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Vážení spoluobčania,

skončil sa tretí štvrťrok a mne prichá-
dza niekoľkými myšlienkami sa obzrieť na 
uplynulé tri mesiace a zároveň zareagovať 
na aktuálne dianie v našej obecnej samo-
správe.

Leto bolo pekné, dlhé, ale bez dažďa. 
Mnohí sme ho využili na dovolenkovanie, 
oddych a načerpanie nových síl. Nečaka-
né odchody nám blízkych ľudí, zdravotné 
postihnutia, sociálne a rodinné problémy, 
strata práce začínajú byť akosi častejšie 
súčasťou nášho života. V prípade sociálnej 
odkázanosti resp. potreby opatrovateľskej 
služby znova ponúkam možnosť pomo-
ci obecného úradu. Lebo v tejto, pre mno-
hých veľmi ťažkej dobe, treba nám byť viac 
solidárni jeden voči druhému.

Pokračovali sme v realizácii rozpraco-
vaných investičných a neinvestičných pro-
jektov. V bývalej tehelni sme zbúrali starú 
pec, ktorá kedysi slúžila na pálenie tehál 
a jej opláštením vytvárame zastrešenú ha-
lu. Počítame, že do konca budúceho roka 
spolu s ňou dokončíme aj separačný dvor 
a kompostáreň. Prácu by tu mohlo nájsť 
niekoľko ľudí. Najvýraznejší dopad tohto 
projektu by sa mal prejaviť vo väčšej čisto-
te obce, lepšom spracovaní a vývoze dru-
hotných surovín. Podotýkam, že nejde o 
komunálny domový odpad. Rátame aj so 
zriadením stálych stanovíšť na zhromaž-
ďovanie odpadu priamo v obci. Osobne si 
myslím, že je dobré, ak v tomto projekte 
ideme sami, bez iných obcí.

Od prvého septembra vývoz domové-
ho komunálneho odpadu v našej obci na 
základe výberového konania zabezpečuje 
firma AVE Košice, ktorá predložila ponuku  
s najnižšou cenou. Mesačné skúsenos-
ti nám ukazujú, že pravdepodobne zru-
šíme žetónový systém vývozu. Ide tu to-

tiž o to, že mnohí tento systém zneužívali  
a nová firma takéto „móresy“ nechce tr-
pieť. Poniektorí občania pravidelne k smet-
nej nádobe so žetónom priložili aj tri - štyri 
ďalšie vrecia s jedným žetónom, alebo len 
tak bez žetónu, že niekto to uprace, zobe-
rie. Nová firma chce, čo nádoba alebo vre-
ce, to žetón. Náš systém je nastavený tak, 
že od určitého počtu žetóny dávame za-
darmo, ale pri takomto systéme úrad veľa 
dopláca. Nemôže ísť celá ťarcha na obec. 
Kto vyprodukuje odpad, musí zaň aj za-
platiť. Takže na najbližšom zastupiteľstve 
sa musíme týmto problémom začať vážne  
zaoberať a povedať ako ďalej. 

Ruku na srdce, ale mnohí o kompos-
tovaní a separácii odpadu nemajú ani po-
tuchy. Tu musí nastúpiť asi veľká osveta, 
pretože na vysoké poplatky, ktoré sa v na-
sledujúcich rokoch dajú očakávať, nie kaž-
dý bude mať. A práve realizovaný projekt 
separácie odpadu by nám mal výrazne po-
môcť.

Najvýznamnejšou kultúrnou akciou v tre- 
ťom štvrťroku bol náš jarmok. Niesol sa  tak 
trochu v duchu skromného pripomenutia si 
765. výročia od prvej doposiaľ známej pí-
somnej zmienky o našej obci. Keď sme sa 
minulého roku začali zamýšľať nad myš-
lienkou výročia, položili sme si základnú 
otázku, mali by to byť len také oslavy pre 
oslavy alebo malo by to byť niečo trvalej-
šie, hodnotnejšie. Rozhodli sme sa pre to 
druhé. Po dlhších úvahách a návrhoch zví-
ťazila myšlienka osadenia mramorovej so-
chy v parčíku v strede obce. Dielo sa poda-
rilo, socha sa postavila a posvätila. Toto je 
náš vklad, odkaz nás všetkých, našej ge-
nerácie pre tie ďalšie, ktoré prídu po nás. 
Ďakujem všetkým jednotlivcom a skupi-
nám, ktorí nám finančne, materiálne alebo 
ináč pomohli pri realizácii tohto diela. 
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Teší nás, že mnohé domácnosti sa kaž-
dým rokom opravujú, zveľaďujú, opeknie-
vajú a najlepšie to vidieť pri vyhlasovaní 
výsledkov súťaže o najkrajšiu záhradku, 
predzáhradku, balkón počas jarmoku. Na-
še poďakovanie preto patrí všetkým tým, 
ktorí sa o svoje domy a priedomia počas 
celého roka vzorne starajú. 

K samotnému jarmoku sa žiada do-
dať, že aj keď mal svoje nedostatky, chyby, 
patril medzi tie vydarenejšie. Tu sa žiada 
taktiež poďakovať organizačnému výbo-
ru, ostatným aktérom a účinkujúcim za ich 
vklad do tejto akcie, ktorá si rokmi získala 
dobré meno v tomto regióne.

Po dlhšej príprave, ktorá si vyžadova-
la dotiahnuť všetky administratívne úko-
ny, vyjadrovačky, povolenia a pod. sme 
začali s výstavbou miestnych komunikácií  
a chodníkov na sídlisku Za Majerom. Sa-
motná výstavba bude prebiehať niekoľ-
ko mesiacov. Budeme sa snažiť urobiť do 
konca roka maximum. Všetko však bude 
záležať od priazne počasia. Pretože tu bu-
de platiť, nie pracovať za každú cenu, ale 
tak, aby sa to prejavilo v kvalite prác. Hlad-
ký priebeh výstavby si bude vyžadovať veľ-
kú trpezlivosť a ohľaduplnosť od občanov, 
ktorí v tejto oblasti bývajú, alebo realizu-
jú výstavbu. Keďže výstavba je sústrede-
ná na jednom mieste, budú tu platiť určité 
dopravné obmedzenia a obmedzenia par-
kovania. Preto prosím o vysokú dávku to-

lerancie. Sťažnosti, nadávky, ohováranie, 
podozrievanie nám v danej situácii nepo-
môže. Všetci máme záujem na tom, aby 
výstavba prebehla hladko, bez problémov 
a v požadovanej kvalite. 

Pri štátnych cestách osadzujeme ka-
tastrálne stĺpy, ktoré majú viditeľne určiť  
a zvýrazniť hranice katastrálneho územia 
obce. Je to potrebné, lebo všetky práva  
a povinnosti obce vo všetkých zákonoch 
týkajúcich sa samosprávy sa opierajú o vý-
raz katastrálne územie obce. V neposled-
nom rade tu ide aj o zvýraznenie a ohrani-
čenie územia na platenie daní a poplatkov, 
znečisťovanie životného prostredia, vráta-
ne ukladania odpadov, ktoré je v poslednej 
dobe na vzostupe.

V novembri nás čakajú voľby predse-
du a poslancov do vyšších územných cel-
kov. Mnohí sa doposiaľ celkom nezžili  
s touto inštitúciou. Možno by nebolo od veci  
pouvažovať nad silnejúcimi hlasmi po troch 
silných celkoch - východ, stred, západ.

Ale o tom rozhodujú naši zákonodarco-
via - poslanci NR SR. A to sa môže stať 
snáď až o štyri roky. V každom prípade vo-
liť treba ísť. 

Pred nami sú posledné tri mesiace 
tohto roka. Prajem Vám, aby ste ich pre-
žili v zdraví, v pokoji a v kruhu svojich blíz-
kych.

Jaroslav Baňas
starosta obce
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Obec  Pečovská  Nová Ves  sa rozhodla na počesť  765. výročia prvej doposiaľ známej pí-
somnej zmienky o obci umiestniť v miestnom parku v strede obce sochu svätca sv. Ondreja, 
ktorý je nielen patrónom obce, ale aj rímskokatolíckeho chrámu. Socha bola slávnostne od-
halená počas 16. ročníka Pečovskonovoveského  jarmoku dňa  31. 8. 2013.

Je  zhotovená z bieleho mramoru v životnej veľkosti, umiestnená na betónovom podstavci. 
Celková výška je 2,10 metra. Je spracovaná v duchu ikonografie vzťahujúcej sa k predmetné-
mu svätcovi. Svätý Ondrej je stvárnený ako starý muž, zahalený v riasenom rúchu, pripútaný 
na kríž v tvare písmena X, ktorý je jeho atribútom.

S osadením tejto sochy súvisela aj celá úprava obecného parku, za čo patrí vďaka zamest-
nancom obecného úradu a ďalším sponzorom, ktorí pomohli s dopravou a technikou. 

Na tento účel bola vyhlásená verejná zbierka schválená Obvodným úradom v Prešove.
Čistý výnos z tejto zbierky bol 3.304,03 €. Obec zaplatila za zhotovenie sochy sv. Ondreja 

faktúru vo výške 11.500,- €.
Vďaka neúnavnému úsiliu a snahe nášho pána starostu  máme ďalšie dôstojné  a  upravené 

miesto v obci, cez ktorú vzhľadom na jej polohu prejde a ktorú navštívi veľké množstvo cudzích 
ľudí.

Na sochu sv. Ondreja v treťom štvrťroku 2013 prispeli:

Ján Mojzeš Ján Zakuťanský 
Mária Jašková LIBET s.r.o. Lipany   
Blažej Dugas Mgr. Štefan Antol   
Ján Lipták Ján Dolinský 
Mária Fecková Štefan Kochan
Jozef Béreš rod. Mateja Novického
Pavlína Marcinová Jozef Tököly
Ing. Michal Repaský Mgr. Andrej Slaninka, Ražňany
Michal Káčer Absolventi ZŠ Pečovská Nová Ves roč. 1970
Pavol Lipjanec rod. Andreja Petruša, st.
Ľubomír Semančík, Prešov Ing. Jozef Balaščík
Monika Ridillová, ČR Martin Matvija
Pavol Martavuz Beton Garone s.r.o. Pečovská Nová Ves
Imrich Švač Mária Dolinská
Oľga Ižariková Marek Verešpej
Ing. Viera Matisovská Jozef Ridilla
Bc. Marta Voľanská Ing. Alena Nalevanková 
Andrej Kravec

zbierka z Pečovskonovoveského jarmoku 2013  206,40 €

Celkovo sa vo verejnej zbierke vyzbieralo 3 304,03 €.

Všetkým darcom ďakujeme.

VEREJNÁ ZBIERKA 
na sochu sv. Ondreja
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VOĽBY 2013
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. vyhlásil voľby 

do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 9. novembra 2013.
Informácia pre voliča:  Po preukázaní totožnosti dostane volič od členov okrskovej volebnej 

komisie prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej 
časti) a dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a hla-
sovací lístok na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Potom vstúpi volič do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. 

Na hlasovacom lístku na voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedné-
ho kandidáta. 

Na hlasovacom lístku na voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. 
(Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený  na hlasovacom lístku.)

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací 
lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok na voľby do zastu-
piteľstva. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov 
vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia 
hlasovanie neumožní.

Ak volič upraví hlasovacie lístky nesprávne, vydá mu na požiadanie okrsková volebná ko-
misia nové hlasovacie lístky. 

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že 
nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací 
lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, 
môže ju do nej, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen okrskovej 
volebnej komisie.

V zozname voličov sú zapísaní aj cudzinci s trvalým pobytom na území obce Pečovská 
Nová Ves. 

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných 
dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja 
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, vykoná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého 
kola volieb postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom 
kole volieb. 

Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi  určilo na vylepovanie predvolebných plagá-
tov betónové skruže umiestnené na ul. Hlavná a Kostolná.

V obci Pečovská Nová Ves budú 2 volebné okrsky, a to okrsok č. 1 v budove Obecného 
úradu, Hlavná 33 pre voličov bývajúcich v smere Sabinov – Lipany po pravej strane a okrsok 
č. 2 v budove ZŠ, Školská 12 pre voličov bývajúcich v smere Sabinov – Lipany po ľavej  stra-
ne.
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Upozorňujeme poplatníkov a daňovníkov, že dňom 30. 9. 2013 uplynula doba na za-
platenie všetkých /aj splátkových/  poplatkov a dane z nehnuteľností na rok 2013.

Evidujeme ešte mnohých neplatičov, ktorým v najbližších dňoch bude doručená  
výzva na zaplatenie týchto nedoplatkov.

Veríme, že si svoju daňovú a poplatkovú povinnosť splníte.

Aktivačná činnosť
formou menších obecných služieb v obci
Obec aj naďalej pokračuje v zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných poberajúcich 

dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, ktorým sú poskytované 
príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec  
podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. 

Dlhodobo nezamestnaný občan, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a prí-
spevkov k dávke v hmotnej núdzi,  je uchádzač o zamestnanie (ďalej aj „UoZ“), ktorý ku 
dňu zaradenia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb spĺňa podmienku 
znevýhodnenia podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti, to znamená, 
že je v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov a súčasne 
je na základe právoplatného rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny posúdený 
ako občan v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a priznala sa mu 
dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.

Menšie obecné služby pre obec organizované obcou je forma aktivačnej činnosti 
UoZ vykonávaním prác, ktoré sú určené na:
n  zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok,
n  tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce,
n  starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,
n  rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti,
n  rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
n  doplnkové vzdelávanie detí a mládeže
n  rozvoj a podporu komunitnej činnosti.
V obci túto činnosť vykonáva od 1. 7. 2013 desať uchádzačov na dobu 6 mesiacov a od 

1. 10. 2013 šestnásť uchádzačov na dobu 3 mesiacov, ktorí vykonávajú  prácu v rozsahu 
20 hodín týždenne. Budú naďalej pokračovať v čistení a zveľaďovaní obce, úprave miest-
nych komunikácií, chodníkov a odpratávaní snehu. Aj keď je práca s takouto skupinou 
UoZ niekedy ťažká, práve ich zásluhou sa  nám darí udržiavať obec čistú.

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ
a poplatkov za rok 2013
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Týždeň po našom jarmoku sa konali dožinky v družobnom mestečku Sieniawa. 
Na pozvanie vedenia mesta sa naša 6 členná delegácia zúčastnila týchto slávností.

Mestečko Sieniawa má 2500 obyvateľov. K nemu je pričlenených ďalších 9 susedných 
obcí, pre ktoré Sieniawa vykonáva celú administratívnu samosprávnu činnosť. V týchto 
obciach už nie je úrad, starosta, zastupiteľstvo. Všetko je scentralizované do tohto stre-
diskového mestečka. Je to rovinaté územie založené na poľnohospodárskej výrobe. Kaž-
doročné dožinky sa konajú vždy v inej obci. Tohto roku to bolo Lezachowe. Dožinky sa 
začali popoludní o 15.00 hod. svätou omšou v kostole sv. Kataríny. Súčasťou obradu bolo 
aj posvätenie 10 dožinkových vencov. Treba povedať, že to nie sú vence, ale umelecké 
diela z obilia, znázorňujúce buď loď, zemeguľu, kostol a pod.

Po obrade sa celý sprievod odobral k provizórnemu amfiteátru. Tu vystúpili v kultúrnom 
programe postupne všetky delegácie - súbory z jednotlivých obcí so svojimi posolstvami. 
Z vystúpení jednotlivých hostí, či už poslancov alebo zástupcov štátnej správy vyplynulo, 
že život poľnohospodára je veľmi ťažký. Vyslovovali nespokojnosť s dotačnou politikou 
Európskej únie. Poukázali na to, že ceny obilia od mája klesli o 40 %. A z čoho má poľ-
nohospodár celý život žiť. Takže malí poľnohospodári hospodáriaci na 7 - 10 hektároch si 
musia hľadať ďalšie zamestnanie. Poukázané bolo aj na problémy školstva a jeho finan-
covanie. Pričom v jednotlivých obciach si chcú za každú cenu udržať minimálne 1. - 4. 
ročník, lebo tak by stratili na význame.

Stretnutia takéhoto charakteru nám dávajú príležitosť nielen spoznávať nových ľudí, 
ale obohacujú nás svojimi novými poznatkami a skúsenosťami iných, ktoré môžeme po-
tom využiť vo svojej práci.                                                                    

                                                                                                        Redakčná rada

Vyhodnotenie súťaže 
o najkrajšiu predzáhradku a balkón

Aj v tomto roku sme nezabudli na našich šikovných záhradkárov.  Počas uplynulých 
letných dní sme sa mohli pokochať záplavou pestrých farieb kvetín na našich balkó-
noch a v záhradkách. Veľa našich obyvateľov si takto  spestrilo nielen svoje domovy, 
ale aj vzhľad našej obce. Niektorí z nich využili možnosť prezentovať sa aj na verejnom 
fóre, a to v súťaži vyhlásenej obecným úradom o najkrajšiu predzáhradku a balkón. 
Pekne upravených priedomí  pribúda,  a preto je z čoho vyberať.

Výstava súťažných fotografií bola už tradične v rámci 16. ročníka Pečovskonovoves-
kého jarmoku dňa 31. 8. 2013. V poobedňajších hodinách prebehlo komisionálne sčí-
tanie hlasov a tri naj... boli ocenené po kultúrnom programe pred širokou verejnosťou. 

Dožinky v Sieniawe
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Tu sú víťazi:

1. miesto: Daniela Novická z ulice Kostolná
2. miesto: PharmDr. Beáta Pasternáková z ulice Jabloňová 
3. miesto: Jarmila Garneková  z Hlavnej ulice    

Víťazné fotografie nech sú inšpiráciou a zároveň motiváciou pre ďalších našich spo-
luobčanov...
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V rómskej kaplnke sa každý rok konajú slávnosti pri príležitosti posviacky kaplnky zasvä-
tenej Márii Goretti. Mária Goretti patrónka mladých, mladých žien, čistoty a obetí zneuctenia 
sa narodila  16. októbra 1890 v Corinalde v Ancone, v Taliansku. Jej otec farmár sa presťahoval 
so svojou rodinou do Ferrier di Conca, blízko Anzio. Zomrel na maláriu a jej matka sa musela 
veľmi usilovať, aby mala čo dať jesť svojim deťom. V roku 1902 sa ju osemnásťročný sused 
Alessandro Serenelli pokúsil zneuctiť. Keď Mária za žiadnu cenu nechcela, Alessandro ju začal 
bodať nožom. V nemocnici pred svojou smrťou Alessandrovi odpustila. Ale jej smrť neskončila 
odpustením. Alessandra chytili a odsúdili na 30 rokov väzenia. Neoľutoval svoj čin, kým sa mu 
neprisnilo, že bol v záhrade a Mária mu dala kvety. Keď sa prebudil, bol akoby iným človekom, 
všetko oľutoval a začal žiť lepším životom. Po 27 rokoch ho prepustili. Išiel rovno k Máriinej matke 
prosiť o odpustenie. Ona povedala: „Keď ti odpustila moja dcéra, kto som ja, aby som ti ho od- 
mietla?“ A odpustila mu. Keď Máriu v roku 1950 vyhlásili za svätú, Alessandro sa zúčastnil ka-
nonizácie. Kanonizoval ju pápež Pius XII. ako ideál mladých. Hovorí sa o nej ako o mučeníčke, 
pretože bojovala proti Alessandrovým pokusom o sexuálne zneužitie. Avšak to najdôležitejšie 
bolo, že mu dokázala odpustiť. Jej starosť o dušu svojho nepriateľa si vyžiadala obetu smrti.

Rómovia majú možnosť  už 18 rokov svoj život žiť nábožne v súlade s katolíckou cirkvou. Sväté 
omše im slúži náš duchovný otec vdp. Anton Seman, ktorý im zároveň vysluhuje aj ďalšie sviatos-
ti. Rómovia každú stredu majú možnosť v komunitnom centre stretnúť sa s kňazom a v prípade 
potreby predložiť svoje potreby alebo dohodnúť si náuky k sviatostiam.

Tento slávnostný deň 14. 9. 2013 otvoril vdp. Anton Seman, kaplán v našej farnosti svätou 
omšou. Pripomínal Rómom ich spôsob života, ktorý nie je stále v súlade s morálkou a Božími 
prikázaniami. Poukázal na potrebu viery v ich živote a ich odvrátenosť. Do svätej omše sa zapojili 
deti z komunity, ktoré prečítali sväté písmo. Počas omše nás hudobne sprevádzal Juraj Ridila a 
Vasiľ Červeňák. Po ukončení sa zúčastnení veriaci pohostili kysnutými koláčikmi, ktoré upiekli 
ženy z komunity a v pokoji sa rozišli domov. Tešíme sa na budúci rok a dúfame, že nás príde  
v hojnejšom počte.                                                                                       Mgr. Viera Horňáková

terénna sociálna pracovníčka

FS Jablonečka pod Olympom alebo Peter zatrub
K nášmu 15. výročiu založenia sme si dopriali výlet ako sa patrí na okrúhle jubileum pre 

zocelenie tímu, odmenu, či relax.  O pozvanie sme sa uchádzali vo viacerých krajinách, ale 
nakoniec vyhralo slnko pod Olympom. Aj keď organizácia bola  náročná, stálo to za to. Prišla 
nám oficiálna pozvánka na „ 2nd International Festival Pieria Greece (6-10 July 2013)” a Jab-
lonečka sa mobilizovala. Potrebná príprava tanečníkov, cibrenie hlasov speváckej skupiny,  
či ladenie konečne vlastnej ľudovej hudby, vyvrcholilo nástupom do zánovnej Karosy v  ran-
ných hodinách 5. júla. Vyštartovali sme! Privítanie Vierky a modlitba pred cestou, vôňa riskoch 
a pečeného...  a obavy z cesty autobusom sa naraz rozplynuli,  tak ako ranné lúče slnka  
v uličke autobusu v opare z C2H5OH.  Cesta bola fantastická, prehliadnuc svojský prístup 
Srbska k turizmu. Dovolím si povedať, že všadeprítomný názor adorujúci leteckú prepravu, by  
v tomto prípade pohorel. Musím skonštatovať, že autobus, alebo vlak (ak to dovoľuje kon-

Rómsky deň
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tinent, terén, či vzdialenosť...) je na prepravu dobrej partie najideálnejším dopravným pro- 
striedkom. 

Bez toho, aby sme poznali nudu, hlad či smäd sme sa za bujarého spevu a magickej Du-
dovej harmoniky dovalili do Pieria Katerini. Ubytovaní sme boli blízko slušne upravenej pláže  
a  obchodíkov, kde sa dalo kúpiť skoro všetko (aj tesnenie na Darling Lido model z roku 1968).

Celkovo sme  vystupovali dva krát a predchádzal tomu tradičný sprievod pred festivalom, 
ako uputávka pre miestnu komunitu. Najprv pod Olympom v Kolindros a na druhý deň v Mak-
rigialos. (fotografie sú na  http://www.flickr.com/photos/98757279@N04/page1/)

Pravdepodobne  sme boli domácim a “konkurečným” súborom asi sympatickí a bolo nás 
všade vidieť, čo nakoniec skonštatoval ruský súbor slovami:  “Словаки везде - Slovaci su 
všadzi”. Festival a čakanie pred a po vystúpení bolo časovo náročné. Program zvyčajne  trval 
do neskorých nočných hodín. Domácim to však vôbec nevadilo, skôr naopak. Mladším tak 
vznikli nové priateľstvá, spoznali sme iné kultúry a jedlá, či videli radostné oči rodáčky z Vý-
chodu, ktorá sa vydala do Kolindros a náhodne nás tam stretla.

S organizátormi sme sa v deň odchodu rozlúčili a ich slová, že nečakali tak dobrý súbor, 
ktorý funguje “partajne a živo” nás potešili. Dostali sme obratom pozvánku aj na budúci roč-
ník. Ak Pán Boh dá, naša či ich ekonomika nespadne, a my sa dožijeme, tak šofér Peter opäť 
bude trúbiť v skalnatých priesmykoch Macedónska v skorých ranných hodinách horúceho júla 
v roku 2014 na zánovnej Karose, za zvuku Dudovej čarovnej harmoniky.

Chcem sa osobitne poďakovať najmladším účastníkom: Livči, Miškovi a Katke za trpezli-
vosť s nami, Mgr. Radoslavovi Dudovi za ochotu a profesionálnu pomoc v hudbe a v cudzích 
jazykoch, šoférom Imrovi a Petrovi zo Spišskej Novej Vsi za bezpečnú dopravu a antimik-
rospánkové trúbenie, stáliciam súboru za ich prítomnosť, rodinným príslušníkom a Obecné-
mu úradu v Pečovskej Novej Vsi za všakovakú podporu a priazeň, anonymnému  výrobco-
vi hruškovice za zdraviu bezpečný koncentrát a nakoniec veľká vďaka Vierke Horňákovej 
a Martine Podlipovej za ich neúnavnú a nedocenenú angažovanosť a odovzdanosť dobrej 
veci.

   Ondrej Matisovský
Zástupca vedúceho ľudovej hudby FS Jablonečka
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Nedeľa, 22. september, čas 14:30. Pre niekoho úplne obyčajný deň a čas. Pre mňa to bol 
deň, kedy som aj ja svojou troškou prispela k dobrej veci. To vďaka vdp. Stanislavovi Pa-
lenčárovi, ktorý objednal autobus a viedol našu Pečovskonovoveskú delegáciu, aby sme 
sa, my,  pán starosta, ľudový súbor Jablonečka a ďalší veriaci, veľkí aj malí, starší aj mladší  
z našej obce,  zúčastnili tak významnej udalosti. 

Pochod za život. Kráčanie po uliciach Košíc nemalo príchuť výletu. Malo hlbší význam. 
Motýle v bruchu, aj tak by sa dalo charakterizovať, to čo som cítila. 

Okolo mňa boli tisícky ľudí s vlastnými životnými príbehmi. Deti, mladí, starí, toľko rôz-
nych ľudí a predsa sme mali niečo spoločné. Spájal nás náš názor na život, ktorý je darom, 
začína počatím a končí prirodzenou smrťou.  

Spája nás názor na rodinu, tradičnú rodinu, kde muž a žena uzatvárajú manželstvo pred 
tvárou Boha a prosia ho o dar rodičovstva. Zdieľame jednotný postoj k potratom. Nesúhlasí-
me s ním a ani s akoukoľvek inou formou umelého prerušenia tehotenstva. Vážime si tento 
vzácny dar, pretože život je niečo fantastické a tak tajomné, že všetko živé, no najmä ľudská 
bytosť, má mať právo žiť. Každé jedno dieťa má mať plnohodnotnú rodinu, kde nájde poro-
zumenie, pochopenie, milujúce objatie, starostlivosť a hlavne správnu výchovu, ktorá kladie 
dôraz na dôležitosť tradičných kresťanských hodnôt.

Atmosféra, ktorá sa šírila vzduchom bola rôznorodá. Pochod viedli dobrovoľníci, ktorý 
pred sebou niesli veľké písmená, ktoré spolu tvorili názov POCHOD ZA ŽIVOT. Trasu lemo-
vali policajti, dobrovoľníci a aj iní ľudia, ktorí sa nezapojili do pokojného pochodu. Niektorí  
z prizerajúcich vyjadrili aj svoj nesúhlas s naším názorom. Na bielom papieri svietil čiernymi 
písmenami napísaný názor človeka, ktorý nesúhlasil s naším presvedčením. 

Niekoľko ľudí kráčalo mlčky s transparentmi v rukách, iní spievali, modlili sa, skando-
vali. Pokojnú demonštráciu ukončilo hromadné vypustenie balónov a spoločná myšlienka  
na tých, ktorí nás predišli do večnosti. 

Myšlienka uskutočniť pochod za život ma nadchla už keď som o nej počula po prvýkrát. 
Myslím si, že dnešný uponáhľaný svet a hlavne ľudia, zabúdajú na to, čo je  podstatné a dôle-
žité. Nie materializmus a karierizmus, ale to, pre koho žijeme a hlavne komu máme ďakovať 
za dar života. Všetko chceme modernizovať, snažíme sa búrať staré múry a hľadať nové 
možnosti. Hranice sa stierajú, nástrahy a nebezpečenstvá, práve naopak, ostávajú, sú omno-
ho väčšie, nebezpečnejšie ako boli pred pár rokmi. Zodpovednosť leží na pleciach každého 
jedného z nás. Od nás závisí, aká bude budúcnosť, či s Bohom alebo bez neho.

V tento deň som cítila, že robím správnu vec a urobila by som to kedykoľvek znovu.
 účastníčka pochodu

POCHOD ZA ŽIVOT
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16. Pečovskonovoveský jarmok 
Znie to možno neuveriteľne, ale náš tohtoročný jarmok si zapísal do kroniky už svoj 

šestnásty  ročník.  Slávnostné otvorenie pomyselnej brány jarmoku sa začalo už predve-
čer 30. augusta úspešným vystúpením ĽH Kandráčovci, v ktorom vystúpila ako sólistka 
naša rodáčka Vierka Horňáková.  

Samotný jarmok začal v sobotu 
ráno o ôsmej hodine svätou om-
šou, ktorú celebroval vdp. Peter 
Sedlák v kostole sv. Ondreja, kde 
sa prítomní veriaci poďakovali ni-
elen za bohatú tohtoročnú úrodu, 
ale vzdali úctu aj patrónovi nášho 
chrámu a obce sv. Ondrejovi, 
ktorého socha bola umiestnená 
v miestnom parku v strede obce 
a posvätená práve v tento deň 
na počesť 765. výročia prvej do-
posiaľ známej písomnej zmien- 
ky o obci.

Náš jarmok si stále zachováva svoj tradičný charakter, je plný remesiel a folklóru, na-
šich tradičných jedál. Tohto roku sa prihlásilo viac ako 50 stánkárov a naozaj bolo z čoho 
vyberať a na čo pozerať. V doobedňajších hodinách sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi, 
na ktorom sa zúčastnilo 20 dobrovoľných darcov. Pestré nápady a vynaliezavosť, dopes-
tovanú  úrodu, okrasné dreviny, históriu našich babičiek vdýchli do telocvične základnej 
školy naši zanietenci p. Miroslav Dujava z Jakovian a Bc. Mária Bečaverová. Bola to 
skutočná krása, za ktorú sa patrí poďakovať všetkým, ktorí túto výstavku obohatili či ná-
padom alebo produktom zo svojej záhradky alebo povaly. Zároveň v týchto priestoroch 
prebehla výstava fotografií v rámci súťaže o najkrajšiu záhradku a balkón. Víťazom tejto 
súťaže sa stala p. Daniela Novická. Každoročne spestruje náš jarmok „Babina kuchňa“,  
v ktorej svoje dobroty už tradične predviedli žienky z Únie žien pod vedením p. Čekano-
vej.

Tohtoročnou novinkou bola súťaž vo varení gulášu, kde si zmeralo sily 8 družstiev,  
a to aj z okolitých obcí (Olejníkov, Jakubova Voľa, Jakovany, Ľutina) a samozrejme naši 
domáci kutilovia. Víťazom, ktorého vybrala odborná porota skúsených kuchárov z Košíc, 
bolo družstvo pod vedením p. starostky Evy Bartošovej z Olejníkova. 

Popoludňajší program na miestnom amfiteátri sa začal módnou  prehliadkou svadob-
ného salónu p. Anny Kochanovej z Pečovskej Novej Vsi.

Hneď v úvode boli udelené p. starostom tri ocenenia za zásluhy o rozvoj a zvidi-
teľnenie  našej obce. Ocenenými boli v tomto roku Mgr. Viera Horňáková, p. Bartolomej 
Vysocký, doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc. Zároveň p. starosta privítal vzácnych hostí  
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z Poľského družobného mesta 
Sieniawa na čele s burmistrom 
Adamom Vośom.

V kultúrnom  programe vy-
stúpili naše  mažoretky, Simonka 
Krajňáková, Ivanka Stracenská, 
spevácka skupina Seniorka a 
Jablonka pri KD, DFS Jablučko 
a FS Jablonečka. Svojím vstu-
pom scénkou „Sad Renojowy“ 
obohatili program aj naši poľskí 
hostia. Po programe nasledovalo 
vyhlásenie kráľa remesiel tohto-
ročného jarmoku, ktorou sa sta-

la p. Erika Martavuzová zo Sabinova. Vedomostnú súťaž o znalosti šarišského nárečia 
vyhral p. Vincent Straka z  Pečovskej Novej Vsi. Najkrajší zážitok z prázdnin nakreslil 
Filipko Šveda. Po žrebovaní tomboly, v ktorej bolo vyše 70 hodnotných cien, vystúpila  
so svojím koncertom skupina Komajota. Večer patril mladšej generácii, ktorá sa bavila  
až do skorých ranných hodín. 

A čo dodať na záver? 
Počasie nám prialo, Pečovskonovovešťania aj návštevníci jarmoku  boli milí a ústre-

toví, takže si myslíme, že vynaložená námaha pri organizovaní tohto festivalu ľudovej 
kultúry nevyšla nazmar. Podarilo sa nám vniesť zopár noviniek, získali sme znova nové 
skúsenosti a poznatky, ktoré pretvoríme v realitu pri organizovaní budúcich ročníkov. 

Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný 
priebeh celej akcie. Osobitné poďakovanie patrí pracovníkom obecného úradu, poslan-
com OZ, Únii žien, SČK, členom FS Jablonečka, vedeniu ZŠ a mnohým ďalším priazniv-
com  „NÁŠHO“ jarmoku. 

Redakčná rada
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OKTÓBER - Mesiac úcty k starším

Zdá sa to ako včera, keď mi moja stará mama na našom dvore prečesávala vlásky 
za sprievodu  pospevovania si ľudových piesní, kým sme čakali na vykysnutie cesta 
na skvelé koláčiky... a nie je to až tak dávno, keď mi môj dedko vysvetľoval postupy 
pri ošetrovaní ovocných stromčekov v záhradke a spoločne obzerali, ako  ružovejú 
májové čerešne, na ktorých sme si potom na lavičke pod stromom pochutnávali... Je to 
ako pred pár dňami, keď sme s mojimi starými rodičmi sedeli pri nedeľných obedoch, 
chodili na dlhé jesenné prechádzky, zbierali gaštany a obdivovali krásy  vyčíňania prí-
rody, alebo si krátili chladné zimné večery pozeraním filmov pre pamätníkov, partičkou 
šachu, či rozprávaním neuveriteľných poučných životných príbehov, z ktorých stále 
plynula skúsenosť a múdrosť. 

Tieto dni zbehli ako voda a dnes sa nad týmito zážitkami usmievame a s láskou spo-
míname, ako nás celé tie roky popri našich rodičoch  viedli a vychovávali. Ako deti sme 
sa nad tým nezamýšľali, aké životné posolstvá a múdrosti do našich budúcich životov 
nám tým boli odovzdávané...

Milá  babička, drahý  deduško, aj keď sme od Vás niekedy ďaleko, neprejde deň, 
aby sme si na Vás nespomenuli a v duchu Vás s láskou neobjali, nepobozkali na Vaše 
časom a vráskami poznačené líčka, nepohladili po Vašich prácou vyrobených rukách. 
Hovorí sa, že rodičom, či starým rodičom sa deti nikdy neodvďačia  za všetko, čo pre 
nich urobili, hoci by slovko „ďakujem“ malo znieť  každý deň. 

Využime preto október – mesiac úcty k starším, aby sme sa na chvíľu zastavili a našli 
čas pre našich najbližších. Na krátku návštevu s kytičkou či telefonát našim rodičom, 
starým rodičom, našej staršej generácii, ktorej vďačíme za veľa... pretože deň sa s 
dňom stretne, roky ubehnú ako voda a v okne budeme aj my vyčkávať na svoje deti, 
na naše vnúčatá.

V mene každej dcéry, každého syna, vnučky, vnuka

Ďakujeme Vám!

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
Vám, milí starí rodičia, kvietok dám do dlaní. 
Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od nás, Vašich detí tie najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla,
aj mne sa tiež tískajú slzy do hrdla.
Nech sa Vám predĺži životná Vaša púť,
želáme z celého srdca... 
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Prešiel čas prázdnin slnečných
a babím letom vonia vzduch... 

Prázdniny sú nenávratne preč a mnohí už iba s nostalgiou spomínajú na dni naplnené 
slnkom, teplom a oddychom. Začala sa škola a žiakom i zamestnancom školy pribudli nové 
školské povinnosti i radosti. 

Školský rok 2013/2014 sme slávnostne otvorili 2. septembra 2013 v priestoroch obecného 
amfiteátra. Tu sa zhromaždilo 428 detí, ktoré sa počas 10 školských mesiacov budú v škole 
vzdelávať v 26 triedach - na 1. stupni je 181 žiakov zaradených do 10 tried a na 2. stupni sa 
taktiež v desiatich triedach bude vzdelávať 185 žiakov. V špeciálnych triedach bude vzde-
lávanie získavať 62 žiakov. Edukačný proces zabezpečuje 33 pedagógov, 3 pedagogické 
asistentky (z toho 2 cez projekt MRK), 1 vychovávateľka a duchovný otec. V júni sme sa roz-
lúčili s p. učiteľkou Margitou Pavlíkovou, ktorá po 15 rokoch odučených v našej škole odišla  
do dôchodku. Teší nás, že oproti minulému školskému roku, kedy sme začínali so 414 žiakmi, 
v tomto školskom roku evidujeme v počte žiakov mierny nárast. 

Súčasťou školy sú však aj: zariadenie školského stravovania, školský klub detí, centrum 
voľného času a materská škola. Po odchode p. Márie Krenickej do dôchodku, ktorá v našej 
škole počas 33 rokov s láskou varila obedy, sme v kolektíve privítali novú pracovnú silu. Štyri 
pracovníčky pod vedením vedúcej ŠJ p. Juliany Hardoňovej tak každodenne pripravujú  262 
varených obedov a 170 balíčkov pre deti rodičov v hmotnej núdzi. Vedúcou školského klubu 
detí je p. Daniela Polomová, ktorá sa po skončení vyučovacieho procesu venuje tridsiatim 
deťom. Do záujmovej činnosti bude v tomto roku zapojených 367 žiakov, z toho mnohí v 2-3 
krúžkoch. Vybrať si mohli z ponuky 22 záujmových útvarov. Do CVČ sa v tomto roku prihlásilo 
240 detí. Materská škola, ktorá je súčasťou základnej školy, má v 4 triedach 89 detí. Zástup-
kyňou riaditeľky školy pre MŠ je p. Alena Perdíková, ktorá riadi činnosť 6 učiteliek a troch 
technicko-hospodárskych zamestnankýň.
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Teší nás, že počas dvoch letných mesiacoch sa znova v základnej i materskej škole urobil 
kus užitočnej práce. V ZŠ sa vymenila dlažba na celej chodbe v telovýchovnom objekte a pre-
delová chodba sa už pýši novým vzhľadom – tu bol položený nový obklad, dlažba i predelové 
plastové dvere. Škola získala  nové krásne priestory pre spoločenskú miestnosť tým, že bola 
zrekonštruovaná druhá časť nevyužitých priestorov nachádzajúcich sa nad  školskou jedál-
ňou. Aj školská kuchyňa sa po 40-ich rokoch dočkala komplexnej rekonštrukcie – tu boli vy-
menené rozvody vody i kúrenie, obklady a dlažba. I tu boli osadené nové plastové dvere, ktoré 
tvoria predel medzi priestorom školskej kuchyne a chodbou. V materskej škole sme v hornej 
budove zlikvidovali sklad a úplnou rekonštrukciou týchto priestorov sa vytvorila nová trieda, 
ktorá v prípade záujmu zo strany rodičov a dostatočného množstva finančných prostriedkov, 
môže byť otvorená pre deti už v ďalšom školskom roku. V týchto priestoroch boli vynovené  
aj toalety a vstupná chodba. Ak by sa v budúcom období podarilo ešte zrekonštruovať priesto-
ry školskej kuchyne v budove MŠ, tak by sme mohli skonštatovať, že od roku 2011 sa vedeniu 
školy podarilo komplexne obnoviť všetky vnútorné priestory tejto budovy! 

Školská práca sa začala. No nielen prácou sa človek živí. S radosťou môžeme konštato-
vať, že naša ŠKOLA v tomto školskom roku oslavuje svoje 40-e narodeniny. Veru, je to už  
40 rokov, čo do jej lavíc zasadli prví prváci z našej obce. Tieto krásne chvíle si chceme spolu  

s bývalými zamestnanca-
mi školy spoločne pripo-
menúť na milej slávnosti, 
ktorú chystáme dňa 25. 
októbra 2013. 

Zaželajme teda na-
šej oslávenkyni do ďal-
ších rokov množstvo 
učeniachtivých žiakov,  
pre prácu zapálených 
pedagógov a spokojných 
rodičov.

Mgr. Valentína 
Krajňáková, 

riaditeľka ZŠsMŠ
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Naše deti Talianmi
V dňoch 22. 9. – 28. 9. 2013 sa uskutočnila 

ďalšia, v poradí už tretia projektová návšteva  
v rámci projektu Comenius, ktorý na našej škole 
aj v tomto školskom roku stále prebieha. Tento-
krát sme navštívili Taliansko. 

Každá z prebiehajúcich návštev je iná. Táto 
však  bola výnimočná, pretože sa jej po prvýkrát 
zúčastnili aj naše deti. Vybraných bolo 7 žiakov. 
Jana Viktorová, Viktória Jadvišová, Júlia Dvorš-
čáková, Patrik Dvorščák, Adam Hendrichovský, 
Martin Smetanka a Martin Chovanec. Títo žiaci 
počas celého minulého školského roka, spoločne 
s ostatnými žiakmi školy, pracovali na niekoľkých 
projektových úlohách týkajúcich sa hlavne envi-
ronmentálnej stránky projektu. Svojou tvrdou a 
svedomitou prácou si účasť v zahraničí  zaslúžili.

Naša cesta začínala v neskorých večerných hodinách v Prešove. Odtiaľ sme autobusom cestova-
li na letisko do Viedne a ďalej  sme leteli lietadlom. Naším cieľom bolo talianske mesto Janov.  Pre 
deti to bol nezabudnuteľný zážitok, pretože lietadlom cestovali po prvýkrát. Po príchode do krajiny 
sme sa rozlúčili, každý bol ubytovaný v jednej z talianskych rodín. Nebola to ľahká úloha zvládnuť 
jazykovú bariéru, iné zvyky, iné jedlo. Naši žiaci sa však s týmto problémom popasovali a svoju 
úlohu hravo zvládli. Spoznali zaujímavých ľudí, ochutnali iné jedlá, videli odlišnú architektúru mesta 
než majú možnosť vidieť v našej krajine. Navštívili školu, mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých vy-
učovacích hodín, videli rozdiely v tom, ako sa učia oni a žiaci z iných krajín. Zo všetkého najdôleži-
tejšie však bolo, že všade komunikovali v anglickom jazyku. Práve toto je jedným z hlavných  cieľov 

projektu Comenius.
Projektovej návštevy sa okrem na-

šej krajiny zúčastnili znova aj učitelia 
z ostatných zapojených krajín.  Portu-
galsko, Anglicko, Bulharsko a Turecko 
reprezentovali učitelia, ktorí prezento-
vali ich spôsob výučby, prácu na škole 
a to, ako pracovali na environmentálnej 
téme projektu, ktorou je záchrana lesov. 
Navzájom sme si vymenili skúsenosti  
a poznatky z prebiehajúcich aktivít v 
rámci každej školy. Naplánovali sme aj 
ďalšie spoločné úlohy vyplývajúce z ob-
sahu projektu. Našu návštevu sme za-
vŕšili spoločným vysádzaním stromov, 
čím sme naplnili aj jednu z úloh vyplý-
vajúcich z obsahu projektu Comenius.

 Naše deti,  talianske deti  a učitelia zo všetkých krajín zasadili spoločne 20 stromov, ktoré budú 
navždy pripomínať náš projekt a prispejú k tomu, že aj mesto Janov, plné budov, úzkych uličiek  
a preplnených ciest  bude zdobiť zeleň, ktorá je pre náš život tak dôležitá.          

Mgr. Beáta Baňasová, koordinátorka projektu



Pečovskonovoveský spravodajca 19

ROSPRAFKA I PRIPOVITKA
Kačur na vandroch v dźadovej torbe...

Mlinarka na šparhece varila polifku s kačura, z mlinici do kuchňi vešol akurát mlinar 
a od mlinarki s torbu na pľecu śe pratal jeden stari dźat. Mlinar śe ho pital – co nove, 
dźadze? A dźad vo dzveroch -  ta nič take, ľem že pan  Kačerofski zaś do Kačerova. Nato 
mľinar śe na dźada eśči obruśil – idz mi z uč, fraśe, ja na take tvojo bortacke reče ňezve-
davi, fšivavi dźadze! Mľinar prišol poobedovac, ta śednul za stul, mľinarka mu načerpala 
na misu poľifki s kačura, ňe, a mľinar lapil jesc. Híj, ale z gembu ľem kus pomačkal, ľišku 
odrucil a na ženu – ženo, a co to za poľifka, šak to taka poslatkava, ňesmačna, jakaśka 
bľunda,  jak kebi s karpeľoch bula!  Žena śe mužovi spravja, vihvara, muža prehvara – 
šak to ozdaj polifka z našeho krasneho paradneho kačura, ňe? Aľe mlinar už duškom  
f podozreňu – noľe, ženo, popatri, co tam v harčku! Žena popatrela..., a z harčku mesto 
kačura vibrala buňčateho karpeľa... Ta mľinar – ech, ci dźadofskeho anďela, ta tu mi  
v harčku krasni kačur f polifke vre, a tu ci naraz už vandruje v dźadovej torbe..                                     

                                                                                                    Andrej Varga-Kuba

VTIPY
Hovorí šéf zamestnancovi:
„Je mi veľmi ľúto, že ste dali výpoveď.“
„Naozaj?“
„Áno. Tak som sa tešil, ako vás jedného dňa vyhodím.“
-
Mladomanželia po sobáši prišli do drahej reštaurácie. Pri hlavnom chode mladá 
pani hovorí:
„Peter, toto mäso sa nedá požuť!“
„Ale dá, drahá, dá... Iba si si zabudla zdvihnúť závoj...“
-
Prechádzajú sa dvaja pacienti po dvore blázinca. Jeden zodvihne hlavu a hovorí:
„Tam hore, to je slnko alebo mesiac?“
„Neviem,“ odpovie druhý, „nie som tunajší.“
-
„Pán výpravca, a dočkám sa vôbec toho vlaku?“ ironizuje cestujúci.
„Prečo nie, veď ste ešte mladý!“
-
Ako ti chutilo to čínske jedlo?
„ Bolo skvelé, iba tie paličky mi zostali ležať v žalúdku...“
-
V škole prebieha pracovné vyučovanie. Učiteľ hovorí o bezpečnosti práce. A uve-
die príklad.

„ Išiel chlapec po ulici a spadla mu na hlavu tehla. Chlapec umrel. A raz išlo die-
vča s prilbou, spadla na ňu tehla a ona sa iba usmiala a šla ďalej.“
Ozve sa Móricko:
„Áno, tu poznám, dodnes chodí v prilbe a usmieva sa.“
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Viete...
Kedy nastáva kríza v rodine patológa? 
Keď si prinesie prácu domov. 
-
Viete, aký je rozdiel medzi mužom a žiarovkou? 
Žiadny. Oboje sa dá vymeniť. 
-
Aký je rozdiel medzi stresom, napätím a panikou? 
   Stres je, keď je manželka tehotná. Napätie je, keď je priateľka tehotná. 
       A panika je, keď sú tehotné obe. 

Október 
Ak je október veľmi zelený, bude potom január hodne studený.
Ak opadá lístie do polovice októbra, bude mokrá zima.
Keď sa drží list v mesiaci októbri na stromoch pevne, to znamená krutú zimu.
Dobré je, keď v októbri list zo stromu padá, tento rok požehnaný cestu si hľadá.
Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri.
Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima.
Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima.
Keď v októbri mrzne a sneží, budúci január teplom blaží.
Keď v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás omrazí.
Po sv. Terezke mráz po strechách lezie.

November
Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája.
Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda.
Aký november, taký budúci marec.
Ak prídu v novembri predčasne mrazy tuhé, skoro zas dobre bude.
Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata..
Keď padne prvý sneh na mokrú zem, bude slabá úroda.
Keď v novembri hviezdy svietia, mrazy sa skoro uchytia.
Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí.
Ak hus o Martine už po ľade chodí, zas okolo Vianoc v kaluži sa brodí.
Na sv. Katarínu zalezieme pod perinu.

PRANOSTIKY
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December
Blatnatý december, blatnatý celý rok.
Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.
Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.
Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží.
Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.
V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita.
Zelené Vianoce - biela Veľká noc.
Aké je počasie na Barboru (4.12.), také býva až do Vianoc.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
Od Lucie (13.12. do Vianoc každá noc má svoju moc.
       zdroj: internet

Staré preukazy ŤZP 
sa vymieňajú za nové

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) 
a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 
(ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona  účinného do 31. decembra 2008  
platia len do 31. decembra 2013, a to aj v prípade, že je na preukaze uvede-
ná doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“. Preukazy sa vymieňajú od 
01.01.2009, teda od účinnosti zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspev-
koch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na oddeleniach posud-
kových činností Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého po-
bytu držiteľa na počkanie a bezplatne.  (Prešov - Námestie mieru č. 2, príjmová 
kancelária č. 103, prízemie vľavo)

K výmene je potrebné predložiť:
●  preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S,
●  identifikačný preukaz /občiansky preukaz/ 
●  fotografiu veľkosti 3x4 cm.
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Do konca septembra 2013 mali byť podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veteri-
nárnej starostlivosti, všetky psy, mačky a fretky držané na území Slovenska 
povinne označené čipom. Majiteľovi inak hrozí pokuta do výšky 370 eur.

Podľa nového zákona o veterinárnej starostlivosti všetky spoločenské zviera-
tá, ktoré sa narodili od 1. 11. 2011 musia byť povinne po narodení do 8 týždňov 
označené mikročipom. Povinnosť sa 
vzťahuje aj na zvieratá, ktoré sa na-
rodili pred týmto dátumom. V tomto 
prípade však platilo prechodné dvoj-
ročné obdobie, ktoré sa skončilo  30. 
septembra 2013. Od tohto dátumu 
musia byť všetky psy, mačky a fretky 
začipované. Taktiež zvieratá, ktoré 
sa narodili pred 1. 11. 2011 a sú pred-
metom predaja, musia byť označené 
mikročipom ešte pred zmenou maji-
teľa, tzn. že toto prechodné obdobie 
sa na ne nevzťahuje. Ak máte psíka, 
ktorý sa narodil 3. novembra 2009, 
stačí, ak ste ho čipom označili do 30. 
septembra 2013. 

Výnimkou sú však zvieratá, ktoré 
sú tetované a tetovanie bolo dokáza-
teľne vykonané pred 3. júlom 2011, 
je riadne čitateľné a zaznačené v 
preukaze o pôvode psa.

Kto vykonáva  aplikáciu? 
Mikročip je veľký ako zrnko ryže (cca 0,5 cm) a pomocou aplikátora ho aplikuje do 

podkožia veterinárny lekár na ľavej strane krku. Ide o veľmi rýchly úkon. Pred i po 
aplikácii je veterinár povinný overiť si funkčnosť transpondéru – mikročipu čítačkou. 
Zariadenia na čítanie mikročipov sú dostupné vo veterinárnych ambulanciách, útul-
koch, karanténnych staniciach a pod. Každý čip má nahraté číslo, niečo podobné 
ako EAN (čiarový kód), ktoré slúži na identifikáciu daného zvieraťa.

NEZABUDLI STE
ZAČIPOVAŤ?
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Pod týmto číslom sú v Centrálnom registri spoločenských zvierat (https://www.
crsz.sk), ktorý je vedený Komorou veterinárnych lekárov SR, zapísané údaje o zvie-
rati a jeho majiteľovi. 

Prečo čipovať?
Po prečítaní predchádzajúcich riadkov si určite mnohí z vás položili otázky: 

„Prečo si musím začipovať psa? Nie sú to vyhodené peniaze? Aký to má 
 zmysel?“ 

Hlavným cieľom čipovania psov je celoplošná evidencia psov, vďaka ktorému sa 
uľahčí evidencia v jednotlivých obciach, zjednoduší sa evidencia útulkových psov.  
Majiteľ, ktorý vyhodí psa viackrát na ulicu bude môcť byť riešený políciou za zane-
dbávanie starostlivosti o zviera, prípadne týranie zvierat. Zabráni sa beztrestnému  
a ťažko dokázateľnému odcudzeniu psov. Čipovanie uľahčí identifikáciu zatúlaného, 
zrazeného alebo poraneného psa niekde pri ceste alebo v parku a tým pádom zvýši 
šance na návrat k pôvodnému majiteľovi. 

Čipovanie vám môže pomôcť nájsť strateného psíka. Pri nájdení inou osobou je 
jednoduchšia identifikácia majiteľa a zvieratko sa vo veľmi krátkom čase vráti naspäť 
domov. Platí to aj pre prípad, že psík je už v útulku. Ďalšou výhodou čipovania je 
i možnosť vypátrať majiteľa psa, ktorý spôsobil škodu alebo pohrýzol. Oslovte teda 
najbližšieho veterinárneho lekára a nebojte sa začipovať svojho štvornohého miláči-
ka a sami zistíte, koľko výhod to prináša.
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

Do spoloèenstva rodiny 
obyvate¾ov PNV vítame deti:

Jasmína Feriová, Maxim Fritz,
Liana Kolcunová, Eliška Racová, 

Marianna Karaffová, Žaneta Červeňáková, Adriana Červeňáková,
Diana Fecková, Nela Červeňáková, Michael Kochan

Manželstvo uzavreli:
 Andrej Čekán (Peč. Nová Ves) Anna Bažanová (Veľký Šariš)

 Richard Novický (Peč. Nová Ves) Anna Štefančíková (Vyšná Šebastová)

 Martin Šoltýs (Drienica) Agáta Ridillová (Peč. Nová Ves) 

 Ján Pigula (Peč. Nová Ves) Zuzana Kovaľová (Záborské) 

 Miroslav Batik (Hrabkov) Mgr. Jana Vargová (Peč. Nová Ves)

Srdečne blahoželáme jubilantom:

 91 rokov Alžbeta Škvareková 70 rokov Mária Hallayová

 87 rokov Anna Marcinová 65 rokov Cecília Rabatinová

 86 rokov Matej Novický  Anna Verbovská

  Mária Pivovarníková  Pavel Želinský

 85 rokov Žofia Ondková  Marta Michalíková

 83 rokov Pavlína Blaščáková  Mária Nižníková

 81 rokov Mária Lukáčová  Veronika Želinská

  Jozef Tököly 60 rokov Milan Boguský

 80 rokov Mikuláš Smrek  Marta Tulejová

  Alžbeta Tutokyová  Mária Kotlarová

 75 rokov Terézia Balaščíková  Magdaléna Fecková

  Jolana Leššová


