
 Báseň a modlitba

Čo sa ty v básni dozvedáš:
Keď plače oblak, to je dážď.
Keď nebo plače, je to rosa.

Keď plače lúka, je v tom kosa.
Keď plače strom, je priskyrica.
Keď ty plačeš – dve tvoje líca

sa rozprávajú o duši.
Modlitbička to osuší.
A ako božie slniečko

zatlačí slzu pod viečko.
Báseň a modlitba sú sestry.

Pozvi ich k sebe, 
stôl im prestri.

 Milan Rúfus



Pripravujeme
na II. štvrťrok 2013

1. 5. 2013  Prvomájový beh zdravia 
12. 5. 2013 Deň matiek
25. 5. 2013 Deň mikroregiónu (v obci Olejníkov)
26. 5. 2013 Prejazd cyklotrasou Doliny Čergova
2. 6. 2013  Medzinárodný deň detí
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  Vážení spoluobčania,

zima trvala veľmi dlho, ale už je definitívne 
na odchode. Príroda si oddýchla a pripravila 
sa na nový život. Mnohí z nás už majú všet-
ko potrebné pripravené, aby mohli rozbeh-
núť svoje práce, zrealizovať plány, predsavza-
tia, či zákazky. Aj na obecnom úrade sme plní 
očakávaní, čo nám prinesie tento rok. Bodaj 
by nám to všetkým vyšlo tak, ako si to pred-
stavujeme.

Uzatvorili sme rok 2012. Už vieme ako sme 
hospodárili s obecným rozpočtom. Čísla nie 
sú najhoršie. Ale nebyť úveru, ktorý sme zo-
brali na pokrytie výdavkov za rekonštrukciu 
školy, rekonštrukciu miestnych komunikácií  
a verejných priestranstiev, mohlo to byť o nie-
čom inom. Teší nás, že na trvalý pobyt k za-
čiatku roka bolo prihlásených 2520 obyvate-
ľov, a že prírastok 51 osôb oproti roku 2011 
ovplyvnila nová individuálna výstavba a nie 
Rómovia. Veľa občanov odišlo do večnosti. 
Nedožilo sa jari. Ale život je už raz taký: raz 
smutný, inokedy veselý.

Končí sa programové obdobie (sedemroč-
né) Európskej únie. To znamená, že prevaž-
ná väčšina projektových výziev už bola vyhlá-
sená a teraz je už iba plnenie. Od roku 2015 
by malo začať nové obdobie. Veľakrát som už 
povedal, že nebyť európskych financií, na Slo-
vensku by nebol rozvoj, mnohé mestá a obce 
by stagnovali a možno by už aj zanikli. Štát-
na kasa je čoraz tenšia a je dobré, že sa nám  
aspoň občas darí a aký - taký projekt prejde  
a je podporený. V súčasnej dobe máme v pl-
není tri projekty. Jeden je podaný a čakáme, či 
bude podporený. Na jednom v súčasnosti pra-
cujeme a chceme ho podať v lete.

V prvých troch mesiacoch roka sme nema-
li na malých obecných službách a aktivačných 
prácach zamestnaných na dohody cez úrad 
práce žiadnych ľudí z kategórie dlhodobo ne-
zamestnaných. Úlohy, ktoré boli na nás klade-

né na úseku starostlivosti o verejný poriadok, 
čistotu a odpratávanie snehu sme zabezpečo-
vali vlastnými silami. Od prvého apríla sme zo-
brali z evidencie dlhodobo nezamestnaných 
tridsať ľudí. Pri výbere týchto ľudí sme bra-
li do úvahy aj to, či dotyčný uchádzač má vy-
rovnané podlžnosti voči obecnému úradu na 
daniach a poplatkoch, či posiela deti riadne  
do školy a ako sa v minulosti správal  
na menších obecných službách a aktivačnej  
činnosti.

Obec zo svojho rozpočtu dotuje aj činnosť 
spoločenských a záujmových organizácií. Po-
kiaľ mi čas dovolil, bol som, okrem jednej, na 
všetkých členských a výročných schôdzach. 
Chcem sa aj touto cestou poďakovať jednot-
livým výborom a organizáciám za činnosť  
a prácu v prospech svojej organizácie a ob-
ce. Zároveň vzhľadom na finančnú situáciu,  
chcem poprosiť vedenie spoločenských or-
ganizácií o zváženie každého výdavku, ktorý 
chcú minúť.

Veľmi milým bolo stretnutie so storoč-
nou jubilantkou p. Máriou Ižarikovou, kto-
rú sme prijali na obecnom úrade. Táto 
jubilantka nás všetkých zaskočila svojou ve-
selosťou, jednoduchosťou a bezprostred-
nosťou. Pekným stretnutím bolo poduja-
tie, ktoré pripravila Základná organizácia 
Únie žien Slovenska v Pečovskej Novej Vsi  
k 15. výročiu jej založenia.

Tieto stretnutia boli bezprostredné, nefalšo-
vané, prosto ľudské. Dúfam, že ich bude v bu-
dúcnosti viac.

Máme niekoľkých ľudí vo veku nad 90 rokov 
života, ale chvála Bohu, mnohých vo veku nad 
šesťdesiat rokov. Mrzí ma, že aj u nás sa po-
maly stáva samozrejmosťou, že mladí dávajú 
starších do domov dôchodcov. Pokiaľ je to ne-
vyhnutné, tak je to v poriadku, ale pokiaľ nie, je 
to na zváženie. Máme jednu pracovníčku, kto-
rá môže vypomôcť v nevyhnutných prípadoch, 
pomôcť pri meraní tlaku, nákupe liekov, drob- 
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nej opatere. Bližšie informácie Vám poskytne-
me na obecnom úrade. Pokiaľ budeme môcť, 
tak pomôžeme.

Zmeny, ktoré nastali po roku 1990 nám  
do spoločnosti priniesli aj určitú ľahostajnosť 
v medziľudských vzťahoch a nezáujem o ve-
ci verejné a obecné. Maximálne tak kritiku. 
Dnes je už nemysliteľné, aby sme čosi budo-
vali tak ako v minulosti svojpomocne, t.j. za 
pomoci občanov. Poslednou takouto akciou 
bola výstavba domu smútku. Neorganizujeme 
už ani jarné a jesenné upratovanie. Pravdepo-
dobne by už nikto neprišiel. V tejto súvislosti 
mi nedá, aby som nespomenul aj určité povin-
nosti občanov a podnikateľov, ktoré vyplývajú  
zo všeobecne záväzných nariadení obce pri 
čistení chodníkov, upratovaní snehu pred svo-
jimi obydliami a prevádzkami. Určite neskĺz-
nem do polohy, že budem niekoho karhať  
a pokutovať. Je naozaj trápne a človek ani ne-
vie, čo si má myslieť, keď Vám niekto ráno  

o šiestej zavolá telefónom, že nemôže vyjsť 
autom z dvora na cestu. Keď sa vonku „čer-
ti ženia“, treba mať aj trochu trpezlivosti  
a ochoty. Tu by som chcel vyzdvihnúť aj dob-
ré, pozitívne príklady ľudí, ktorých ráno vidíme 
na chodníkoch pri ich údržbe - Ján Hančák,  
Eliáš Dujava, Magdaléna Krajňáková, Ju-
raj Matisovský, Pavlína Bérešová, Má-
ria Jašková a mnohí ďalší. V súvislosti  
s výpadkom elektrického prúdu, zemného ply-
nu, ktoré občas nastali, chcem poprosiť obča-
nov, aby volali priamo na dispečingy buď ply-
nárne, vodárne alebo elektrárne. Môžete volať 
aj na OcÚ, ale ide to zbytočne okľukou. A mys-
lím si, že je rozdiel, keď na dispečingy zavolá 
17 nespokojných občanov, ako keď volá pra-
covník obecného úradu.

Aj v tomto štvrťroku pripravujeme niekoľ-
ko  zaujímavých akcií a budeme radi, ak sa na 
nich zúčastníte.

Jaroslav Baňas, starosta obce

VEREJNÁ ZBIERKA
Obec vyhlásila verejnú zbierku na výrobu a osadenie sochy sv. Ondreja, patróna obce v ter-

míne od 28. 11. 2012 do 31. 8. 2013. Socha bude vyrobená z bieleho mramoru a bude osadená  
na kamennom podstavci vysokom cca 1 meter. Finančné prostriedky - príspevky môžete posielať 
na osobitne zriadený účet 3072673451/0200 alebo priniesť do pokladne obecného úradu.

Na sochu sv. Ondreja doposiaľ prispeli:

Bartolomej Cisko
Štefan Pivovarník

Žofia Martavuzová
Magdaléna Kochanová

Tomáš Šimoňák, Poprad
Božena Semanová, Lipany

Margita Pernišová, Kanianka
Zbierky z vianočných trhov

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
Ľubomír Semančík, Prešov

Melichar Gajdoš
Jozef Mišenko, Orlov

Magdaléna Trávniková
Zbierka zo slávnosti MDŽ
Ing. Ľubomír Hanušovský

Helena Viazanková
Anna Počová

Anna Danková, rod. Fedáková

Spolu sa k 25. 3. 2013 vyzbieralo 783,30 €.
Všetkým darcom ďakujeme.

V ďalšom čísle prinesieme mená a priezviská tých, ktorí prispejú na zbierku v druhom štvrťroku. 
Zbierku po jednotlivých domoch robiť nebudeme.
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Základné demografické údaje obce 
Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2012

Počet obyvateľov spolu: 2520 
 z toho: mužov 1235 
  žien 1285 
  obyvateľov rómskej osady 551
 z toho: 0 – 6 rokov 325 
  7 – 15 rokov 350 
  16 – 18 rokov 124 
  19 – 60 rokov 1370 
  nad 60 rokov 351 
Počet prihlásených osôb na trvalý pobyt: 41 
Počet odsťahovaných osôb: 22 
Počet narodených detí:  46 (24 rómskych)
Počet zomrelých:  17 (1 Róm)
Najstarší občan:   Andrej Chovanec – 94 rokov
Najstaršia občianka:   Mária Ižariková, r. Zubrická
   100 rokov 
Najstarší rómsky občan:  Pavel Feri – 69 rokov 
Najstaršia rómska občianka:  Emília Lacková – 72 rokov

Matričná činnosť a osvedčovanie 
v roku 2012

Kniha narodení 0 zápisov
Kniha manželstiev 21 zápisov
Kniha úmrtí 19 zápisov
Žiadosti o príspevok na pohrebné 19
Výpisy z matrík (druhopisy) 65
Dodatočné záznamy 12
Matričné doklady do cudziny 4
Matrikovanie v osobitnej matrike 2
Povolenie k uzavretiu manželstva - delegovanie 5
Počet osvedčených podpisov 367
Počet osvedčených fotokópií 715
Poskytnutie súčinnosti pre súdy, exekútorské úrady, políciu 119
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Hospodárenie obce za rok 2012 
v číslach

Rozpočet v Eur Schválený  Skutočné
 rozpočet  čerpanie
 po zmenách k 31.12.2012
 € €

Príjmy celkom 2.348.000 1.876.841
z toho:  
Bežné príjmy 1.486.521 1.458.448
Kapitálové príjmy 452.604 27.602
Finančné príjmy 379.963 375.624
Príjmy ZŠ s MŠ 28.912 15.167

Výdavky celkom 2.348.000 1.848.543
z toho:  
Bežné výdavky 482.476 461.629
Kapitálové výdavky 503.526 449.384
Finančné výdavky 441.400 6.000
Výdavky ZŠ s MŠ 920.598 931.530

 Plnenie rozpočtu príjmov predstavuje 80 %.
 Plnenie rozpočtu výdavkov predstavuje 79%.
 

Z toho: Výdavky Základnej školy s materskou školou za rok 2012
  v €

Prenesené kompetencie – dotácie z KŠÚ pre základnú školu  653.349
Originálne kompetencie – finančné prostriedky z rozpočtu obce  214.988
Z toho : Školské stredisko záujmovej činnosti  18.050
 Školská jedáleň  67.988
 Školský klub detí   8.950
 Materská škola  120.000
Vrátené príjmy škole z obce  15.138
Školské pomôcky, dávky v hmotnej núdzi  27.749
Projekt PIERKO – čerpanie  20.306 
Spolu: 931.530



V zasadacej miestnosti obecného úradu začiatkom marca bola veľká slávnosť.  
Dňa 4. marca tu prijal starosta obce 100 ročnú jubilantku, občianku našej obce  
p. Máriu Ižarikovú, rod. Zubrickú. Pri príležitosti tohto životného jubilea pripravil obecný 
úrad pre oslávenkyňu krátky kultúrny program s básňou, ďakovným slovom a spevom. Tejto 
slávnosti sa zúčastnila aj 20 členná skupina rodinných príslušníkov. Jubilantka sa podpísala  
aj do pamätnej knihy obce.

Pani Mária Ižariková, rod. Zubrická sa narodila 2. marca 1913 rodičom Jurajovi Zub-
rickému a Anne rod. Kandráčovej. Doma ich bolo 7 detí. Ján, Juraj, Mária, Anna, Veronika, 
Žofia, Rozália a Barborka. Mária bola najstaršia z dievčat. Barborka zomrela ako malé diev-
čatko. Otec bol kočišom u rodiny Bornemiszovej, matka bola domáca, privyrábala si šitím. 

Naša oslávenkyňa Mária odmalička pomáhala rodičom na gazdovstve a pri výchove 
súrodencov. Ako mladé, ešte ani dvadsaťročné dievča išla do služby do rodiny Bornemiszovej. Keďže vedela dobre variť, 
stala sa z nej kuchárka. Okrem varenia pre rodinu denne varila 20 - 30 obedov pre robotníkov do lesa na Majdan. V roku 
1940 (28.5.) sa vydala za Františka Ižarika. Ich bezdetné manželstvo však trvalo iba necelé tri roky. Viac sa už nevydala. 
V tom čase sa presťahovala do domčeka vedľa kostola, kde býva dodnes. Zobrala si k sebe svojich rodičov a starala sa  
o nich. Otec zomrel v roku 1965. Potom sa starala o mamu, ktorá posledných 10 rokov bola pripútaná k lôžku. Zomrela  
ako 99 ročná v roku 1978.

Mária v živote raz vážne ochorela. Dostala silnú reumu od chladnej vody. Tri mesiace ležala v posteli, lekári už jej pomaly 
nedávali nádej, ale dostala sa z toho.

Mária sa starala o malé hospodárstvo. Pomáhala rodine ako sa dalo. Ročne chovala 2 - 3 prasatá. Okrem dobrého vare-
nia známa bola aj dobrým pečením. Známe boli jej pagáče, či už jablkové, tvarohové, škvarkové koláčiky, nalešniky a pod.

Vždy mala upratané, napečené pre návštevu. Jej dom bol otvorený pre všetkých. Tešila sa zo svojej rodiny, synovcov  
a neterí, v ktorých sa videla.

Ľudia sa tu radi zastavovali, či už cestou do kostola alebo z kostola. Povestný bol jej ukazovák, ktorým vábila, zvolávala 
známych, známe na malé posedenie. Lavička pred jej domom vždy bola obsadená. Aj farári sa tu radi zastavovali. Aj súčas-
ný duchovný otec je tu pomaly každý druhý deň. Naširoko rozdávala úsmev a dobrú náladu. Práve preto ju ľudia mali radi.

Keďže býva pri kostole, vždy bola poruke ako krstná. Stalo sa to niekoľkokrát tak, že keď prišli krstiť a neprišla krstná, 
tak prišli po ňu. Nikdy neodmietla. Okrem svojej rodiny je krstnou asi 20 deťom. 

Dnes žije sama,  
v dome, v ktorom pre-
žila väčšiu časť svojho 
života. Stará sa o ňu 
manželka jej synovca p. 
Helena Zubrická, za čo 
jej patrí vďaka.

V poslednom roku 
ju už akosi prestávajú 
počúvať nohy aj pa-
mäť trocha hapruje. 
Ale stále je pohyblivá, 
samoobslužná. Stále 
hovorí o svojej mladosti, 
rodičoch, svojej rodine. 
Spomienky z mladosti 
sa vynárajú, vracajú.
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Mária Ižariková, rod. Zubrická
100 ročná jubilantka
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Základná organizácia Únie žien Slovenska  
v Pečovskej Novej Vsi má 15 rokov

OKIENKO SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

Básnik hovorí: „Čas beží ako splašený kôň...“, no nám sa zdá, že niekedy letí rýchlos-
ťou svetla a nestačíme sa diviť ako ubehlo tých 15 rokov života našej organizácie Únie žien.  
Od svojho založenia 23. januára 1998, kedy bola na ustanovujúcej schôdzi zvolená za pred-
sedníčku p. Blanka Baňasová st., sa členky ZO veľmi aktívne zapájali nielen do rôznych 
obecných akcií, ale vyvíjali aj športové, turistické, náboženské a kultúrnospoločenské aktivity. 
Počas 15-tich rokov sa udialo viacero zmien – niektoré členky vystúpili z našich radov, ba dve 
nás opustili navždy (p. Anna Tešľová a p. Anna Krajňáková), iné sa k nám zas pridali, zmena 
nastala aj v osobe predsedníčky – v roku 2006 sa ňou stala p. Mária Čekanová.

15 rokov existencie ZO ÚŽS v Pečovskej Novej Vsi sa členky rozhodli osláviť spolu  
s pozvanými hosťami 26. januára 2013 na slávnostnom posedení v sále obecného úradu. 
Po privítaní predsedníčkou p. Máriou Čekanovou sa všetci prítomní pobavili pri kultúrnom 
programe, v ktorom sa striedalo hovorené slovo so spevom, humor s hudobnými skladbami, 
príjemným prekvapením bolo vystúpenie členiek ZO s pásmom ľudových piesní a hymnou 
našej organizácie.

Starosta obce p. Jaroslav Baňas vo svojom príhovore vyzdvihol ochotu a aktivitu členiek 
našej organizácie pri uskutočňovaní obecných akcií, poďakoval sa za doterajšiu činnosť 
a pri príležitosti 15. výročia založenia ZO Únie žien Slovenska v Pečovskej Novej Vsi odovzdal 
súčasnej predsedníčke p. Márii Čekanovej aj p. Blanke Baňasovej st. bývalej predsedníčke 
ďakovné listy. 

Ďalšia, neoficiálna, časť posedenia sa pri dobrej hudbe a vlastnoručne pripravenom ob-
čerstvení niesla v priateľskej atmosfére. Bolo dosť času zaspomínať si na všetky akcie, pri 
ktorých sme zažili veselé i „ťažké“ chvíle, ale hlavne tie, ktoré nás obohatili o pocity súdržnosti 
a priateľstva, keď sa z nás stala jedna veľká rodina, ale aj spriadať plány do budúcna. 

Možno povedať, že za tých 15 rokov života sa z „nemluvňaťa“ stala zdravá mladá 
„deva“, ktorá, veríme, dozreje a prinesie ešte viac ovocia nám všetkým.

To si zo srdca želáme.
Výbor ZO ÚŽS
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Žena a dieťa patria odpradávna k sebe, tvoria nerozlučiteľnú dvojicu. Preto ani 
niet divu, že karneval pre deti v našej obci pripravujú ženy – mamy, staré mamy – 
členky ZO Únie žien.

Tohtoročný detský karneval sa konal v sobotu 9. februára v popoludňajších ho-
dinách. V kultúrnej miestnosti obecného úradu sa zišlo viac než 50 masiek v pestrých 
kostýmoch. Čakala ich tu veselá zábava, dobrá tanečná hudba, rôzne súťaže a hry. 
A pravdaže ceny nielen pre najkrajšie masky. Aby však bolo ocenených čím viac ma- 
siek, deti boli rozdelené do 5-tich vekových kategórií od batoliat až po školákov II. stupňa 
ZŠ. Porota udelila ceny 15-tim maskám, no naprázdno neobišlo žiadne dieťa, každé totiž 
dostalo hračku a sladkosť. Za najkrajšiu masku bola vyhlásená kreatívna torta z kartónu  
a farebného papiera, ktorou sa hrdila Kornélia Trojanovičová. 

Deti sa spolu so svojimi mamičkami, ba aj babičkami dosýta vyšantili, vytancovali, niek-
toré, hlavne tie menšie, by sa boli točili v kole hádam aj do noci. No aby neboli pri tanci 
a zábave smädné, či nebodaj hladné, usporiadateľky pre ne prichystali litre voňavého čaju 
a plný stôl dobrôt – nechýbali fašiangové šišky, rôzne koláčiky či banánové jednohubky.

Usporiadateľky veria, že deti aj ich rodičia, či starí rodičia prežili zaujímavé popoludnie  
a už teraz uvažujú o tom, ako čo najlepšie pripraviť ten budúci detský karneval. 

Výbor ZO ÚŽS

DETSKÝ KARNEVAL

Okienko kultúry



Tak ako po minulé roky aj tentokrát obecný úrad pripravil pre miestne ženy k sviat-
ku MDŽ prekvapenie. Dňa 10. marca pozvanie starostu obce prijalo asi 150 žien  
z obce. Hneď vo vestibule kultúrno-spoločenských priestorov obecného úradu kaž-
dá žena obdržala od vedenia obce malý darček, ktorý pripravila miestna podnikateľ-

ka p. Pavlína Marcinová. Po privítaní mo-
derátorom nasledoval kultúrny program. 
Scenár bol pripravený tak, že v ňom účin-
kovali prevažne muži. Vystúpili v ňom ta-
nečná a hudobná skupina s Ondrejom Ma-
tisovským a Dušanom Podlipom, Peter 
Novický so svojou hudobnou skupinou, 
mužská spevácka zložka pri klube dô-
chodcov na čele s p. Andrejom Samkom, 
Adam Hendrichovský s ľudovým rozprá-
vaním a Milan Kaprál so svojou skladbou.

Stretnutie moderoval Slavo Karabinoš.  
V záverečnom vystúpení starosta ocenil 

úsilie a úlohu ženy v rodine, obci, spoločnosti. Poprial ženám do nasledujúcich dní  
a rokov pevné zdravie, veľa úspechov a spokojnosti v živote. V kuloároch sa povrá-
valo, že ženy na oplátku pripravia pre mužov v lete podobné prekvapenie.                                                   

                                                                                                             Redakčná rada
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MDŽ - stretnutie žien

Dňa 15. marca 2013 sa v priestoroch galérie Mestského úradu v Lipanoch uskutočnila okresná 
súťažná prehliadka detských folklórnych súborov pod názvom KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 
2013 - 44. ročník. Organizátorom tohto podujatia bolo Divadlo Jonáša Záborského – útvar osveto-
vej činnosti v Prešove v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom – odborom kultúry a Mest-
ským úradom - oddelením kultúry a športu v Lipanoch. Okres Sabinov reprezentovali tieto kolektívy: 
DFS HVIEZDIČKA pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany, DFS JAZIERKO pri ZŠ s MŠ, Rožkovany, DFS 
DUBOVIČANČEK pri ZŠ Dubovica, DFS KRIVIANČEK pri OcÚ Krivany, DFS LIPKA pri ZŠ Komen-
ského 113, Lipany, DFS HAVRANČATA pri Občianskom združení Havrančatá, Ľutina, DFS BRIEZ-
KA pri ZŠ s MŠ Brezovica a DFS JABLUČKO pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. Ako hosť prehliad-
ky sa predstavili sólistky z dvoch tanečných kolektívov FEJERVERK a LIMUZIN z mesta Taganrog 
z Rostovskej oblasti z Ruskej federácie. Spolu účinkovalo 10 detských kolektívov, t.j. 230 účinkujú-
cich. Na ich vystúpenia sa prišlo pozrieť asi 250 divákov. Prehliadka sa teší veľkej pozornosti domá-
cich, o čom svedčí aj prítomnosť primátora mesta Lipany Ing. Eduarda Vokála a členky komisie pre 
kultúru pri MsÚ v Lipanoch JUDr. Jany Toporcerovej. Naše deti úspešne reprezentovali svoju ško-
lu a obec na tejto prehliadke. Umiestnili sa v striebornom pásme a všetci sme sa z toho tešili, 
aj keď stále je čo zlepšovať. Tešíme sa ďalšiu spoluprácu a nových členov DFS JABLUČKO.

Mgr. Vierka Horňáková

Kreácie detského folklóru



Pečovskonovoveský spravodajca 9

Rosprafka Kraľ a kameňar
Išol kraľ za drahu a prišol ku človekovi, co kamene tluk. Pital śe ho – keľo na dzeň 

zarobi. Tri grajcare. Človeče, jak ti s teho možeš vižic, hvari kraľ. Ta – jeden graj-
car vracam, jeden fše požičujem a z jedneho žijem, otpovedzel kameňar. Kraľ mu 
na to – no jak to ti možeš i z rodzinu z jedneho grajcara vižic, ta to je hadanka. Aľe 
totu hadanku, hvari kraľ, nikemu ňeśmiš povedzec, niž ňeuvidziš moju hlavu. Kraľ 
totu hadanku zahadal svojemu ministrovi, že ked ju ňeuhadne, z miňisterstva idze 
dolu! Miňister śe zľeknul, ňe, ta zebral svojich najmudrejšich adjuntoch a pošol do 
śveta, kto bi mu totu hatku viśvetľil, co je: Jeden grajcar vracam, jeden požičujem 
a z jedneho žijem. Išol, išol, aš prišol ku temu kameňarovi. A kameňar hvari – ja to-
tu hatku znam, aľe neśmim ju povedzec, niž ňeuvidzim kraľovu hlavu. Ministrovi 
hňet šiplo do hlavi, ta chitro vibral s pugiľara dukat, co na ňim bula kraľova hlava  
a dal ju kameňarovi. No a kameňar uš teraz mohol povedzec – ta – jeden grajcar 
vracam z vdzečnosci ocovi, druhi požičujem dzecom, žebi tagisto mňe potom vra-
ciľi, a s treceho žijeme do vuľi Boskej... A toten kraľ, co pomedzi chudobni ľut 
chodzil, bul Maťaš-kraľ 

 Rospravkar Juraj Krankota

OKIENKO ŠPORtU
46. ročník stolnotenisového turnaja  

k oslobodeniu obce
Aj v roku 2013, 21. januára stolnotenisový oddiel Sokol v Pečovskej Novej Vsi pripravil  

v poradí 46. ročník stolnotenisového turnaja. Toto podujatie sa každoročne organizuje ako 
spomienka na obete bojov počas oslobodzova-
nia našej obce v roku 1945. 

Turnaj sa uskutočnil v priestoroch Základnej 
školy v Pečovskej Novej Vsi a zúčastnili sa ho  
13 registrovaní, 7 neregistrovaní hráči a 6 žia-
ci základnej školy. V jednotlivých kategóriách 
boli tieto umiestnenia:

Kategória registrovaní:
 1. Jozef Kostrab
 2. Richard Smetanka
 3. Milan Mizerák
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Kategória neregistrovaní:
 1. Pavol Kvašňák
 2. Martin Krivda
 3. Peter Zborovský, Mgr.

Kategória žiaci:
 1. Karol Letkovský
 2. Marek Dvorščák
 3. Dávid Ring

TJ SLOVAN
Pečovská Nová Ves

Vážení športoví priatelia, dovoľte mi, aby som pred začiatkom jarnej časti súťaže 
ročníka 2012/2013 poďakoval za Vašu priazeň a podporu.

Zvlášť chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí v neľahkej dobe boli ochot-
ní podporiť náš futbalový klub aj finančne a materiálne.

Jedná a o týchto sponzorov:
Ján Mojzeš

Milan Poklemba
Pavlína Marcinová
Mgr. Štefan Antol
Peter Mikulášik
Ing. Peter Leššo
Stanislav Leššo

Mäsovýroba Hurka s.r.o.
Ján Lipták

Maroš Peregrin
Reštaurácia MARTINI

Marek Verešpej
Pavol Cicman ml.

Matúš Havrila, Ľutina
Pavol Baňas

Zároveň chceme do jarnej časti súťaže pozvať čo najväčší počet fanúšikov  
a priaznivcov futbalu, aby svojou prítomnosťou povzbudili a podporili náš klub  
a našich športovcov, ktorí reprezentujú našu obec.

predseda FK SLOVAN Pečovská Nová Ves
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Rozpis futbalových súťaží jarnej časti 
pre súťažný ročník 2012 - 2013
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Okienko základnej školy
s materskou školou

Aj v tomto roku naša škola zavolala 
budúcich prvákov do svojich pekných 
učební a tried. Tie si prišli pozrieť spolu 
so svojimi rodičmi v nedeľu 27. januára 
2013 v popoludňajších hodinách. Práve 
vtedy sa totiž konal zápis detí do PR-
VÉHO ROČNÍKA. V škole na nich čakali 
usmiate panie učiteľky a odvážni prváci, 
ktorí tento vydarený deň pripravili. Po 
privítaní a krátkom programe si budúci 
žiačikovia prezreli priestory školy – vy-
skúšali si vyučovanie v jazykovej učeb-
ni i v učebni informatiky, pobehali si  
v telocvični, veselo im bolo v priesto-
roch školského klubu detí a ani si ne-
uvedomovali, že pri tom všetkom ich 
vždy pozorne sledovali oči našich uči-
teliek. Zatiaľ čo sa budúci prváci snaži-
li úplne sami - bez rodičov, čo najlepšie 
zvládnuť svoju prvú životnú skúšku, ich 
rodičia vybavovali potrebné písomné 
náležitosti, vyberali pre svojich budú-
cich prváčikov prvú knižku i pracovné 
zošity. Popritom vyplnili krátky dotaz-
ník, ktorého obsahom bolo zistenie ich 
názoru na organizáciu zápisu do prvého 
ročníka. Väčšina rodičov sa vyjadrila, že 
organizovanie zápisu im vyhovuje práve 
v nedeľu .Potom sa aj oni vybrali za svo-
jimi deťmi, aby sa pozreli ako sa im darí. 
Po absolvovaní aktivít v triedach a učeb-
niach sa deti aj rodičia vrátili do priesto-

rov školskej jedálne, kde na nich čaka-
lo malé pohostenie. Všetci predškoláci 
si za svoju statočnosť a usilovnosť od-
niesli domov pamätné listy a malé dar-
čeky, ktoré pre nich pripravilo vedenie 
školy a šikovné ruky ich budúcich spo-
lužiakov. Tie im ešte dlho budú pripomí-
nať tento slávnostný deň.

Zápisu sa spolu zúčastnilo 50 detí 
(27 chlapcov a 23 dievčat), z toho bolo  
18 rómskych žiakov (9 chlapcov a 9 
dievčat). O odklad školskej dochádz-
ky pre svoje dieťa požiadalo 8 rodičov,  
z toho 4 rómski. K žiadostiam k udele-
niu odkladu povinnej školskej dochádz-
ky vydá ešte odborné stanovisko Cen-
trum pedagogicko - psychologického 
poradenstva a prevencie v Sabinove. 

Priestory našej školy v nedeľný pod-
večer osameli, dvere sa zatvorili, darče-
ky sa minuli… A nám nezostáva nič iné, 
len s radosťou povedať, že už teraz sa 
tešíme na všetkých budúcich prvákov, 
ktorí v septembri 2013 zasadnú do la-
víc našej základnej školy. Všetci im bu-
deme držať prsty, aby sa im v škole pá-
čilo, aby sa z nich stali úspešní a učenia 
chtiví žiaci – teda NAŠI SKVELÍ PRVÁCI!

Mgr. Valentína Krajňáková, 
riaditeľka ZŠsMŠ
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... odvaha im nechýbala 
 

... a kam teraz? 

... s úsmevom ukázali, čo vedia 
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Zápis do materskej školy
Materská škola má mimoriadny význam v živote dieťaťa, nakoľko ponúka rozvojové edu-

kačné podnety pre každého jedinca. 
Rodičia detí vo veku od troch do šesť rokov v zmysle § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 

Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov v termíne od 15. 2. 2013 do 15. 3. 2013 
mali možnosť ich zapísať do Materskej školy v Pečovskej Novej Vsi. Miestom konania bola 
MŠ a komunitné centrum. Zápisu sa spravidla zúčastnilo dieťa v sprievode svojho rodiča, kto-
rý predložil žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok 
2013/2014 a potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. 
Rodičia tak mali možnosť pozrieť si priestory a vybavenie materskej školy, v ktorých ich dieťa 
bude tráviť väčšinu svojho času. 

V uvedenom termíne bolo prijatých 39 žiadostí (z toho 12 z marginalizovaných rómskych 
komunít). Jedna žiadosť bola prijatá po termíne.

Alena Perdíková, ZRŠ pre MŠ

„Keď si v živote zasadil čo len jeden strom,
nežil si nadarmo“ ...

...hovorí stará ľudová múdrosť. Nežiť nadarmo. O to sa pokúšame asi všetci. 
Niektorí iba tým, že o tom hovoria, niektorí aj svojimi skutkami. Žiaci a učitelia na-
šej školy patria do tej druhej skupiny ľudí. Spoločne s piatimi krajinami sveta pra-
cujeme na téme záchrany lesov a zároveň sa o jeden malý les pokúsime aj v areáli 
našej školy. Zapojili sme sa do projektu Comenius – Multilaterálne školské part-
nerstvá, ktorý je jedným z mnohých projektov zastrešovaných Európskou Úniou. 
Spomínaný projekt je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, 
ktorý sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených 
do predškolského a školského vzdelávania. Jeho cieľom je rozvíjať medzi mladý-
mi ľuďmi a pedagogickými pracovníkmi poznanie a porozumenie rozmanitosti eu-
rópskych kultúr a jazykov a pomáhať ľuďom získavať základné životné zručnosti  
a schopnosti potrebné pre ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európ-
ske občianstvo. 

Začali sme už začiatkom školského roka, kedy sa učitelia našej školy zúčast-
nili prvej projektovej návštevy koordinátorskej školy v Turecku. Škola v Turecku 
bola tou, ktorá prišla s myšlienkou realizovať tento projekt. Nachádza sa v meste 
Tuzkoy, kde je problematika zachovania lesov veľmi aktuálna. Pôda je tam veľmi su-
chá, pieskovitá a zelený les veľkou vzácnosťou. Spolu s Talianskom, Portugalskom  
a Bulharskom sme sa k tejto škole pripojili aj my a rozbehli aktivity, ktorými naši žia-
ci a učitelia prispejú k rozšíreniu povedomia o problematike ničenia lesov a potre-
be ich záchrany. 
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Začiatkom decembra minulého roka prebehol v našej škole projektový deň,  
v rámci ktorého sme splnili prvú projektovú úlohu – Vymyslenie loga projektu. Na 
tejto úlohe pracovali žiaci všetkých zapojených škôl súčasne. Víťazné logá jednot-
livých škôl boli uverejnené na webovej stránke nášho projektu, kde bolo spustené 
hlasovanie o ten najlepší nápad.

Na našej škole bolo vymýšľanie loga spojené aj s oboznámením sa s environ-
mentálnou problematikou projektu a so základnými faktami o jednotlivých zapoje-
ných krajinách. Žiaci sa na tento deň pripravovali už doma ešte pred jeho samot-
ným začiatkom. V skupinách pripravovali slovníky v jazykoch našich partnerských 
krajín, ktoré obsahovali základné slová a frázy potrebné na komunikáciu. Niekto-
rí žiaci sa do tejto činnosti zapojili skutočne tvorivo a vymysleli slovníky rôznych 
tvarov a veľkostí. Počas samotného dňa potom tieto slovníky pred ostatnými deť-
mi prezentovali. Zároveň sa však zúčastnili aj prezentácie partnerských krajín, kto-
ré pre ne pripravili učitelia našej základnej školy. Zavŕšením tohto dňa bolo vymys-
lenie loga, ktoré malo zahŕňať environmentálnu tému projektu aj krajiny do nášho 
projektu zapojené. Na našej škole zvíťazil nápad žiačok z 8. B triedy – Soni Funtá-
ľovej a Lenky Novickej. Tieto dve žiačky sa spolu s ostatnými 12 žiakmi zúčastnia 
návštevy v Taliansku alebo Portugalsku, ktorá bude uskutočnená v budúcom škol-
skom roku. 

Súčasťou projektu je aj výmena poznatkov o kultúrnych tradíciách jednotlivých 
krajín. V rámci tejto úlohy prebehla výmena vianočných a veľkonočných pozdra-
vov, ktoré boli vytvorené žiakmi našej školy. Ich usilovnosť prispela k tomu, že tí 
najlepší a najtvorivejší sa znova dostali do tímu žiakov, ktorí pocestujú do zahra-
ničia. 

Vo februári tohto roka sa uskutočnila druhá projektová návšteva. Zúčastnili sa jej 
ďalší učitelia našej školy. Naša druhá partnerská škola sa nachádza v malom pre-
krásnom anglickom mestečku Abergele v severnom Walese. Tam je, na rozdiel od 
Turecka, pôda oveľa priaznivejšia a zelene je tam skutočne dostatok. Aj návšteva v 
tejto krajine však mala svoj význam. Utvrdila v nás pocit, že to, čo robíme je skutoč-
ne potrebné. Potreba zachovania lesov a zelených porastov je nevyhnutná nielen 
pre ľudí, ale aj zvieratá, pre ktoré je les jediným domovom. V rámci návštevy sme 
okrem mnohých prekrásnych miest navštívili aj Bodnant Garden vo Walese, bota-
nickú záhradu, ktorá bola jedinečným príkladom krásy a nutnosti zachovania lesov 
pre budúce generácie. Počas návštevy školy sme spolu s anglickými deťmi sadi-
li semienka aj malé stromčeky, ktoré im budú navždy pripomínať spoločnú snahu 
o záchranu lesov.

Nezaháľame však ani na našej škole. Počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa usku-
toční koncom apríla tohto školského roku sa viac budeme venovať práve environ-
mentálnej téme projektu, čo je snaha o zachovanie lesov. Žiaci absolvujú tematic-
ké vyučovanie spojené s touto témou, ktoré bude zavŕšené vysadením spoločného 
stromu každého ročníka. Tento strom bude symbolickým začiatkom takzvaného 
Lesa Comenius, ktorý je jedným zo záverečných výstupov nášho projektu. Posled-
né stromy do tohto lesa zasadia členovia našich partnerských tímov z každej kraji-
ny, ktorí nás navštívia v máji 2014. V tomto termíne je naplánovaná posledná náv-
števa projektu, ktorá je práve u nás na Slovensku. Veľmi sa na ňu tešíme. 

Srdečne Vás teda na náš Deň otvorených dverí pozývame a veríme, že s rados-
ťou privítate možnosť nahliadnuť do tajomstiev vzdelávania Vašich detí a možno 
budete mať šťastie a aj vy zasadíte strom, ktorý tu bude rásť pre budúce generácie. 
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PROJEKTOVÝ DEŇ (december 2012)

Víťazné logo žiačok z 8.B:

Návšteva vo Veľkej Británii (február 2013)
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OKIENKO ZÁHRADKÁRA

SPRAVME SI SVOJE KOMPOSTOVISKO
Bývate v rodinnom dome so záhradou a neviete čo so vznikajúcim biologickým odpa-

dom? Urobte si kvalitné hnojivo. Ako? Jednoducho. 
Spravte si svoje kompostovisko a kompostujte svoj odpad. 
Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí až 30 – 45 % z celkového množstva komu-

nálneho odpadu. Kompostovaním tohto odpadu získame kompost a kvalitné humusové 
hnojivo pre naše zeleninové a kvetinové záhony a sady... Ako a kde si urobiť komposto-
visko?

Pri umiestnení kompostoviska v záhrade, by sme mali dodržať tieto zásady a od-
porúčania: 
-  zabezpečiť kontakt zo zemou – prístup pôdnych organizmov 
 (dážďovky, roztoče, mikroorganizmy)
-  donášková vzdialenosť nesmie byť veľká 
-  dostatok priestoru, spevnený podklad okolo kompostoviska pre dobrý prístup  
 aj za dažďa 
-  kompost je vhodné umiestniť do polotieňa stromov a závetria – nevysuší sa 
-  chrániť pred dlhším dažďom – starý koberec, drevené veko, celtovina 
-  aby neprekážal susedom 

Najjednoduchšie je kompostovať v kope – hrobli. Tento spôsob je vhodný tam, kde je 
dostatok priestoru. Druhý spôsob je za pomoci zásobníkov, ktoré sme si predtým zhoto-
vili z odpadového dreva.

Zásady pri kompostovaní
n Na dno kompostu dajte hrubší materiál (napr. rozdrvené konáre), aby masa mala 

kontakt so zemou a aby mohol prúdiť vzduch a odtekať voda.
n Dusíkaté látky (sú väčšinou mäkké, šťavnaté a zelené, napr. pokosená tráva, zvyš-

ky rastlín) miešajte s uhlíkatými (tie sú tvrdé, hnedé a suché, napr. piliny, suché lístie, ko-
náre) v pomere 20 : 1.
n Tlenie môžete urýchliť, ak do masy pridáte zopár lopát vyzretého kompostu.
n Kontrolujte vlhkosť v komposte. Ak je veľmi suchý (drobí sa), pridajte vodu, v opač-

nom prípade doň zamiešajte suchý materiál (piliny, slamu a pod.).
n Mikroorganizmy a živočíchy, ktoré sa zúčastňujú na rozkladacom procese, potrebujú 

kyslík, preto kompost dvakrát ročne poprehadzujte, čím ho prevzdušníte a urýchlite roz-
klad. Masa tak bude konzistentnejšia a nebude zapáchať.
n Kompost dozrieva po šiestich až dvanástich mesiacoch.
n Nespotrebovanú masu zapracujte do nového kompostoviska.
Približne po 9-12 mesiacoch je kompost zrelý, to závisí od toho, ako často ho preha-

dzujeme.
Hotový kompost je hnedej až tmavohnedej farby, dobrej štruktúry, nezapácha, vonia 

po humuse. Jeho prednosť je v tom, že zadržiava vlahu, prevzdušňuje pôdu, obsahu-
je veľa živín. 
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Výhody kompostovania:
- získame kvalitné hnojivo pre záhradku, 
- ušetríme peniaze za odvoz odpadov a kúpu hnojiva, 
- zlepšíme lokálne životné prostredie. 
 Čo môžeme kompostovať?
Vo svojom urobenom kompostovisku môžeme kompostovať prakticky všetky netoxické 

a chemicky neošetrené organické odpady vznikajúce v domácnosti a na záhrade. Keďže 
živočíšne odpady robia problém, nedávame ich do kompostoviska. Bioodpady pred ulože-
ním do kompostoviska najprv upravíme podrvením, posekaním, navlhčením ak sú niektoré 
zložky veľmi suché (lístie, seno, posekané konáre) a potom dôkladne premiešame.

Tabuľka č. 1.   Odpady vhodné na kompostovanie
odpady z kuchyne odpady zo záhrady iné bioodpady
- zvyšky z čistenia ovocia - burina - popol z dreva
  a zeleniny - kvety - drevené piliny, hobliny
- zvyšky jedál - pokosená tráva - hnoj a trus
- potraviny - lístie, nie orechové - vlasy, nechty, perie
- kávový výluh, čajové sáčky - krovie, vetvy - posekané - papierové obrúsky
- škrupiny z vajca - rozdrviť - zhnité ovocie   servítky, vreckovky

Tabuľka č. 2.   Odpady nevhodné na kompostovanie 
druhotné suroviny problémové látky iné
- kovy - farby - prach zo smetí a vysávania
- plasty - staré lieky - časti rastlín napadnutých
- sklo - staré oleje   chorobami 
- textil - monočlánky, tužkové batérie     a chemicky ošetrené
- novinový papier, časopisy - chemické látky - mliečne výrobky

Jednoduchý zásobník 
na kompostovanie 

bioodpadu

zdroj: internet
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Rady pre občanov, ktorí nemajú priestor 
pre kompostovanie:

Mesto či obec je zodpovedná za nakladanie s komunálnym odpadom podľa §39 záko-
na č. 223/2001 Z. z. . To platí aj pre biologický odpad zo záhrad občanov, ktoré obec za-
bezpečuje, keďže od 1.1.2006 je zakázané zo zákona o odpadoch bioodpad skládkovať 
a spaľovať na voľnom priestore.

Občania našej obce môžu vyvážať bezodplatne odpad zo svojich záhrad /pokosenú 
trávu, zeleň, lístie, konáre, kríky, pne/ na zhromažďovací dvor bývalej PREFY v dňoch: 
Pondelok, streda, piatok od 13:00 do 16:00 hod. 

V tomto čase je možné voziť aj stavebný odpad /tehly, kameň, kváder, dlažba/ za po-
platok.

Dôležité informácie a rady, ako postupovať
Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplat-

ku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej 
energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. 

KTO ÚHRADU NEPLATÍ
Oslobodený platiteľ
Oslobodený od povinnosti platiť úhradu za služby verejnosti je platiteľ, ktorý žije s obča-

nom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), pričom občan s ťažkým zdravotným postih-
nutím má adresu trvalého bydliska totožnú s adresou odberného miesta platiteľa. Úhradu 
neplatia ani občania, ktorí sú sami osobami s ŤZP. Platiteľ preukazuje nárok na oslobode-
nie doložením kópie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo rozhodnu-
tím ÚPSVaR o uznaní za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Odberné miesta elektriny občana s ťažkým zdravotným postihnutím sú všetky oslobo-
dené.

V prípade inej adresy odberu elektriny, ako je uvedené trvalé bydlisko na preukaze ob-
čana s ŤZP, preukazuje oslobodenie od platenia dokladom od dodávateľa elektriny s údaj-
mi odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny.

ZNÍŽENIE SADZBY ÚHRADY
Dôchodca
Platiteľ, teda odberateľ elektriny, nie člen rodiny, ak je poberateľom dôchodku, nemá prí-

jem zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je príjem) a nežije s inou osobou s príjmom zo 
zárobkovej činnosti, má nárok na zníženú sadzbu úhrady na 2,32 €, ak nárok preukáže 
kópiou rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestným vyhlásením, že nemá príjem a nežije 
s osobou s príjmom (doklady netreba overiť na matrike).

Povinnosť platiť úhrady 
za služby verejnosti
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Rozdiel 
v zákone platnom do 31.12.2012 a platnom od 1.1.2013 v nároku na polovičnú sadzbu
V prípade poberania dôchodku.
Do 31.12.2012 mohol platiteľ poberajúci dôchodok pracovať a mal nárok na sadzbu 

úhrady v polovičnej sadzbe OD 1.1.2013 NEMÁ NÁROK NA POLOVIČNÚ SADZBU, 
TEDA MUSÍ POŽIADAŤ vyberateľa úhrady - Rozhlas a televíziu Slovenska o ZMENU 
SADZBY NA PLNÚ, t.j. na 4,64 €. 

Poberateľ dávky v hmotnej núdzi
Platiteľ, teda odberateľ elektriny, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je 

osobou spoločne posudzovanou, ak poberanie dávky preukáže potvrdením z ÚPSVaR, 
ktoré obsahuje, odkedy je poberateľom dávky a poberanie dávky naďalej trvá, má nárok 
na zníženie sadzby úhrady na 2,32 €.

DOKLADY PREUKAZUJÚCE NÁROK
Oslobodenie - Kópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo roz-

hodnutie o uznaní za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, meno odberateľa elek-
triny v danom odbernom mieste, evidenčné číslo SIPO (ak platiteľ má pridelené) a rodné 
číslo, ak nie je uvedené v dokladoch. 
Viacnásobný odber Kópiou dokladov od dodávateľa elektriny za všetky odberné 
 miesta elektriny, v ktorých je uvedený odberateľ elektriny a adre- 
 sa odberného miesta elektriny (nie platobné doklady SIPO)
Polovičná sadzba  Dôchodca – kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestné 
 vyhlásenie, že dôchodca nemá príjem zo zárobkovej činnosti  
 a nežije s osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti 
 (dôchodok nie je príjem).
Hmotná núdza - potvrdením z ÚPSVaR, ktoré obsahuje údaj, odkedy je 
 poberateľom dávky a poberanie dávky naďalej trvá

POVINNOSŤ PREDLOŽIŤ DOKLADY
Doklady predkladá platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie z dôvodu ŤZP, neplatenie 

z dôvodu viacnásobného odberu alebo zníženie sadzby úhrady z dôvodu poberania dô-
chodku alebo dávky v hmotnej núdzi, ktorý nepreukázal nárok na úľavu vyberateľovi 
úhrady, t. j. RTVS. 

UPOZORNENIE: Doklady predložené pracovníkom pôšt v minulosti, teda do 
31.12.2012 alebo formuláre (prihláška, zmena a odhláška) overené pracovníkmi 
pôšt a zaslané do 31.12.2012 do RTVS, s.r.o., v zmysle zákona 340/2012 Z.z. nie je 
preukázanie nároku vyberateľovi. To znamená, že je potrebné do 30.6.2013 preuká-
zať nárok vyberateľovi úhrady kópiami dokladov.

 
Kópie dokladov treba poslať najneskôr do 30. júna 2013 na adresu: 

RTVS, Odbor výberu úhrad
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

alebo na emailovú adresu: uhrady@rtvs.sk
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Ochrana lesov pred požiarmi
Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo 

vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí. Občania v mno-
hých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľah-
kovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie trávy je 
každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riadi-
teľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove s výzvou rešpektovať zákon o ochra-
ne pred požiarmi a žiada občanov: nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! 
Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a od-
kiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!

Fyzická osoba je povinná: 
l  dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred po-

žiarmi, dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvý-
šeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzni-
ku požiaru, 
l  oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Ha-

sičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo  
na veciach v jej objektoch alebo užívaní, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, 
l  zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov 

v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, 
l  dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky na protipožiarnu bezpeč-

nosť, umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonávanie potrebných úkonov pri 
zisťovaní príčin vzniku požiarov, 
l  zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov
PNV vítame deti:

Martina Husárová, Ivan Miko, Laura Červeňáková,

Damián Šefčík, Markus Imrich Kelemen, Kristián Ferko, 

Kristína Gabčová, Klaudia Červeňáková, Štefan Červeňák, 

Nina Novická, Aladár Červeňák, Ariana Bolvanová, 

Jakub Majdák

Manželstvo uzavreli:
 Daniel Kočiščák (Červená Voda)  Kamila Kočiščáková (Peč. Nová Ves)

Srdečne blahoželáme jubilantom:
 100 rokov Mária Ižariková 70 rokov František Podlipa

 83 rokov Žofia Verešpejová  Mária Petríková

  Margita Smreková  Anna Cvancigerová

  Helena Havrilová 65 rokov Václav Kuchárik

 82 rokov Marta Hrabčáková  Otto Baňas

  Andrej Dvorožňák 60 rokov Martin Novický

 80 rokov Pavol Lipjanec  Irena Šnoblová

  Juraj Leššo  Rudolf Červeňák

 75 rokov Milan Pustay  Anna Kolcunová

  Michal Bittner, Ing.  Voľanská Marta, Bc.

  Jozef Leščák

  Andrej Zakuťanský

  Ján Majdák
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DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
Integrovaný záchranný systém SOS: 112 
Hasiči: 150 
Záchranná služba: 155, 16 155 
Polícia: 158 
Pohotovostná lekárska služba pre dospelých: 051 / 452 14 44   
 Sabinov
 051 / 770 56 70  
 Prešov
Pohotovostná lekárska služba 051 / 452 12 57
pre deti a dorast: Sabinov
 051 / 770 27 01  
 Prešov
Pohotovostná lekárska služba – zubné: 051 / 770 27 01 
 Prešov
Poruchová linka – elektrina: 0800 123 332 
Poruchová linka – plyn: 0850 111 727 
 0850 111 363 
Poruchová linka – voda: 051 / 773 34 71 
 dispečing
 051 / 757 24 21  
 hlásenie porúch

DÔLEŽITÉ MIESTNE TELEFÓNNE ČÍSLA
Lekári:  MUDr. Ilčin - lekár pre dospelých 4583 305 
 MUDr. Szaboová - detská lekárka 4583 123 
 MUDr. Šoltýsová - zubná lekárka 0911 207326 
Lekáreň: Mgr. Šikorská 4583 632 
Obecný úrad  starosta 4583 421 
 prednosta, podateľňa 4583 121 
 matrika 4583 177 
Farský úrad:  4583 211 
Základná škola: riaditeľka 4583 236 
 zástupkyňa riaditeľky 4583 241 
Materská škola:  4583 238 
Pošta:  4583 120 
Reštaurácia Martini: 4583 212
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POZVÁNKA

Pozývame Vás na divadelné predstavenie

,,Skrotenie zlej ženy‘‘, 

ktoré pre Vás pripravil Divadelný súbor 
SOS pri MsKS Sabinov.

Predstavenie sa uskutoční
dňa 21. 4. 2013 o 17:00 hodine

v kultúrno-spoločenských priestoroch
Obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi.

Vstupné: 0,50 €



Pripravujeme
na II. štvrťrok 2013

1. 5. 2013  Prvomájový beh zdravia 
12. 5. 2013 Deň matiek
25. 5. 2013 Deň mikroregiónu (v obci Olejníkov)
26. 5. 2013 Prejazd cyklotrasou Doliny Čergova
2. 6. 2013  Medzinárodný deň detí




