakom trvalej os-
vety postupne aj tí poslední „odmietavci“  
a  odporcovia myšlienky „Čistej Pečov-
skej Novej Vsi“ zmenia svoje myslenie, 
upustia od nelegálneho zakladania  
skládok a využijú  možnosť umiestnenia 
odpadu a  jeho separácie na miestnom 
zbernom dvore. 

V  rámci Národného projektu Ľudské 
zdroje nám boli podporené projekty 
„Terénnej sociálnej práce“ a  „Komunit-
nej práce“ v  našej obci. Pre nevyhnut-
ne potrebnú prácu s marginalizovanou 
rómskou komunitou získa prácu do kon-
ca roka 2019 šesť osôb.

Získali sme finančné prostriedky na 
ďalšie projekty, konkrétne pre novobu-
dovanú materskú školu na materiálové 
dovybavenie interiéru a  pre základnú 
školu na materiálové dovybavenie kniž-
nice, na vybudovanie bezbariérového 
vstupu do budovy a na inštaláciu rampy 
pre imobilných občanov. 

Vybudovaním prostredia bez bariér  
v  našej škole obec podáva pomocnú 
ruku riešeniu otázky mobility ľudí s po-
hybovým handicapom. Elimináciou ba-
riér sledujeme cestu k nediskriminácií.

Postupne sú nám riadiacim orgánom 
schvaľované finančné prostriedky - re- 
gionálne príspevky k projektom výstav-
by denného stacionára ASEN, rekon-
štrukcie mosta na ul. Rómskej a výstav-
by prístupovej komunikácie v areáli bý-
valej tehelne, odsúhlasené Regionálnou 
radou rozvoja najmenej rozvinutého ok-
resu Sabinov.

Poslanci prešovského samosprávne-
ho kraja našej obci schválili dotáciu na 
rekonštrukciu osvetlenia multifunkčné-
ho ihriska na ul. Za Majerom, ktoré je 
toho času energeticky a súčasne aj eko-
nomicky nevýhodné a  takáto prevádzka 
obec neúmerne zaťažuje. 

V  súčasnosti pripravujeme verejnú 
obchodnú súťaž na dodávateľa služby – 
mienime vybrať  spoločnosť, ktorá bude 
v  ďalšom období zabezpečovať odvoz 
komunálneho a  separovaného odpadu 
z  našej obce, nakoľko aktuálne plat-
ná zmluva so spoločnosťou, ktorá túto 
službu poskytuje od leta 2014 v  krát-
kom čase skončí svoju platnosť. Cieľom 
je vysúťažiť tie najvýhodnejšie pod-
mienky čo do ceny a kvality poskytova-
ných služieb pre občanov našej obce.

Spoločne s  týmto vydaním obecné-
ho spravodajcu dostanete do svojich 
poštových schránok aj  aktualizovaný 
zberový kalendár na zber komunálneho  
a triedeného odpadu v našej obci v dru-
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hom polroku 2017. V princípe je totožný 
s tým, ktorý ste obdŕžali v januári 2017, 
avšak zmena je iba v doplnení jedného 
termínu zberu plastov, ktorý sa nám po 
opakovaných rokovaniach so zberovou 
spoločnosťou podarilo navýšiť.

Priebežne aktívne pracujeme na príp-
rave a podávaní ďalších žiadosti o ne-
návratné finančné prostriedky (ďalej len 
„žiadosti o  NFP“) z  EŠIF v  rámci aktu-
álne vyhlásených, resp. pripravovaných 
výziev. 

Napriek množstvu nástrah a prekážok 
po viac ako dvoch rokoch aktívnej prá-
ce sme získali všetky potrebné súhlas-
né stanoviská pre prijatie VZN, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť územného 
plánu obce Pečovská Nová Ves ÚPN-O 
Pečovská Nová Ves, Zmeny a  doplnky 
č. 1. Osobitná pozornosť v  tomto stra-
tegickom dokumente obce je venovaná 
verejnoprospešným stavbám a  opat-
reniam na rozvoj individuálnej bytovej 
výstavby a  bytovej výstavby s  cieľom 
pomoci mladým rodinám k  ich stabili-
zácii v Pečovskej Novej Vsi.

Popri všetkých vyššie opísaných ak-
tivitách priebežne pripravujeme počet-
né povoľovacie konania na úrovni ich 
rôznych stupňov pre povolenia stavieb 
rozšírenia viacerých miestnych komu-
nikácií,  rozšírení plynofikácie, rozšírení 
vodovodu a kanalizácie, rozšírení NN 
rozvodov a  povoľovacie konania pre 
ďalšie pripravované projekty.

Stalo sa dobrým zvykom nedeľných 
odpoludní, že viaceré rodiny sa spoloč-
ne deťmi vybrali na vychádzku do lesa 
v katastri našej obce. Nepochopiteľným  
pre mnohých z nás bolo zistenie, že ne-

známy človek, ak ho človekom vôbec 
môžeme nazvať, odrezal a odcudzil ko-
vové zábradlie z  jedinej lávky vedúcej 
cez rieku Torysa smerom do lesa. Po-
dobne pod ťarchou rôznych faktorov 
a poveternostných vplyvov sa zosunula 
zemina a zanikol chodník od lávky sme-
rom k lesu. Tento stav je dnes už minu-
losťou. Za účelom bezpečného precho-
du  cez lávku sme obnovili kovové zá-
bradlie na lávke a upravili  terén svahu 
tak, aby sa návštevník lesa mohol dostať 
pohodlne na lesný chodník a  po ňom 
pokračovať ďalej. Žiaľ, tento prístup do 
lesa si rýchlo všimli nie len turisti, ale 
aj motorkári na terénnych motocykloch 
a to, čo sme tak ústretovo pripravovali 
pre našich občanov a  ich deti, jedným 
skupinovým výjazdom poškodili a zniči-
li. Prestali sme si vážiť prácu pre spoloč-
nosť. Kde sa podelo vzájomné pochope-
nie?  Kde zmizla úcta jedného človeka 
k druhému? Nie sme tu nato, aby sme 
stále niečo opravovali, aby to niekto iný 
mohol neustále ničiť a poškodzovať. Ak 
už poniektorí z  vás nechcete pomôcť, 
nepriložíte ruku k dielu, nehaňte a ne-
ničte to, čo tvoríme pre nás všetkých. 

Detailná evidencia a  centralizácia  
majetku obce, vedenie dielčích eviden-
cií pohybu majetku obce, priebežné 
vykonávanie inventúr a  kontrol, nulo-
vá tolerancia pre zneužívanie výkonu 
práce osôb pracujúcich na obci na iné 
účely ako práce v  prospech obce,  za-
bezpečenie detailnej informovanosti 
občanov o  realizovaných aktivitách  
a činnostiach obce a obecného zastupi-
teľstva, striktné dodržiavanie princípov 
hospodárneho a  efektívneho naklada-

nia s  finančnými prostriedkami a  ma-
jetkom obce, dodržiavanie plnenia úloh  
na úseku povinného zverejňovania a iné 
s tým súvisiace vykonávané činnosti sú 
prejavmi toho, že naša obec je otvore-
nou samosprávou, fungujúcou na báze 
efektívnosti, hospodárnosti,  zákonnosti 
a transparentnosti. 

V  rámci uplatňovania všetkých prin-
cípov fungovania funkčnej a súčasne aj 
prosperujúcej samosprávy sme tu stále 
pre vás, počúvame vaše hlasy a  trvale 
vám chceme pomáhať a  zodpovedne 
„robiť“ pre našu obec.

Už tradične v  závere vyjadrujeme 
poďakovanie všetkým tým spoločen-
ským organizáciám a  občanom Pečov-
skej Novej Vsi, ktorí sa aktívne podieľali  
a  podieľajú na nami pripravovaných 
projektoch a aktivitách. Ďakujeme vám 
za pomoc a podporu. 

Opakovane Vás všetkých vyzývame  
k spolupráci a deklarujeme našu podpo-
ru zmysluplným podnetom a zámerom. 

Srdečne Vás všetkých pozývame na 
pripravovaný jubilejný 20. ročník Pečov-
skonovoveského remeselného jarmoku, 
ktorý začneme tradične galavečerom 
plánovaným na piatkový večer 25. au-
gusta 2017 na amfiteátri. Jarmok bude 
pokračovať v sobotu  26. augusta 2017 
ďakovnou svätou omšou o  10.00 h., 
pestrou prehliadkou stánkov prezentu-
júcich tradičné remeslá, sprievodnými 
podujatiami a bohatým kultúrnym prog-
ramom s  tradičnou tombolou so zaují- 
mavou prvou cenou. Vyvrcholením po-
dujatia bude večerná veselica.

PhDr. Jaroslav Dujava  
starosta obce    
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Cezhraničná spolupráca s  partnerským mestom Sieniawa 
nabrala za posledné roky druhý dych, čoho výsledkom je spo-
lupráca na spoločných projektoch, ktoré majú za cieľ posil-
niť Poľsko-Slovenskú spoluprácu. Keďže šanca na schválenie 
projektu stúpa, ak je v ňom zapojených viac samospráv part-
nerskými obcami pre Sieniawu už nie je len Pečovská Nová 
Ves, ale aj ďalšie obce z mikroregiónu a to Ľutina, Olejníkov 
a Červená Voda.  

Práve delegácia z  týchto obcí sa v nedeľu 11.júna na po-
zvanie poľskej strany zúčastnila už tradičného podujatia Dni 
Sieniawy. Slnečné počasie prialo podujatiu a areál sa rýchlo 
zapĺňal návštevníkmi. Najväčším lákadlom nedeľného prog-
ramu bola populárna kapela Czerwone Gitary, ktorá je na hu-
dobnej scéne už neuveriteľných 40 rokov a od roku 2006 je 
držiteľkou rekordu za najväčší počet predaných platní v his-
tórii krajiny. Atmosféru koncertu umocňovalo aj pódium, kto-
ré by znieslo kritéria aj tých najväčších hudobných festivalov 
na Slovensku. Z odpovede na zvedavú otázku našej delegácie, 
koľko stojí zapožičanie takého pódia a honorár pre kapelu sa 
nám zatočila hlava. Hostitelia však rýchlo dodali, že nemalú 
časť nákladov tvoria príspevky od sponzorov. Lokálpatriotiz-
mus je v Poľsku mimoriadne silný, čo sa prejavuje aj v ochote 
podnikateľského sektora financovať kultúrne podujatia. Ok-
rem daňového zvýhodnenia je to aj vecou prestíže a akejsi 
morálnej povinnosti podieľať sa na rozvoji mesta. V tomto by 
mohli byť naši severní susedia inšpiráciou.

V Sieniawe sa momentálne stavia aj športovo-oddychový 
komplex s bazénom, aké u nás nemá ani krajské mesto. Sa-
mozrejme s podporou eurofondov. Poľsko si dobre uvedomu-
je, že nenávratné finančné prostriedky tu nebudú vždy a preto 
sa snaží financovať čo najviac projektov, aj vďaka tomu patrí 
krajina medzi lídrov v čerpaní peňazí z fondov Európskej únie.

Sieniawa je inak veľmi príjemné mestečko s historickým 
centrom, uprostred ktorého stojí krásna radnica. Z jej veže sa 
ponúka výhľad na všetky svetové strany. Miestni obyvatelia 
sú mimoriadne hrdí aj na kaštieľ, ktorý je zasadený v nádher-
nom parku a ponúka možnosti na ubytovanie, rekreáciu alebo 
spoločenské akcie. 

Okrem prehliadky a kultúrneho programu sa uskutočnili aj 
rozhovory o  ďalšej možnosti spolupráce. Každé euro, ktoré 
príde do obce z projektov cezhraničnej spolupráce znamená 
úspory v  obecnom rozpočte, prítomní sa teda zhodli, že aj 
toto je cesta ako zlepšovať kvalitu života a zároveň rozumne 
hospodáriť s verejnými financiami. 

V závere pozval starosta našej obce PhDr. Jaroslav Dujava 
kolegov z Poľska na Pečovskonovoveský jarmok, predstavite-
lia Sieniawy  tak navštívia našu obce v dňoch 25. - 26. augus-
ta 2017 a budeme robiť všetko preto, aby sa u nás cítili tak 
príjemne ako naša delegácia na Dni Sieniawy. 
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Po roku opäť vyhlasujeme pre Vás súťaž:
„O najkrajší balkón a záhradku“
Ako na to?
V termíne od 1. 7. do 15. 8. 2017 pošlite na e-mail:

urad@pecovska.sk fotografiu svojej záhradky, balkóna 
a ak sa rozhodnete, 
že nás pozvete  aj 
do záhradky, pripíšte 
dátum našej možnej 
návštevy. Poteší nás …

Radi prídeme sfoto-
grafovať Vaše umenie 
a pokochať sa spolu  
s Vami. Záverečné vy-

hodnotenie tých 
najlepších bude 
už tradične na 
Pečovskonovoves-
kom jarmoku dňa 
26. 8. 2017. 

Milovníci kvetov a okrasných záhrad pozor!

Návšteva partnerského mesta



ŽIVOT  V ŠKOLE

MAMA, 
VĎAKA TI ZA VŠETKO
„Mamy držia svoje deti na rukách len krátko, ale vo svo-

jich srdciach navždy.“
Byť matkou znamená vykonávať to najdôležitejšie 

povolanie na svete, 24 hodín, 7 dní v týždni a mať toho  
najnáročnejšieho šéfa. Napriek tomu ženy, ktoré si vy-
brali túto úlohu tvrdia, že obdobie, ktoré venujú svojím 
ratolestiam je to najkrajšie v ich živote. 

V  dnešnom svete, ktorý nás učí viac brať ako dávať,  
je matka práve tá, ktorá dá svojmu dieťaťu úplne všet-
ko a za to im patrí poďakovanie. Poďakovať sa rozhodli  
aj žiaci základnej školy, ktorí pripravili pre všetky mamič-
ky v nedeľu 21. mája kultúrny program.

Kultúrno-spoločenskú sálu zaplnili do posledného 
miesta ženy, ktoré obetovali svoju kariéru, postavu, spá-
nok... výchove svojím deťom. V programe vystupovali od 
detí z materskej škôlky až po žiakov druhého stupňa, aby 
tak symbolicky ukázali, že aj keď deti rýchlo rastú, mamy 
ich vždy vidia v detskej posteli.

Spev, tanec, aj hrané scénky žiakov materskej a základ-
nej školy obohatil príhovor starostu obce, ktorý sa poďa-
koval mamám za všetko čo robia nielen v  rodine, ale aj 
v obci a  celej spoločnosti. Bodkou za vydareným popo-
ludním bolo prijatie účinkujúcich detí v pracovni starostu, 
kde na nich čakala sladká odmena. 

SLOVO RIADITEĽA
To magické slovo prázdniny, ktoré tak veľmi deti majú 

radi zavítalo aj na našu školu. Ešte predtým si však žiaci 
prevzali výsledky svojho učenia. Avšak vysvedčenie už 
nie je tak obľúbeným slovom ako prázdniny, no bez neho 
sa koniec školského roka nezaobíde. 

Vyvrcholením celoročnej športovej ale aj vedomostnej 
prípravy žiakov boli dvojdňové Školské olympijské hry 
(ŠOH), ktoré sa na našej škole konajú deviaty rok. Sláv-
nostný ceremoniál mal všetky potrebné náležitosti od 
sprievodnej hudby s nástupom žiakov so svojimi tried-
nymi vlajkami, cez zapálenie olympijského ohňa po sláv-
nostný príhovor. Prvý deň medzi nás zavítala rodáčka 
z Prešova, kapitánka basketbalového klubu Good Angels 
z Košíc, Anna Jurčenková, ktorá všetkých v úvodnom prí-
hovore povzbudila: „...že koniec školského roka a prichá-
dzajúce prázdniny sú ako prestávka medzi jednotlivými 
hodinami v  škole, je to ako prestávka medzi tretinami 
v zápase. Život ide ďalej a treba efektívne využívať svoj 

voľný čas, zdokonaľovať sa, neprestávať sa celoživotne 
učiť a napĺňať grécky ideál kalokagatie – harmóniu tela 
a ducha ...“. Povzbudila aj učiteľov: „...aby ako dobrí tré-
neri viedli svojich žiakov aj k malým úspechom a k  ra-
dosti z chodenia do školy, pretože je to príprava na ce-
loživotné zápasy...“. Reprezentantka s nami strávila celé 
dopoludnie a pred odchodom ju chlapci deviateho roč-
níka vyzvali, aby si s nimi zahrala basketbal. Druhý deň 
zavítal k nám slovenský hokejový útočník, rodák zo Sabi-
nova, Marek Zagrapan, ktorý je momentálne posilou HK 
Poprad. Jeho osobnosť v tento deň ŠOH vyhodnocovala 
a odovzdávala ceny najlepším športovcom. Záverečným 
príhovorom nás povzbudil, aby sme odvádzali dobrú prá-
cu a budovali si čo najlepšiu pozíciu v okrese, kraji a na 
Slovensku. Nezabúdali na fair-play hru nielen na ihrisku, 
ale aj v živote. Vedeli prijať prehru, a aby sme v zdraví 
využívali tento nádherný športový areál.

Tak, ako aj žiaci, aj my učitelia potrebujeme inšpiráciu 
do ďalšej našej práce. Verím, že olympijské heslo - Ci-
tius, Altius, Fortius (rýchlejšie, vyššie, silnejšie) nám bude 
znieť nielen počas dovoleniek, ale budeme sa nimi moti-
vovať aj v našom každodennom živote. 

Ďakujem všetkým spolupracovníkom, vedeniu obce, 
žiakom a ich rodičom za celý školský rok a prajem Vám 
príjemné prežitie dovolenkového obdobia a prázdnin.

www.pecovska.sk
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V našej materskej škole od mája prebieha projekt schvá-
lený Nadáciou Slovenskej sporiteľne pod názvom Zelená 
oáza, pomocou ktorého sa snažíme zveľadiť a skrášliť jej 
exteriér. Projekt vypracovala jeho koordinátorka p. zástup-
kyňa A. Perdíková spolu s ostatnými členmi realizačného 
tímu - učiteľkami MŠ. Je určený pre deti predškolského 
veku a jeho realizácia priniesla okrem iného aj osadenie 
nových ekologických prvkov v školskej záhrade, kde deti 
trávia väčšinu času najmä v jarných a letných mesiacoch. 
Vďaka tomu sa deti môžu učiť spoznávať a priamo pozo-
rovať jednotlivé fázy rastu rastlín, získať teoretické ve-
domosti, ale najmä praktické pracovné zručnosti v tejto 
oblasti. Spoznajú aj to, ako sa dá druhotne využiť odpa-
dový materiál,  učia sa čistote, poriadku a úprave prostre- 
dia.

Projekt sa začal aktivitou „Hra na maliarov.“ Spoločne  
s rodičmi sme namaľovali použité pneumatiky a osadi-
li ich do exteriéru MŠ. V ďalšej aktivite „Na záhradníkov“ 
si prakticky vyskúšali sadenie okrasných rastlín a kvetov, 
zároveň  spoznali ich názvy. V novo osadených drevených 
záhonoch  budú môcť realizovať aktivitu „Od semienka  
k rastlinke,“ kde budú pozorovať rast rastlín počas vegetač-
ného obdobia. Vrstvenie biologického odpadu a sledovanie 
jeho premeny nám umožní využitie nového kompostéra.  
V rámci projektu sme získali nové pracovné náradie  
pre deti a dospelých.

Ďakujeme za spoluprácu a podporu aj obecnému úradu 
a dobrovoľníkom z radu rodičov detí. Tešíme sa zo vzájom-
nej kooperácie a veríme, že prispejeme k dobrej veci a diel  
sa nám spoločnými silami podarí.

ŽIVOT  V  ŠKOLE
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Jún je už tradične časom, kedy sa naši deviataci lú-
čia so základnou školou. Ich cesty sa rozídu na rôzne 
stredné školy, aby si tam plnili tajné sny a postupne 
si napĺňali svoje životné ciele. Medzi týmito mla-
dými ľuďmi je aj Sofia Kaminská, žiačka 9. B triedy, 
ktorá aj v tomto školskom roku reprezentovala ZŠ  
i našu obec na mnohých súťažiach, v ktorých bola 
veľmi úspešná.

Položili sme Sofii niekoľko otázok:
1. Ako dlho sa zvyčajne pripravuješ na súťaže a kto ti s tým 

najviac pomáha?
Ak je to olympiáda alebo vedomostná súťaž, tak si deň 

pred ňou nájdem staršie testy a prejdem si ich. S prípravou 
mi pomáhajú najmä rodičia a učitelia daného predmetu.

2. V ktorých súťažiach si reprezentovala školu?
Súťaže, ktorých som sa zúčastnila v tomto školskom roku 

2016/2017 sú: 
Súťaže z matematiky: okresné a krajské kolo matematic-

kej olympiády a súťaž IQkids - finálové kolo súťaže talent  
ZŠ regiónu Šariš.

Súťaže zo slovenského jazyka a literatúry: okresné kolo 
olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, literárna sú-
ťaž MÚDRA PRÍRODA 2017- kde témou bola poviedka alebo 
rozprávanie „Neboj(í)me sa hávede“. Ja som napísala rozprá-
vanie starého netopiera o jeho živote, vďaka ktorému som sa 
umiestnila na 1. mieste vo svojej kategórii.

Na konci minulého školského roka som sa umiestnila  
na 5. mieste v súťaži o najlepší časopis k filmu „Krajina bez 
tieňa“, ktorú usporiadali Lesy Slovenskej republiky. 

Súťaž z informatiky: finále programovacej súťaže Scrat-
chmatch.

Súťaž z chémie: okresné kolo chemickej olympiády.
Projekt z občianskej náuky: „Projekt Občan“, prezentácia 

a diskusia na tému kyberšikana, ktorá sa konala v Bratislave 
v parlamente. 

3. Ktorá súťaž bola pre teba najťažšia? Prečo? 
Najťažšou súťažou pre mňa bola súťaž o najlepší časopis 

k filmu „Krajina bez tieňa.“ Na vytvorenie časopisu som mala 
2-3 týždne. Najprv bolo potrebné si film niekoľkokrát pozrieť, 
aby som vedela spracovať danú tému.

4. Na ktorej strednej škole budeš pokračovať v štú- 
diu? 

V štúdiu budem pokračovať na Súkromnom gymnáziu  
Antona Prídavku v Sabinove.

5. Chcela by si sa zapájať do súťaží aj počas stredoškol-
ských rokov? 

Ak mi bude umožnené školou a mojimi vedomosťami, tak 
určite áno. 

6. Čo plánuješ robiť po gymnáziu? Uvažuješ o vysokej ško-
le? Aké zameranie by pre teba bolo najvhodnejšie? 

Uvidíme, čo prinesie život!

7. Čo je tvojím životným cieľom?
Na túto otázku odpoviem citátom od Johna Lennona: „Keď 

som mal päť, mama mi vždy hovorila, že šťastie je kľúč k ži-
votu. Keď som potom išiel do školy a pýtali sa ma, čím chcem 
byť až vyrastiem, napísal som: Chcem byť šťastný. Povedali 
mi, že som nepochopil zadanie. Ja som im odpovedal, že ne-
pochopili život.“

8. Máš vzor v nejakej známej osobnosti? 
Nemám.

Eko-projekt Zelená oáza

Rastie z nej budúca vedkyňa?



ŠPORT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
XXIII. ročníka PRVOMÁJOVÉHO BEHU ZDRAVIA
konaného dňa 1.5.2017 v Pečovskej Novej Vsi

BEH O CENU STAROSTU OBCE – 5 km
1. Matúš ONDRIJA 00:25:48
2. Milan KULBAK 00:27:35
3. Mgr. Marek ADAMEČKO 00:28:10

PEČOVSKONOVOVESKÝ ŠĽAPÁK – 18 km
MUŽI do 39 rokov 
1. Adrián VAVREK (Dulova Ves) 01:03:12
2. Emil FUČO (Ľubotice) 01:04:52
3. Martin KORMANÍK (MTC V. Šebastová) 01:10:36

MUŽI 40 – 49 rokov  
1. Jan WYDRA (Mok Mszana Dolna, PL) 01:01:02
2. Tomáš KAMAS (TJ Tatran Sp. Nová Ves) 01:04:15
3. Martin JURAŠEK (MTC V. Šebastová) 01:13:16

MUŽI 50 – 59 rokov  
1. Janusz WOJCIK (Mok Mszana Dolna, PL) 01:04:38
2. Štefan RÁCZ   01:04:51
3. Milan SAFKO (MTC Vyšná Šebastová) 01:09:46

MUŽI 60 a viac rokov  
1. Milan HRUŠOVSKÝ (Spišská Nová Ves) 01:17:27
2. Lukáš KORMANÍK (SOKOL Ľubotice) 01:17:58
3. Anton BOSÁK (STK CONTROL Prešov) 01:19:05

ŽENY do 34 rokov  
1. Eva HRUŠOVSKÁ (SOKOL Ľubotice) 01:18:51
2. Barbora BALOGOVÁ (BŠK Prešov) 01:27:42
3. Radka BALOGOVÁ (BŠK Prešov) 01:30:59

ŽENY 35 a viac rokov  
1. Zuzana BOSÁKOVÁ (Prešov) 01:17:08
2. Erika ONDRIJOVÁ (MTC V. Šebastová) 01:19:26
3. Danka JENDRICHOVSKÁ (MARAS team PO) 01:39:36

DETI 4 – 5 ročné (100 m)
1. miesto Kamil ČERVEŇÁK
2. miesto Filip BEČAVER
3. miesto Zuzana BALOGOVÁ

DETI 6 – 7 ročné (200 m)
1. miesto Eduard BANDI
2. miesto Mária HENDRICHOVSKÁ
3. miesto Šimon HUDÁK

ŽIACI 8 – 9 roční (200 m)
1. miesto Tomáš KOMKA
2. miesto Kristián BILÝ
3. miesto Tomáš BILÝ

ŽIAČKY  8 – 9 ročné (200 m)
1. miesto Ivana KULBAKOVÁ
2. miesto Júlia HENDRICHOVSKÁ
3. miesto Alexandra ŽELINSKÁ

ŽIACI 10 – 11 roční (300 m)
1. miesto Dávid PALČO
2. miesto Matej VITKOVIČ
3. miesto Marek ADAMEČKO

ŽIAČKY  10 – 11 ročné (300 m)
1. miesto Laura ŠTOFANÍKOVÁ
2. miesto Sára HUSÁROVÁ
3. miesto Martina ČERVEŇÁKOVÁ

ŽIACI 12 – 14 roční  (500 m)
1. miesto Marek BILÝ
2. miesto Lukáš ČERVEŇÁK
3. miesto Štefan BALOGA

ŽIAČKY 12 –14 ročné (500 m)
1. miesto Miroslava ČERVEŇÁKOVÁ
2. miesto Renáta ŠARKANOVÁ
3. miesto Petra GABČOVÁ

DORASTENCI 15 – 17 roční (1500 m)
1. miesto Tobiáš KOREČKO 00:04:57
2. miesto Aladár BILÝ  00:05:45
3. miesto Róbert BILÝ 00:05:51

DORASTENKY 15 – 17 ročné (1500 m)
1. miesto Anna BILÁ 00:06:50

www.pecovska.sk
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Aktívny odpočinok Klubu dôchodcov formou telo-
výchovnej chvíľky každý pondelok od 16.30 do 17.30 
v priestoroch malej telocvične ZŠ.

„Pohyb ako taký môže nahradiť ľubovoľný liek, ale 
všetky liečebné prostriedky sveta nemôžu nahradiť úči-
nok pohybu.“ (Tissot)

Tento výrok platí pre nás už piaty rok nášho snaženia. 
Pretože: Prerušenie práce,  aktívny odpočinok a odchod 
do dôchodku sú pre mnohých nepriaznivým vplyvom 
a  uvedomujúc si viac zdravotných ťažkostí, čo sa týka 
pohybového aparátu. Najlepším spôsobom ako im pred-
chádzať je prevencia. Preto aj naše telovýchovné chvíľky 
sú zamerané na prevenciu – predchádzanie bolestí po-
hybového aparátu. 

Cvičenie je plynulé, zamerané na precvičenie celého 
tela – od krčnej chrbtice, ramenných kĺbov, predlaktia, 
horných končatín, svalov chrbta, panvy a dolných kon-
čatín. Počas cvičenia dbáme na správne držanie tela 
a správne dýchanie. Konečným efektom nášho snaženia 
je, že cvikmi predchádzame bolestiam pohybového apa-
rátu, ktoré čiastočne pôsobia proti skracovaniu či ocha-
bovaniu svalov a obmedzeniu pohyblivosti.

Pohybová aktivita je zameraná na radosť z prežívania 
pohybu. Dôkazom toho je, že si viac začíname uvedomo-
vať svoj podiel na vlastnom zdraví.

„Že je to naozaj tak, sú foto zábery z našej telovýchov-
nej chvíľky. Ak chceš zažiť radosť z pohybu aj ty, pridaj  
sa k nám, na veku nezáleží, budeme sa spolu radovať.

Cvičiteľka KD

Radosť z pohybu FUTBALOVÉ TABUĽKY
Tabuľka 6. LIGA 3b DOSPELÍ ObFZ PREŠOV

Klub Z V R P Skóre B
1 FK Kamenica 26 19 3 4 57:27 60
2 FK Rožkovany 26 12 5 9 35:27 41
3 FK Široké 26 12 5 9 45:43 41
4 FK Šarišské Dravce 26 12 4 10 38:39 40
5 TJ Družstevník Hermanovce 26 12 3 11 61:44 39
6 FK Drienov 26 12 3 11 58:56 39
7 TJ Nemcovce 26 10 8 8 42:35 38
8 FK Záborské 26 10 6 10 32:39 36
9 ZŠ Vyšná Šebastová 26 8 11 7 39:35 35

10 AŠZ Torysa 26 9 7 10 50:41 34
11 FK Dubovica 26 10 3 13 35:42 33
12 TJ Slovan Pečovská Nová Ves 26 10 3 13 40:55 33
13 TJ OK Chmiňany 26 6 6 14 31:47 24
14 TJ Petrovany 26 2 9 15 36:69 15

Tabuľka 5. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV
Klub Z V R P Skóre B

1 OFK Uzovce 22 21 0 1 124:15 63
2 TJ Slanské Ruská Nová Ves 22 14 2 6 57:28 44
3 FC Pivovar Šariš Veľký Šariš 22 12 2 8 64:52 38
4 TJ SOKOL Šar. Sokolovce 22 10 2 10 53:68 32
5 ŠK Záhradné 22 9 4 9 44:49 31
6 TJ Družstevník Tulčík 22 9 4 9 54:65 31
7 FK Uzovský Šalgov 22 8 2 12 46:47 26
8 TJ Slovan Pečovská Nová Ves 22 8 2 12 34:74 26
9 TJ Sokol Hrabkov 22 7 3 12 46:49 24

10 FK Kojatice 22 7 2 13 54:79 23
11 FK Lemešany 22 7 1 14 68:92 22
12 TJ Družstevník Víťaz 22 6 4 12 38:64 22
13 FK Záborské (odstúpené) 0 0 0 0 0 0
14 FK Š. Dravce (odstúpené) 0 0 0 0 0 0

Tabuľka 4.C LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV
Klub Z V R P Skóre B

1 FK Kojatice 16 16 0 0 124:7 48
2 FK Požiarnik Medzany 16 9 1 6 44:31 28
3 TJ Slovan Pečovská Nová Ves 16 7 1 8 42:43 22
4 TJ Družstevník Župčany 16 3 1 12 14:77 10
5 FK FC-Ražňany 16 3 1 12 16:82 10

Tabuľka 3. LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOV SKUPINA F
Klub Z V R P Skóre B

1 TJ Družstevník Jakubovany 24 20 0 4 118:41 60
2 TJ Slovan Pečovská Nová Ves 24 12 2 10 62:58 38
3 FK TJ Sokol Brezovica 24 11 3 10 55:57 36
4 FK Uzovský Šalgov 24 2 1 21 41:120 7
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Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne 
obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kon-
tajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už 
viac nevpraceme. 
Prevádzková doba zberného dvora v Pečovskej Novej Vsi do októbra 2017: 
Streda: od 9.00 do 14:00 hod. a od 14:30 do 17:00 hod. 
Piatok: od 9:00 do 14:00 hod. a od 14:30 do 17:00 hod.
Sobota: od 9:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.

„Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v  skri-
niach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“

Erazmus Rotterdamský
Od vynálezu kníhtlače patrí kniha medzi neodmysliteľných 

spoločníkov mladších i starších. Je len na škodu hlavne mla-
dých ľudí, že čím ďalej viac a viac zanedbávajú čítanie kníh 
a radšej si sadajú za internet, alebo televíznu obrazovku.

Práve preto, aby naši občania nemuseli vynakladať nemalé 
finančné prostriedky za knihy, vedenie obecnej knižnice v na-
šej obci i v minulom roku nakúpilo nové knihy, ktoré si môžete 
prísť vypožičať. Pre dopĺňanie knižných noviniek obecná kniž-
nica využíva aj žiadosti z Ministerstva kultúry SR cez rôzne vý-
zvy. Už niekoľko rokov po sebe sa nám podarilo získať finančné 
príspevky na nákup nových kníh.

Základným cieľom  knižnice je zabezpečovať informačné 
zdroje, ktorých úlohou je uspokojovanie potrieb jednotlivcov 

a skupín, ktoré sa týkajú informovanosti, vzdelávania a osob-
ného rozvoja, relaxu a využívania voľného času. Výber je možný 
z celkového počtu 9707 titulov. Obecnú knižnicu v Pečovskej 
Novej Vsi v minulom roku navštívilo 640 čitateľov, ktorí si vy-
požičali 1820 kníh rôzneho žánru.  V priestoroch knižnice sa 
počas roka konali aj skupinové besedy pre žiakov z miestnej 
základnej školy. Obecná knižnica sídli v zadných priestoroch 
obecného úradu (pri spoločenskej miestnosti).

Výpožičná doba je v  utorok a  vo štvrtok v  čase od  13:30  
do 17:00. Výšku ročného poplatku a ďalšie informácie si môže-
te prezrieť na stránke obce www.pecovska.sk. Všetkých srdeč-
ne pozývame.                                           

 Mgr.  A. Štofaníková 

Oznamujeme čitateľom, že knižnica 
bude v mesiaci august zatvorená!

OBECNÁ KNIŽNICA



Účinkujúci:
FS Jablonečka, DFS Jablučko, DFSk Jablonka, Bel Canto - 
spevácka skupina, sprievodné slovo Mgr. Ondrej Kandráč.

Amfiteáter Pečovská Nová Ves
1. september 2017 o 19.30 hod

FS Jablonečka pri  príležitosti 20.  výročia  svojho  zalo-
ženia  pripravuje  koncert  pod   názvom „ŽIVOT OT KONCA“.   
Zámerom koncertu je poukázať na dvadsaťročné pôsobenie 
súboru, ktorý tvorí na amatérskej úrovni. Cieľom je uchovať 
folklór v obci, keďže je v konkurencii s dobou, ktorá odmie-
ta tradičnú  kultúru  a  tradície.  Súbor  prechádzal  určitý-
mi  obdobiami  a  skúškami,  ktoré  ho  postupne kreovali 
do dnešnej podoby. Zakladáme si na umeleckom prejave 
a hodnote výskumu, a to realizáciou autenticky spracova-
ného materiálu. Dielom poukazujeme na významné míľniky 
v živote človeka, ktoré si môže porovnať s dnešnými hod-
notami. Porovnáme  rozdiel minulého a  terajšieho sveta, 
ktorý bol jednoduchší, vážil si človeka ako jedinečnú bytosť, 
a prírodu ako súčasť jeho života. Koncert bude zameraný 
na obyčajný život človeka a jeho koniec. Je to idea, ktorou 
chceme osloviť človeka v jeho prítomnosti, aby sa zamys-
lel nad súčasným životom a  vážil si každý okamih, ktorý 
prežije. Pripravené dielo v sebe zahŕňa narodenie človeka 
v  ťažkých podmienkach, jeho výchovu, jeho pekné chvíle, 
ale aj ťažké chvíle, kedy musí putovať za prácou do sveta. 
Tento človek, ktorý sa po životných skúškach vráti do svojej 
rodnej obce nemá ľahký život, napriek svojim skúsenostiam 
vo svete. Nedokáže sa adaptovať v svojej rodnej obci a na-

koniec tragicky zahynie. Program obsahuje historické ma-
teriály, ktoré budú spracované v divadelnej podobe, ďalej 
bude obsahovať tance a piesne z regiónu, videoprojekciu, 
fotografie.

„No ňit ešči konca životu našemu. Koňec je furt ľem za-
čatek. Kristus ňeumira naveki, aľe žebi žil a mi s ňim. Tak 
ňemože umrec naša šarišska duša, že po ňej ňeostaňe ňi-
jakej pamiatki!“

Tento program finančne podporili:

Po rokoch 
čakania majú 
oby va te l i a 
obce žijúci 
na ul. Róm-
skej v časti 
za potokom 
Ľutinka pl-
nohodnotný 

prístup k svojím obydliam. Obec v uplynulých dňoch úspeš-
ne zrealizovala stavbu s názvom „Rozšírenie mosta na ul. 
Rómskej“. Po rekonštrukcii má most celkovú šírku 3,6 m a 
nosnosťou zvládne záťaž vozidla o hmotnosti 26 ton. Navý-
šené parametre mosta umožnia prejazd obslužnej techniky, 
vozidiel lekárskej pomoci a v prípade potreby aj vozidiel 
záchranných zborov. 

Riešenie havarijného stavu - absencie prístupu k povole-
ným obydliam a zabezpečenie potreby evakuácie obyvateľ-
stva v prípade trvalej hrozby zosuvu svahu nad osadou si 
vyžiadala investíciu v predpokladanej hodnote 55 000 Eur.  

Obec získala na dofinancovanie rekonštrukcie mosta 
dotácie od pred-
sedu vlády SR  
a z Ministerstva 
financií SR. Ďal-
šiu úsporu vlast-
ných finančných 
zdrojov získala 
vďaka vlastnému 
pridaniu rúk k 
dielu.

www.pecovska.sk
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ŽIVOT OT KONCA

PRIPRAVUJEME:
25. - 26. augusta 2017:  XX. ročník Pečovskonovoveského jarmoku 

1. septembra 2017:  Koncert FS Jablonečka k 20. výročiu založenia súboru 

Rekonštrukcia mosta v rómskej osade



AKTUALITY Z OBCE
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Margita Krajňáková
Pani Margita Krajňáková rod. Ižariková sa narodila 6. 4. 1927 

v Pečovskej Novej Vsi ako 4 dieťa rodičom, ktorí spolu vychovali 
13 detí.

V roku 1949 sa vydala za Mikuláša Krajňáka, ktorý pochádzal 
z obce Petrova v okrese Bardejov a pracoval v Mlyne v Sabinove. 
Mali spolu 3 synov – Jána, Juraja a Karola.

Rodina od roku 1953 žila v Sabinove a v roku 1957 sa presťa-
hovali späť do Pečovskej Novej Vsi.

Pani Krajňáková pracovala až do dôchodku ako poštová do-
ručovateľka. Po smrti manžela a po osamostatnení synov, ktorí 
postupne z domu odišli, ostala v rodinnom dome žiť sama.

Starala sa o svoju predzáhradku, tešila sa z krásnych kvetov. 
Vždy bola  usmiatá, veselá a pre každého mala vždy milé slovo. 

Po zhoršení zdravotného stavu ostala odkázaná na pomoc 
iných a tak v roku 2014 odišla do zariadenia SENIORVITAL v Sa-
binove. Tu si v kruhu nových priateľov spokojne žije každý nový 
deň. Denne je však v  spojení so svojími synmi a  príbuznými 
a stále sa zaujíma o život v obci.

Pri príležitosti jej životného jubilea ju v  Sabinove navštívil  
aj starosta obce. Pripojil sa k  množstvu gratulantov s  prianím 
dobrého zdravia a ešte mnohých dní naplnených pokojom a ra-
dosťou.  

TU MOŽE 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 

PREDAJ:
Kurenársko inštalačný materiál

Vodoinštalačný materiál
Sanita 

(umývadla, 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



SPOLOCENSKÁ KRONIKA

PEČOVSKONOVOVESKÝ SPRAVODAJCA • štvrťročník, vydávaný na území obce Pečovská Nová Ves
Vydavateľ: Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 00327590

Adresa redakcie: Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves • Kontakt: zastupca@pecovska.sk
Redakčná rada: Mgr. Slavomír Karabinoš, Ing. Alena Nalevanková, Mgr. Andrea Štofaníková 

Grafická úprava: PE-PRESS, s.r.o., Prešov • Tlač: HEIDY, s.r.o. Sabinov • Náklad 650 ks
Dátum vydania: 07/2017 • Ev. číslo EV 5272/15 • ISSN 2453-6865

 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Manželstvo uzavreli:
 MVDr. Martin Matisovský (Pečovská N. Ves) Lucia Sikorová (Kendice)
 Peter Hermanovský (Bystré) Martina Lazoríková (Pečovská N. Ves)
 Peter Varga (Červenica pri Sabinove) Mária Jadvišová (Pečovská N. Ves)
 Ing. Pavol Čatloš (Čirč) Mgr. Zuzana Vargová (Pečovská N. Ves)

Do spoločenstva rodiny obyvateľov 
Pečovskej Novej Vsi vítame deti:

 Sebastián Feri Natália Červeňáková
 Sabina Zubrická Nikola Bilá
 Milan Červeňák Peter Bilý
 Oliver Fecko Damiana Červeňáková
 Jakub Červeňák

92 rokov: Mária Jašková
                    
90 rokov: Margita Krajňáková

89 rokov: Margita Vojtková
 Margita Kurimská

88 rokov: Mária Lichvárová
                                                               
86 rokov: Margita Kravcová
 Mária Dolinská
 Margita Cuperová

84 rokov: Alžbeta Talová

83 rokov: Mária Baňasová
 Anna Počová
 Žofia Hrabčáková           
                    
82 rokov: Helena Šimoňáková
 Anna Mačišáková
 Pavlína Antolová

80 rokov:  Verona Kolcunová
                    
75 rokov: Anna Trávniková
 Anna Novická

 
70 rokov: Mária Cisková
 Jozef Verešpej
 Emília Franková
 Jiři Žitník
 Marta Kandráčová
 Štefan Leščák
 Anna Grambličková
 Ing. Ján Funtaľ
 Pavol Zborovský

65 rokov: Štefan Novický
 Margita Racová
 Jaroslav Baňas
 Matej Beliš
 Ján Pustay
 František Tall

60 rokov: Anna Čačová
 Aladár Bilý
 Jaroslav Straka
 Emília Malatincová
 Alexander Baňas
 Agáta Ridillová
 Milan Kaleja
 JUDr. Michal Farkaš
 Anton Lazorík

Srdečne blahoželáme jubilantom: 


