
OBEC  CHMINIANSKA                   NOVÁ  VES
zrekonštruovala sa strecha Čo sa udialo v obci v  II. polroku 2010

Obecného úradu, boli 
vymenené okná a taktiež bolo vykonané výjazdové zasadnutie obecného 

vnútorné priestory budovy zastupiteľstva v miestnej časti Bunde
Obecného úradu

priebežne bolo realizované kosenie  cirkevnej budovy, 
pravidelne sa vykonáva čistenie obce od smetia, ktoré taktiež práce pri rekonštrukcii okolia kostola a sociálnych  

väčšinou za sebou nechávajú nie naši občaniazariadení pri kostole

obec pristúpila aj k zrealizovaniu opravy kríža za obcou bola poskytnutá pomoc pri rekonštrukcii učební Základnej  
smerom na Bunde, ktorý bol posvätený duchovným otcomškoly a taktiež v materskej škole

čiastočne boli vykonávané vysprávky miestnych bola poskytnutá pomoc občanom počas  pretrvávajúcich 
komunikáciídažďov v lete – zapožičanie čerpadiel a taktiež boli urobené 

preventívne opatrenia proti vybrežovaniu Svinky, bola 
viackrát už boli zasypané jamy na prístupových cestách ku vykonaná aj oprava poškodených brehov koryta Svinky 

kostolu cez pozemok, ktorý ešte nie je vo vlastníctve obce, počas vyhlásenia III. a II. stupňa povodňovej aktivity - k 
taktiež tento pozemok bol nami udržiavaný kosením, niektorým poškodeniam brehov Svinky nemuselo dôjsť, 
hrabaním, či zberom lístiapokiaľ by neboli odstránené brehové porasty vŕby, ktorá má 

spevňovací charakter a ktorá bola vysadená počas regulácie 
31. októbra 2010 bola ukončená aktivačná činnosť a začali potoka. Za pomoc pri odstraňovaní škôd patrí poďakovanie 

sa vykonávať menšie obecné službyKarpatovke s.r.o., fy Viazanko Pavol, fy Janter, TS Prešov a 
Slovenskej správe ciest -  stredisko Chminianska Nová Ves.

pre občanov obce aj pre organizácie boli poskytnuté 
priestory Obecného úradu – zasadačka a sála kultúrneho boli odstraňované následky júnovej a augustovej povodne, 
domu, ako aj priestory na futbalovom ihrisku, občanom obce augustovej veternej smršti, oprava strechy na hospodárskej 
bola zapožičiavaná technika – autá a traktor a taktiež aj budove, oprava poškodeného osvetlenia, rozhlasu, 
autobus na rôzne akcie pre farnosť Chminianska Nová Ves, odstránenie polámaných konárov a vyvrátených stromov v 
ale aj pre Základnú školu.obci

Obecný úrad sa aj naďalej stará o zabezpečenie v rámci Združenia obcí – SEPAD bol dokončený a podaný 
stravovania starších občanovprojekt na vytvorenie zberného miesta pre komunálny 

odpad pre kompostovisko a nákup techniky pre 
v obci bola urobená vianočná výzdobazabezpečenie zberu komunálneho odpadu.

obec napriek momentálnemu nedostatku finančných vykonávajú sa dokončovacie práce na rekonšrukcii ČOV
prostriedkov zabezpečuje riadny chod obce,  má 
vysporiadané všetky finančné náležitosti a nie je zadĺženádokončila sa vonkajšia rekonštrukcia Domu smútku

koniec starého roka a privítanie Nového roka 2011 bolo pri taktiež bolo 4 x zrealizované kosenie na cintoríne
ohňostroji pred sálou kultúrneho domu
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Naši jubilanti
II. polrok 2010

,,Dožiť sa radosti
kvitnúceho rána,
je zázrak milosti
najkrajší dar Pána.,,

50 rokov
Mária Lešková  č. d. 20
Jozef Timko  č. d. 99

 55 rokov
Cyril Bačenko č. d. 40
František Centko  č. d. 170
Marta Fabianová  č. d. 155
Michal Figmik  č. d. 36
Mária Gužiová  č. d. 173
Ing. Marián Mamrák  č. d. 175
Mária Ondirková  č. d. 15
Vlasta Skalická  č. d. 18
Pavel Skalický  č. d. 18
Anton Šalamun  č. d. 180

60 rokov
Paulína Adamčinová  č. d. 115
Mária Burdová  č. d. 41
Helena Dzivá č. d. 5
Margita Kašperová č. d. 90
František Kopčik  č. d. 202
Alžbeta Polohová  č. d. 14
Jozef Potočňák   č. d. 7
Helena Schmidtová  č. d. 188
Vladislav Štock  č. d. 165
Mária Verešpejová  č. d. 127

65 rokov
Alžbeta Pošiváková  č. d. 37

70 rokov
Blažej Jakubík č. d. 274
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Mária Kalinová  č. d. 279
Mária Lopuchovská  č. d. 2
Štefan Lopuchovský č. d. 2
Mária Tobiašová č. d. 90

75 rokov
Jozef Timko  č. d. 99

80 rokov
Mária Harničarová  č. d. 282
Mária Tatarková  č. d. 291

85 rokov
Anna Marcinčinová č. d. 241

91 rokov
Verona Molčanová č. d. 124

93 rokov
Štefan Molčan č. d. 72

V roku 2010 sa narodili
Ján Bugna, Viktória Tomková,
Sebastián Pošivák, Tara Ferencová,
Liora Nemcová, Sebastián Pavol
Smolko, Kristína Šarišská, Klára
Valenčinová, Pleváková, Scarlett
Klára Príhodová,
Jakub Maník, Laura Lovászová

Srdečne
blahoželáme
jubilantom!

V Novom roku 2011 Vám kolektív
Obecného úradu praje veľa
zdravia, šťastia, úspechov
a Božieho požehnania.

II. POLROK

2010



Náučná literatúra pre deti a mládež: Učím sa poznávať prírodu, Keby pes treťom mieste sa umiestnil p. Jozef Kacvinský ml.. Vďaka sponzorom, každý Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce
mohol hovoriť, Hry na vonku, Mačky – príroda v kocke, Piráti a ich dobrodružný život súťažiaci odchádzal s cenou. Hlavným sponzorom, tak ako každý rok bol OŠK  SOKOLChminianska Nová Ves Obecný úrad Chminianska Nová Ves, ktorý zakúpil vecné ceny a poskytol  Futbaloví priaznivci sledujú smerovanie futbalu a výkonu hlavneDňa 27.11.2010 sa uskutočnili voľby poslancov obecného zastupiteľstva a Tešíme sa na Vašu návštevu. priestory kultúrneho domu. Ostaní sponzori - Pivovar Šariš, Slovenská A mužstva. Po zostupe z I. triedy do II. triedy výkony mužstva dospelých starostu obce. Obec Chminianska Nová Ves má 1 volebný obvod – 949 Knižnica je otvorená v pondelok a štvrtok od 11:00 do 18:00 hod. sporiteľňa, UNI Banka a UNION Poisťovňa.  Vyhodnotenia sa zúčastnil aj neboli presvedčivé. Od zostupu z V. ligy sa mužstvu nedarí zastabilizovať. voličov. Volieb sa zúčastnilo 683 voličov. Za starostu obce bol zvolený pán starosta obce p. Peter Konečný, ktorý zároveň zablahoželal a odovzdal cenu Hľadajú sa možnosti a varianty ako to zlepšiť. Boli prizvaní hráči, ktorí Peter Konečný s počtom platných hlasov 510, Ing. Peter Vaščák mal 161 víťazovi turnaja. Na záver sa poďakoval súťažiacim a organizátorovi, že si Deň sv. Huberta pôsobili v V. lige u nás, no aj tak sa úspech nedostavil. Sila mužstva je v platných hlasov. dokázali nájsť čas a zúčastnili sa tohto turnaja. Nakoniec sa všetci  rozlúčili s Dňa 28.8.2010 sa v našej obci pod záštitou poľovníckych združení kolektíve a ten treba poriadne sceliť.  Aby chuť po víťazstve a radosť z hry na 

prianím všetkého dobrého do Nového roka.Karpatovka, Jalta, Prameň a Srnka uskutočnil Deň sv. Huberta. V ihrisku bolo vidieť. Silný kolektív môže dať možnosť vyniknuť aj Za poslancov obecného
Chminianskej Novej Vsi preto, lebo tu sa stretávajú hranice poľovných jednotlivcovi. Je dobré, ak sa do klubu vnášajú nové myšlienky, ktoré nás zastupiteľstva boli zvolení:
revírov týchto poľovníckych združení. Napriek veľmi nepriaznivému Z činnosti DHZvšetkých a hlavne futbalovú hru obohatia. Nie vypisovanie pamfletov, 1. Slavomír Luca  349
počasiu absolvovala široká poľovnícka i nepoľovnícka verejnosť bohatý ktoré majú skôr negatívny prínos ako úžitok. Treba však kritiku, ktorá je Rok 2010 sme začali výročnou členskou schôdzou, na ktorú prišiel aj  2. Marián Adam 339
program, ktorého súčasťou bol slávnostný sprievod obcou, sv. omša, konštruktívna, vedieť prijať, či už hráčmi, ale aj výborom bez urážky. Práce prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik. Na pôde Obecného úradu3. Ľubomír Dzivý 297
výstava trofejí ulovenej zveri, prezentácia lesničiarov. Poľovníci zo vo futbalovej oblasti je veľa. Ten, kto to myslí s futbalom vážne, nech v Chminianskej Novej Vsi ho privítal starosta obce a funkcionári DHZ. Obec 4. Stanislav Miškuf 290
spomínaných poľovníckych združení oboznámili verejnosť so svojou vystúpi na schôdzi OŠK a nech sa zapojí do diania, určite bude vítaný. Kritiky sa mu veľmi páčila. Vyzdvihol prácu DHZ aj Obecného úradu. V závere5. Jozef Grešák 238
históriou, činnosťou či poľovníckymi tradíciami. Predviedli sa tiež sokoliari spoza čiary a pri poháriku je dosť. Len ich skutky akosi nevidno. Žeby sa báli sa poďakoval za vrúcne prijatie.6. Martin Majcher 235
a členovia poľovníckych združení so svojimi štvornohými pomocníkmi. verejne presadiť to, čo tu tvrdia? Trénerskú činnosť ukončil p. Adam a na V jarných mesiacoch sa naša práca zamerala hlavne na prípravu pred 7. Ľubomír Šarišský 234  
Bohatý program spestrila ešte súťaž v jedení gulášu, ktorý pre návštevníkov jeho miesto nastúpil p. Zlatohlavý. Zmena trénera bola jedna z požiadaviek, hasičskou sezónou. V mesiaci máj sa naši mladí hasiči zúčastnili okresného 8. Cyril Filičko 221
navarili členovia všetkých štyroch poľovníckych združení, ľudový rozprávač ktoré by mali zmeniť daný stav futbalu. Nuž uvidíme. Patrí sa poďakovať kola hry Plameň. Chlapci aj dievčatá skončili na druhom mieste. Dievčatá 9. Marián Fedor 210
a vystúpenie folklórnych skupín či bohatá tombola. Zábava pokračovala do p. Adamovi za jeho činnosť v klube a novému trénerovi popriať hlavne veľa postúpili na krajské kolo, kde obsadili  3. miesto. Chlapci postúpili na 
nočných hodín tanečnou zábavou. chuti do práce s  A mužstvom. krajské kolo a umiestnili sa na 1. mieste. V júli, auguste a v septembri začali Predsedníčka miestnej
Veríme, že z tejto akcie sa stane pekná tradícia a všetci členovia Verme, že sa podarí zachovať futbal na takom mieste, aké mu v obci patrí a naplno zarezávať družstvá dorastencov, mužov a žien. V každej kategórií volebnej komisie:
usporiadajúcich poľovníckych združení a taktiež aj verejnosť sa tešia aké si 60 rokov budoval. Po jesennej časti A mužstvo skončilo na 9. mieste, sme zaznamenali dobré výsledky. U mužov to bola pohárová súťaž v Gabriela Kočanová
na Deň sv. Huberta 2011. dorast na 11. mieste. Našou najväčšou radosťou je mládež, ktorá v žiackej Širokom, kde skončili na  1. mieste, na obvodnom kole na 2., 3. mieste. Ženy 

súťaži obsadzuje popredné miesto a aktuálne je na 1. mieste, k čomu im na obvodnom kole získali na 1. miesto, na pohárových súťažiach v Terni, v 
gratulujeme a prajeme im, aby radosť z futbalu mali veľmi dlho. Zlatom a v Gregorovciach obsadili 2. miesta. Dorastenci skončili na Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva ďakujú za prejavenú Sv. Mikuláš
K reprezentácii futbalu patria aj vystúpenia starých pánov s mužstvami okresnom kole v Terni na 1. mieste, dorastenky na 2. mieste. Muži nad 35 dôveru vo voľbách. Sviatok sv. Mikuláša je azda pre všetky deti jedným z najvytúženejších dní v 
z okolitých obcí, či z okresu Sabinov, ale aj zástupcom rožňavského okresu rokov vyhrali Okresné kolo v Kendiciach, kde potom postúpili na Šarišský roku. Tento sviatok je spomienkou na svätca, ktorý je vo všetkých 

s  mužstvom z  Krásnohorského  pohár v Šarišských Michaľanoch, kde skončili tiež na 1. mieste.l e g e n d á c h  p o v a žo v a ný  za  Knižné novinky v obecnej knižnici Podhradia. Zorganizované bolo aj Dňa 25.7. 2010 sa uskutočnila hasičská súťaž o pohár starostu obce neuveriteľne dobrotivého človeka, Milí čitatelia. Knižný fond v obecnej knižnici obce  Chminianska Nová Ves stretnutie z príležitosti 60. výročia  p. Chminianska Nová Ves. Hoci bolo nepriaznivé počasie, nenarušilo to pomáhajúceho iným v najťažších bol vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR v roku 2010 rozšírený o 55  novo Jána Skalku. priebeh súťaže. Prihlásených bolo 17 družstiev. Družstvo žien z životných situáciách.zakúpených kníh rôznych žánrov, ako je – detská literatúra, odborná Vďaka všetkým za reprezentáciu futbalu Chminianskej Novej Vsi skončilo na 2. mieste, muži II na 5. mieste a muži I na K nám sv. Mikuláš, ktorého sme literatúra pre deti a mládež, krásna a odborná literatúra pre dospelých. v obci. 9. mieste. V mesiacoch október, november a december našu obec dlho očakávali a na ktorého sme sa V roku 2010 sme našu obecnú knižnicu  obohatili o tieto nové tituly: reprezentovali mladí hasiči na halových súťažiach. Na týchto potvrdili, že tak veľmi tešili, zavítal v nedeľuKrásna literatúra pre dospelých: M. Rúfus – Ako stopy v snehu, M. Fartelová – patria k najlepším kolektívom. Na súťaži O Pohár primátora mesta Prešov 5. decembra 2010 o 15:00 hod.  Vianočný stolnotenisový Anjeli neplačú, M. Varáčková – Anjeli noci, J. Repovská – Bodka v adresári, J. Moro – 
skončili chlapci aj dievčatá na 1. miestach. Domov si priviezli aj putovné Prišiel navštíviť naše deti do sály Červené sárí, V. Šikulová – Domček jedným ťahom, J. Johnstonová – Druhá šanca pre turnaj poháre. V Bardejove chlapci aj dievčatá získali  1. miesta. Vo Svite na kultúrneho domu, ktoré si pre neho  lásku, J. Pronská – Hriech prvej noci, J. Featherová – Hriešny džentlmen, J. Kuchtová – Dňa 26.12.2010 sa uskutočnil vianočný Majstrovstvách republiky sa nám až tak nedarilo. Po malých chybách a Kašlem na život bez lásky, T. Lucká – Alkoholičky, F. Michaelsová – Keď ma raz pripravili krásne predvianočné 

turnaj v stolnom tenise. Priaznivci tohto zaváhaniach skončili chlapci na 7. mieste a dievčatá na 10. miesteoklameš, E. Noblová – Dievča odvedľa, A. Quicková – Láska na druhý pohľad, J. vystúpenie. Sv. Mikuláš si vypočul v 
športu sa stretli v priestoroch kultúrneho Deverauxová – Levanduľové ráno, L. Filipová – Milenky, K. Gillerová – Miluj ma z 83 účastníkov. Na súťaži v Plešivci o pohár riaditeľa OV DPO Rožňava sa podaní detí zo Základnej školy s 
domu už 13-krát, aby si zmerali sily. Do navždy, P. H. Baričák – More srdca, S. Koleničová – Nádej stratených duší, E. nám mimoriadne darilo. Chlapci obsadili v rôznych kategóriách 1., 1., 2. materskou školou modlitbičky, 
turnaja sa prihlásilo 18 súťažiacich. Wildesová – Nehanebný návrh, I. Kučerová – Nevidím, nepočujem, milujem, M. miesto a vyhrali aj putovný pohár (už po druhý krát) a dievčatá 2., 3., 3. básne i pesničky a veru bol veľmi 

Reading – Nostradamove proroctvá, M. Varáčková – O lásku sa neprosí, B. a J. Niektorí  zúčastnení  si pamätajú miesto. Nezabudli sme ani na najmenších. V máji sme zorganizovali pre deti šťastný, že ho detičky tak krásne v Guggenheim – Pozdravujem z neba!, D. Fulmeková – Topánky z papiera, R. začiatky vianočného turnaja, ktorý sa z materskej školy „Deň malých dráčikov“. Táto akcia si našla u detí veľkú našej obci privítali a čo všetko si Scherhauterová – Už viem, že chcem Teba, A. Carrington – Valerie 2 – Majiteľka hral v telocvični Základnej školy. Po obľubu. V septembri sme zase zorganizovali pre žiakov ZŠ 2. ročník výletu pre neho pripravili. A keďže sa plantáží, Valerie 3 – Mračná nad plantážami, Valerie 4 – Zajatkyňa na plantáži, prezentáci i  a krátkom privítaní  do Kopytovskej doliny. Na týchto podujatiach sa snažíme formou hier a Valerie 5 – Cotton Fields v plameňoch, Valerie 6 – Návrat na Cotton Fields, C. Mikulášovi vystúpenie detí tak 
organizátora súťaže  Ľuboša Markuša sa zábavy vysvetľovať deťom základy hasičstva, čo sa nám aj darí.Coulterová – Večerná hviezda, D. Steel -  Všetko má svoj čas, M. Baloghová – Zvrhlá veľmi páčilo, obdaroval všetky 
začalo hrať. Každý sa snažil uhrať čo láska, T. Keleová -Vasilková – Klamstvá, Z. Kleinová – Kresba v prachu, C. Coulterová deti, ktoré sa tohto krásneho 
najlepší výsledok, ale víťaz môže byť len – Nechcená nevesta, M. Zinková – Proroctvo sestier Na záver chcem popriať hasičom, hasičkám a všetkým občanommikulášskeho posedenia zúčastnili 
jeden. Po odohraní skupín postúpili do Náučná literatúra pre dospelých: Koráliková bižutéria, Kvetinové dekorácie, v Novom roku 2011 pevné zdravie, šťastie, rodinnú a pracovnú pohodu.sladkými balíčkami. Tie mu na 
ďalšieho kola tí najlepší.  Po krátkej Lexikón slušného správania

oplátku krásne zarecitovali alebo 
prestávke sa pokračovalo v zápolení. Krásna literatúra pre deti a mládež: 366 príbehov o zvieratkách, Dobrodružstvá Ľuboš Markušzaspievali. Poniektorí si na tento 

rušňa Tomáša 6, Dobrodružstvá rušňa Tomáša 7, Domáce zvieratá, Odvážny tigrík, Celý turnaj prebiehal v uvoľnenej  a veliteľ DHZkrásny deň chceli ponechať Pyšný levík, Pýta sa psíček Deny, Riekanky pre najmenších, Snehulienka, T. Brezina  – priateľskej atmosfére.  Účastníci si počas 
spomienku a tak sa s Mikulášom aj Kto škrieka v prázdnej klietke, T. Brezina – Tajomstvo potopeného vraku, M. Rúfus – prestávok pochutnali na vianočnej „mačanke“, guľáši a obložených  
odfotili. Na záver sa Mikuláš so všetkými malými i veľkými rozlúčil, ešte raz Modlitbičky, M. Cabotová – Navždy princeznou, M. Cabotová – Princezná Mia, L. misách. Vo večerných hodinách došlo k vyvrcholeniu turnaja. Víťazom sa 

Rennison – Som OK, nemám bikiny poďakoval za krásne privítanie a prisľúbil, že o rok k nám určite zas zavíta.
stal p. Michal Humený,  druhé  miesto obsadil  p. Stanislav Novák a na 
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Náhradníci, ktorí neboli zvolení za 
poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Vladimír Majcher 196
2. Peter Vaščák Ing. 188
3. Pavol Kalina 164
4. Andrej Galdun 160
5. Jozef Antol 157
6. Ladislav Šankweiler 154
7. Stanislav Strakay 142
8. Richard Varga 133
9. Jozef Kočan 125
10.Pavol Uličný 107
11.Anton Špyrka 106
12.Lukáš Pošivák 103
13.Peter Gľaba 79

Kríž bol postavený z obetavosti veriacich 
členov Lesného spoločenstva Jedle na 
chválu a slávu Božiu. Bol posvätený 
14.9.2010 na sviatok Povýšenia kríža.

O b e c  p r i s t ú p i l a  a j  k  
zrealizovaniu opravy kríža za 
obcou smerom na Bunde, ktorý 
bol posvätený duchovným 
otcom.


