
OBEC  CHMINIANSKA                   NOVÁ  VES
Bola spracovaná žiadosť o dotáciu Čo sa udialo v obci v I. polroku 2009

od predsedu VÚC MUDr. Petra 
Chudíka na opravu domu smútku – 

 Zorganizovalo sa stretnutie vodičov kamiónov ohľadom riešenia s t r echy, na ktorú nám bolo pridelené 1800 €, 
parkovania kamiónov. Po dohode s kamionistami bolo navrhnuté miesto na t a k t i e ž  aj Rímsko-katolícka cirkev v Chminianskej Novej 
parkovanie pri kostole, no vlastnícke pomery nám nedovoľujú zrealizovať Vsi dostala dotáciu na opravu kostola.
parkovanie na vybranom mieste.  Pripravili sa podklady pre podanie projektov pre rekonštrukciu základnej 

 Taktiež bolo vyvolané stretnutie na obecnom úrade vo Svinnej so školy v Chmin. Novej Vsi, taktiež bol podaný projekt na rekonštrukciu časti 
zastupiteľstvom obce Svinia ohľadom pozemkov pod Škverkami – výmene verejného osvetlenia.
katastrálneho územia. Zastupiteľstvo obce Svinia náš návrh na výmenu  Rieši sa taktiež problém z minulosti ohľadom dochádzky rómskych detí z 
katastrálneho územia odmietlo. Týmto ich zamietavým stanoviskom bolo Chmiňan a Chminianskych Jakubovan v spolupráci s Krajským školským 
zamedzené vlastníkom pozemkov – občanom našej obce realizovať úradom.
individuálnu bytovú výstavbu.

 Bolo zorganizované stretnutie so zástupcami Povodia Hornádu a Bodvy 
 So súhlasom obecného zastupiteľstva sa na fašiangy v sále kultúrneho 

kvôli možnej údržbe koryta Svinky a jej odsunutia v časti ul. Kvetná za 
domu konala diskotéka pre mládež, no napriek dobrému ohlasu mladých v poštou ku Chmiňanom, tak aby neohrozovala záhrady v tejto časti, ale aj 
diskotékových aktivitách sa ďalej nepokračovalo, pretože obyvatelia Inžinierske siete, ktoré v danej časti podľa územného plánu do budúcna 
bývajúci blízko kultúrneho domu sa sťažovali na hlučnosť. chceme zrealizovať.

 Poskytnuté finančné prostriedky z environmentálneho fondu sa začali  V miestnej časti Bunde sa vykonala rekonštrukcia budovy požiarnej 
čerpať pri rekonštrukcii čistiarne odpadových vôd.  Avšak čakáme ešte na II. zbrojnice, bola zakúpená farba na náter oplotenia a na strechu, zámková 
etapu pridelenia peňazí na dokončenie tejto rekonštrukcie. dlažba, obrubníky a stavebný materiál na chodníček ku kostolu. Zakúpený 
V obci sa pravidelne zbiera a vyváža komunálny separovaný odpad, takisto bol aj krovinorez na udržiavanie zelene v miestnej časti Bunde. Vykonala sa 
aj z miestnej časti Bunde. tu aj oprava zvonov.

 Vykonala sa údržba verejnej zelene, cintorína a farskej záhrady. Bola  V dome sociálnych služieb boli dokončené sociálne zariadenia a 
zrealizovaná výspravka miestnych komunikácií a podľa nahlásenia občanov momentálne sa pracuje na omietaní.
sa vykonáva aj oprava verejného osvetlenia, ale aj miestneho rozhlasu. Tu Pre našu potrebu boli v obci osadené orientačné tabule s názvami ulíc. Na 
chcem podotknúť, že pri oprave rozhlasu, rozhlas musí byť v prevádzke v miestnom futbalovom ihrisku boli osadené lavičky a hojdačky pre deti. 
celej obci, pretože jednotlivé ulice sa nedajú samostatne zapnúť a tak Obecný úrad sa aj naďalej stará o zabezpečenie stravovania starších 
spoluobčania musia strpieť počas opravy vyhrávanie rozhlasu v celej obci. občanov.
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Naši jubilanti
I. polrok 2009

Srdečne blahoželáme jubilantom

,, Liek na všetky nemoci a krivdy,
starosti a žiale spočíva v jedinom
slove : LÁSKA. Je to sila od Boha,
ktorá život daruje i navráti.
Každému z nás dáva silu
robiť zázraky...

50 rokov

Štefan Gača – č.d. 13
Františka Gačová – č.d. 13
Peter Sekerák – č.d. 40
František Tobiaš – č.d. 90
Ľubomír Kačmarik – č.d. 261

55 rokov

Mária Potočňáková – č.d. 7
Božena Majcherová – č.d. 8
Anton Komara – č.d.19
Jozef Grejták – č.d. 22
Jozef Centko – č.d. 29
Helena Korinková – č.d. 39
Irena Holomaňová – č.d. 107
Helena Centková – č.d. 170
Ján Anderko – č.d. 260
Terézia Zorská – č.d. 308

60 rokov

Ondrej Tobiaš - č.d.  40
Margita Lukáčová – č.d. 41
Mária Anderková – č.d. 57
Jozef Kotlár – č.d. 92
Anna Galdunová – č.d. 111
Terézia Sirotňaková – č.d. 149
František Harničar – č.d. 195
František Širotňak – č.d. 221
Alžbeta Bombárová – č.d. 263
Ján Tobiaš – č.d. 266

65 rokov

Pavel Bugna – č.d. 35
Jozef Strakay – č.d. 121
Mária Markušová – č.d. 244

70 rokov

Mária Viazanková – č.d. 30
František Dzivý – č.d. 94
Margita Timková – č.d. 99
Margita Fidermáková – č.d. 305

75 rokov

Mária Kubičková – č.d. 48

80 rokov

Helena Balunová – č.d. 39
Veronika Segeďová – č.d. 304

85 rokov

Ján Marcinčin – č.d. 241
Pavlína Macková – č.d. 267

92 rokov

Helena Burdová – č.d. 44

94 rokov

Karol Kotlár – č.d. 92

Laura Tkáčiková, Patrick Kán,
Filip Vaško, Simona Širotňáková,
Michaela Cáriková, Lucia Valenčinová

NARODILI SA

4 OBEC CHMINIANSKA NOVÁ VES

vš
et
ko

 
na

jle
pš

ie

I. POLROK 2009



zahŕňala nás nežnosťou. Matka dáva dieťaťu život a lásku nezištne, z licenciou viedol P. Kalina.Hostinská zábava Výstava apoštol Pavol a Malá ázia
čistého materinského srdca. Za to jej patrí naše úprimné ĎAKUJEM, ktoré Za sponzorovanie klubu počas súťaže výbor OŠK ďakuje obci Chminianska 
sme našim mamkám v druhé májové popoludnie / 10.5.2009 /  symbolicky Nová Ves, Ing. Mariánovi Mamrákovi, p. Cehelníkovi, p. Galdunovi – Pri príležitosti cirkevného sviatku Obrátenia sv. Pavla apoštola, Apoštol Pavol a Malá Ázia je názov výstavy, ktorá sa uskutočnila a 
odovzdali v podobe kultúrneho programu. Motorest pod lesíkom, firme HYDREX a firme VIBO.ktorý pripadá na 25. januára sa v sále kultúrneho domu v sobotu 24.1.2009 bola sprístupnená verejnosti v sále kultúrneho domu v Chminianskej Novej 

 Podujatie začal príhovorom starosta obce, ktorý predniesol slávnostnú konala obecná zábava. Vsi od 7. júna 2009 do 29. júna 2009, kedy sa končí Rok sv. Pavla vyhlásený 
ďakovnú reč všetkým mamičkám a babičkám.Zúčastneným do tanca zahrala hudobná skupina Ester, taktiež nechýbalo vlani pápežom Benediktom XVI. pri príležitosti 2000. výročia narodenia 
K blahoželaniu sa pripojili aj členovia  folklórneho súboru ROZMARIJA z Úspech žiakov ZŠ s MŠ Chminianska Nová Vesdobré jedlo a zaujímavá tombola. Tancovalo sa až do rána. trinásteho apoštola.
Prešova svojím vystúpením. Pred programom každá mamka dostala ako Výstava vznikla ako výsledok cesty Ing. Alfonza Lukačina, doc. ThDr. Jozefa 
darček uterák a malé občerstvenie. Ľahšie to ide, bol názov 2. ročníka súťaže pre základné školy, Leščinského, PhDr. Marty a Eduarda Szattlerovcov po misijných cestách 
Veríme, že všetky mamičky strávili príjemné nedeľné popoludnie a tešíme ktorú pripravil DM drogerie markt. Jej cieľom bolo zapojiť do pohybových apoštola Pavla v Malej Ázii. Autorom fotografií je Eduard Szattler.Fašiangové posedenie pre dôchodcov
sa na stretnutie opäť o rok. aktivít, čo najviac detí zo škôl. Do bratislavského finále, ktoré sa konalo 12. Fotografie približujú Pavlove cesty v Malej Ázii, po ktorých sa vydali autor i 

,,Pane, ktorý si na nebi, 6. 2009 postúpila aj naša ZŠ s MŠ. kurátori výstavy.Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden 
zachovaj všetkým deťom mamy. Reprezentovali ju žiaci : Július Výstava je obrazovým sprievodcom po niektorých miestach Malej Ázie ( druhému práve teraz povedali milé slovo. Starnutie prichádza pomaly, 

Nech ako cesto na chlebík Vaško, Daniel Bomba, Dominika dnešné Turecko ), kde Pavol a prvotné kresťanstvo pôsobili ( Perge, Troas, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam niečo bolí, objaví sa vráska, 
im rastú v teple pod rukami. Gľabová, Zuzana Harničarová, Efez, Milét, Sardy, Pergamon, Hierapolis ).skôr, či neskôr obelejú vlasy. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli 
Zachovaj nám oboch rodičov, Jana Kotlárová, Magdaléne Vstup pre návštevníkov bol počas trvania výstavy voľný. skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším, ak o to stoja, napokon 
veď dve ruky od Teba máme: Smolková, Branislav Dlugoš, Pri príležitosti ukončenia Roka sv. Pavla sa dňa 28. júna 2009 konala vďačíme im za život.
Dve rúčky deťom stvoril Boh: Jakub Majcher, Daniel Kolarčík, slávnostná sv. omša, ktorú celebroval doc. ThDr. Jozef Leščinský a A preto, aby sa stratil dojem, že právo na zábavu majú len tí mladší, vždy na 

Pre ocka jednu, Veronika Lopuchovská, Lívia koncelebrovali vdp. Daniel Mikula a vdp. Andrej Varga.fašiangy usporadúvame pre dôchodcov v sále kultúrneho domu 
druhú mame.,, Jankaninová a Patrik Fedor. Na V popoludňajších hodinách sa v miestnej sále uskutočnila prednáška k fašiangové posedenie. A tak sa 22. februára 2009 o 15,00 hod. zišli všetci 

športoviskách deti zo seba vydali výstave Apoštol Pavol  a Malá ÁZIA s docentom Leščinským, ktorej sa dôchodcovia našej obce, aby si pri pečených buchtách a občerstvení 
maximum. Hlavnou časťou boli zúčastnil aj Mgr. Ľuboš Činčurák farár evanjelickej cirkvi augsburského zaspomínali na staré časy.

Medzinárodný deň detí prekážkové dráhy poskladané z prvkov basketbalu, futbalu a florbalu. V vyznania. Našich, tých skôr narodených spoluobčanov v úvode privítal starosta obce, 
druhej časti hrali v daných športoch turnaje jednotlivé kraje medzi sebou. Po prednáške Obecný úrad pripravil pre  občanov občerstvenie s gulášom.poďakoval im za ich celoživotné úsilie a do ďalších rokov im poprial veľa 
Medzi východniarmi zvíťazila naša škola a ako odmenu si domov odniesli Medzinárodný deň detí patrí k najobľúbenejším sviatkom našich zdravia, pohody a spokojnosti v kruhu najbližších.
šek v hodnote 7000 €.  Okrem toho boli pre deti nezabudnuteľným ratolestí. Preto sme pre deti z Chminianskej Novej Vsi a miestnej časti Toto tradičné fašiangové posedenie oživilo vystúpenie ľudového 
zážitkom aj stretnutia so známymi osobnosťami ako je Tittel, Šebo, Filc, Bunde pripravili v sobotu 30. mája 2009 o 13,00 hod. na miestnom rozprávača a tak v kultúrnom dome vládol smiech a dobrá nálada, čo svedčí Obecná knižnica Kropilák, Cibulková a nechýbali ani bratia Rančíkovci. Túto akciu futbalovom ihrisku športové popoludnie.o vydarenej akcii.
moderovali Adela a Sajfa.Najprv sa deťom predstavila skupina historického šermu SARUS z Prešova, Spestrením programu mala byť aj folklórna skupina Sabinovčan, ale 

Aj vy radi siahnete po dobrej knihe? Čítanie nielen že rozširuje ktorá vo svojom programe pretože bol v tom čase štátny smútok ich vystúpenie sa nekonalo. 
vedomosti a slovnú zásobu, ale tiež prináša zábavu, napätie, mnoho vystúpila v dobových kostýmoch.Necháme si to nabudúce.
užitočných rád...Po  šermiaroch sa  malým Z činnosti DHZ
Skrátka, knihy sú priateľom človeka. Len keby neboli také drahé!!!divákom predstavila sokoliarska 
Aj v tomto Vám vieme poradiť. V našej obecnej knižnici je množstvo skupina. Diváci mali možnosť Furmanské preteky v Chminianskej Novej Vsi
zaujímavých starších i úplne nových titulov, ktoré stoja za povšimnutie.vidieť ako dravec poslušne 

Nový rok sme začali výročnou členskou schôdzou, ktorej sa zúčastnila Náš knižničný fond je pravidelne dopĺňaný o nové knihy. Nájdite si čas a prelietaval z miesta na miesto, Slovenskí furmani merali svoje sily v sobotu 7.2.2009 v väčšina členov. Boli prehodnotené výsledky za uplynulý rok. Stanovili sa navštívte našu knižnicu. Otvorená je každý pondelok a štvrtok od 11,00 do keď si to zrazu rozmyslel a Chminianskej Novej Vsi. Nultý ročník pretekov odštartovali ráno ciele na rok 2009, hlavne ohľadom prevencie. Taktiež bol stanovený plán 18,00 hod.jednoducho odletel. Usadil sa do slávnostným sprievodom obcou. Miesta v koči obsadili čestní obyvatelia 
súťaží pre mladých hasičov, dorastencov, dorastenky, mužov a ženy. Žiačky ,, Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, tieňa pod strechou tribúny, obce. Súťaže sa zúčastnilo 14 pretekárov z  rôznych regiónov Slovenska. 

masťou na oči, lievikom múdrosti.odkiaľ pozoroval pokus sokoliara získali 2. miesto v pohárovej súťaži v Spišskej Novej Vsi. Po jarnej príprave 
Sprievodným podujatím bola výstava poľnohospodárskej techniky. 

Nemilovať ich, znamená nemilovať múdrosť.,,privolať ho. Nakoniec sa umúdril, vzlietol a dosadol na rukavicu sokoliara. ich čakalo okresné kolo v Hrabkove. Dievčatá získali 2. miesto, chlapci 5. 
Preteky furmanov zorganizovala obec v spolupráci s členmi Asociácie 

Deti sledovali vystúpenie s úžasom. Niektorí z nich našli odvahu vyskúšať si, miesto. Po jarnej príprave začali súťažiť aj dorastenci, dorastenky, muži a 
furmanov Slovenska. Súťažnú trať organizátori pripravili na futbalovom 

aké to je stať sa na krátku chvíľu sokoliarom a držať dravca na rukavici. ženy. Dvojmesačné nácviky začínajú prinášať plody. Dňa 7. júna 2009 sa 
ihrisku. Súťažilo sa v troch disciplínach. Prvou bolo zdolávanie prekážkovej 

Sokoliari v závere svojho vystúpenia ešte vysvetlili deťom ako chrániť zúčastnili muži pohárovej súťaže v Terni, kde sa umiestnili na 12. mieste pri OŠK SOKOL Chminianska Nová Vesdráhy. Išlo o to, aby furman so záprahom v čo najkratšom čase zvládol 
prírodu a žijúcich dravcov v nej. veľkej konkurencii. Dňa 14. júna 2009 sa zúčastnili obvodného kola v 

slalom, prechod zúženým priestorom a zacúval do improvizovanej stodoly. 
Neskôr sa MDD niesol v súťažnej nálade. Pre deti boli na ihrisku pripravené Lipovciach. Ženy skončili na 1. mieste, muži II na 2. mieste, kde obaja 

Ďalšou disciplínou bolo uloženie materiálu a prekonávanie prekážok. Pýchou obecného športového klubu je futbalová mládež. 
stanovištia s rôznymi športovými disciplínami. Súťažili v skákaní vo vreci, postúpili na okresné kolo. Muži I skončili na 4. mieste. Dňa 21. júna sa 

Silová disciplína bola poslednou previerkou a týkala sa ťahania záťaže – Postúpi do vyššej triedy z triedy II. C. napriek tomu, že skončili druhí. Ich 
hádzaní loptičiek do koša, skákaní s loptou medzi nohami a v presnej zúčastnili pohárovej súťaže vo Veľkom Slivníku, kde muži skončili na 6. 

kmeňov stromov. rival Lipovce, keďže nie sú technicky vybavení, nemôžu postúpiť do vyššej 
streľbe futbalovou loptou do bránky. mieste.

Prvé miesto vo furmanskom slalome získal záprah Pavla Kitaša z Golianova súťaže. Žiakom pod vedením  trénera Jána Skalku, sa podarilo zo 16 
Vrcholom dňa plného hier sa stala súťaž v preťahovaní lanom. Náš DHZ budú 11. júla 2009 na okresnom kole v Hendrichovciach 

( okres Nitra ). Technickú súťaž najlepšie zvládol Jozef Burík zo Sniny. zápasov ,, iba 3 prehrať,,. K postupu im srdečne blahoželáme. V doraste po 
Lákadlom pre deti boli nielen sladkosti, občerstvenie a darčekové reprezentovať naši dorastenci a dorastenky a 12. júla 2009 v obci Ovčie 

Najsilnejšieho koňa mal Peter Pardus z Hniezdneho ( okres Stará Ľubovňa ) zmene trénera Vladimíra Nováka došlo k zlepšeniu hernej pohody,aj vďaka 
predmety, ale aj výborný guláš, na ktorom si s chuťou zamaškrtili. muži a ženy.

a stal sa tak víťazom silovej disciplíny. nemu dorast sa udržal v I. triede. V budúcej sezóne veríme, že mužstvo 
Atrakcie v podobe elektrických motoriek, autíčok a trampolíny potešili Dúfame, že budú úspešne reprezentovať našu obec a postúpia na krajské dorastu obháji lepšie než 14. miesto. Chlapci majú určite na viac, len musia 
nejedno detské srdiečko. kolo vo Svidníku alebo šarišský pohár vo Vislanke.chcieť. Najväčším problémom športového klubu bolo A mužstvo. Neistota Deň matiek Príjemné popoludnie, plné najrôznejších aktivít rozžiarilo detské tváričky Chcem sa poďakovať všetkým súťažiacim, že si nájdu čas vo v základnej zostave, ale ani častá výmena trénerov nepriniesla pohodu do 
úsmevom, ktorý bol pre nás tou najkrajšou odmenou. svojom osobnom voľne a venujú sa nácvikom, ako aj vedúcim a členom hráčskeho kolektívu. Striedavé úspechy výhry a prehry, priniesli 14. miesto Boh nám dal všetkým vzácny dar. Ten dar sa volá MAMA. Mama Veríme, že aj deti si z tejto vydarenej akcie odniesli domov množstvo výboru.  (Ľuboš Markuš - veliteľ DHZ)v I. triede. Druhú časť súťaže po trénerovi M. Priščákovi s trénerskou nás naučila prvým slovám, prvým krokom, naučila nás otvárať srdcia, nezabudnuteľných zážitkov.
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