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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania,
pestro sfarbené lístie na stromoch signalizuje koniec leta a nezadržateľný
nástup jesene. Ani sme si neuvedomili
a ďalšie tri mesiace roka 2021 ubehli
a my k vám už pravidelne prichádzame
s ďalším tohtoročným vydaním obecného spravodajcu a tradične vám prinášame najnovšie informácie o tom, čo sa
v našej obci za posledné obdobie udialo, čo sa v nej aktuálne deje a čo nás
v blízkom čase, ale aj neskoršom období
čaká.
Napriek tomu, že žijeme dobu, ktorá
sa značne vymyká zo štandardného spôsobu života, na ktorý sme boli zvyknutí
a zanecháva, resp. môže zanechať na
zdraví a psychike ľudí negatívne stopy,
nesmieme sa tomuto vplyvu poddávať, ale naopak, musíme s ním rozumne zápasiť a naučiť sa nad ním víťaziť,
aktívne s ním žiť a posúvať sa tak viac
a viac dopredu. Príkladom našich slov
je aj skutočnosť, že ľudia sú už vyčerpaní počúvaním opakovaných negatívnych
informácií o vývoji pandémie, jej následkoch a nekonečných opatreniach, zákazoch a príkazoch, ktoré si často navzájom odporujú a spôsobujú, že človek sa
v nich jednoducho stráca. V tomto období, kedy ľuďom už dlhodobo chýbal kontakt jedného človeka s druhým, kamaráta s kamarátom, suseda so susedom,
sme sa ako jedna z mála samospráv na
okolí odhodlali na zorganizovanie ďalšieho ročníka vrcholnej kultúrno-spoločenskej akcie v našej obci. Napriek
mnohým neprajníkom, organizátorom
ankiet a iným odporcom organizovania
hromadných podujatí v našej obci, som
si osobne zobral plnú zodpovednosť za
organizáciu celej akcie. Obec v spolupráci so spoločenskými organizáciami
a dobrovoľníkmi v tretí augustový víkend zorganizovala 23. ročník Pečovskonovoveského remeselného jarmoku.
Dali sme si záležať na tom, aby napriek
existujúcej pandémii bola táto akcia pre
všetkých jej návštevníkov a usporiadateľov čo najviac „bezpečná“ a súčasne
kultúrno-spoločensky nezabudnuteľná.
V piatok 20. augusta v predvečer jarmoku do našej obce zavítali vzácni hostia
Miriam Lexman, poslankyňa Európskeho
parlamentu a Milan Majerský, predseda
Prešovského samosprávneho kraja. Naši
hostia spolu s poslancom Prešovského
samosprávneho kraja a súčasne primátorom mesta Lipany Vladimírom Jánošíkom slávnostne uviedli do užívania
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novú školskú knižnicu, ktorá bude slúžiť
tak žiakom, ako aj učiteľom základnej
školy v celkovom investičnom objeme
88 000,- Eur.
Pred večerným koncertom naši hostia stihli ešte otvoriť výstavu miestnych
umelcov a zberateľov historických fotografií a artefaktov s názvom „Z histórie
Pečovskej Novej Vsi a iné...“, ktorá sa konala v priestoroch telocvične základnej
školy. Túto výstavu zamestnanci obce
v spolupráci s vystavujúcimi umelcami
pripravili pre spestrenie jarmoku s cieľom priblížiť jeho návštevníkom návraty
do minulosti našej obce, ako aj ukážky
ich zručnosti a kreativity, ktoré sa v našej obci rodí.
Slávnostný galavečer s hudobnou skupinou Kollárovci sa niesol v duchu čakania na meno toho, kto získa tento rok
Cenu starostu obce. Po chvíli čakania
a napätia sme sa dozvedeli, že ocenenie
si za rok 2021 odniesla skupina 70 dobrovoľníkov z našej obce, za ich záslužnú
a obetavú prácu pri zmierňovaní následkov pandémie ochorenia COVID-19
v obci Pečovská Nová Ves v období od
marca 2020 do augusta 2021. Koncertu sa zúčastnili aj naši poľskí priatelia
z družobného mesta a gminy Sieniawa
v „silnej“ zostave vedenej osobne burmistrom Adamom Wośom.
Sobotu ovládli našu obec remeselno-predajné stánky, jarmočný sprievod
v krojoch, detské jarmočné atrakcie kolotoče, tradičná „Babina kuchňa“ s regionálnymi dobrotami, trdelník, cukrová vata, jarmočné „Gastro“ a bohatý kultúrny program v podaní mladých umelcov z Arco orchestra pri ZUŠ Lipany,
spevákov a tanečníkov miestnej folklórnej speváckej skupiny Jablonka a folklórneho súboru Jablonečka. Ťahákom
programu bolo odpoludňajšie vystúpenie profesionálneho umeleckého telesa
známeho širokej verejnosti pod názvom
PUĽS - Poddukelský umelecký ľudový
súbor. Bodku za tohtoročným jarmokom
dal večerný koncert jednej z najpopulárnejších slovenských rockových hudobných skupín Horkýže Slíže, ktorá sa aktuálne pýši tým, že je najpočúvanejšou
hudobnou skupinou na Slovensku.
Všetkým návštevníkom tohoročného jarmoku ďakujeme za dodržiavanie
pokynov organizátorov, vzájomnú toleranciu a ohľaduplnosť. Výsledkom bol
hladký a hlavne zdarný priebeh akcie, o
čom svedčí aj poďakovanie a uznanie v
pozitívnej spätnej väzbe hostí, návštev-

níkov, predajcov a remeselníkov. Ešte
raz vám, ale aj nám všetkým ďakujeme
za to, že sme to spolu „príkladne“ zvládli a spoločne sme si užili „super“ jarmok.
Aj keď je obdobie tretieho kvartálu
zväčša sprevádzané prázdninami a dovolenkovým obdobím, život v našej obci
sa ani v tomto období nezastavil. Popri
štandardnej starostlivosti o zeleň a zabezpečovaní čistoty našej obce sme pokračovali vo viacerých investičných aktivitách, dodávateľským spôsobom, alebo
samostatne pracovníkmi obce, alebo
ako už u nás býva zvykom v súčinnosti,
v mixe jednej aj druhej formy.
V mesiaci júl obec uspela so žiadosťou o poskytnutie dotácie od Fondu pre podporu športu. Vďaka dotácii
a vlastným finančným prostriedkom
obce v areáli Základnej školy v Pečovskej
Novej Vsi do konca tohto roka pribudne 120 metrová štvordráhová bežecká
dráha s tartanovým povrchom a streetworkoutové ihrisko o rozlohe 121 m2
s bohatou výbavou a to tiež na tartanovom povrchu. Ihriská bude spájať spoločný bezbariérový chodník, ktorý umožní prístup na športoviská aj imobilným
spoluobčanom. Nové športoviská budú
prístupné aj širokej verejnosti a budú
určené nie len mládeži, ale tentokrát aj
dospelým. Cieľom projektu je podporiť zdravý životný štýl obyvateľov našej
obce všetkých vekových kategórii, a poskytnúť im nové možnosti športových
a voľnočasových aktivít. Nové športoviská rozšíria už dnes poskytovanú širokú
paletu možnosti športovania a výučby
telesnej prípravy pre žiakov našej školy.
Pečovská Nová Ves sa postupne stáva „bike“ obcou. Máme tu vybudované
dva cyklochodníky v dĺžke cca. 4,7 km
a o výstavbu ďalšieho v dĺžke 2,34 km sa
aktuálne usilujeme. Veríme, že na budúcu jar s ňou už aj reálne začneme. Súbežne s uvedenými aktivitami pripravujeme
ďalší rozvoj cyklistickej infraštruktúry
v obci. Preto nie div, že nás oslovil aj
ďalší „cyklo“ projekt a pustili sme sa do
neho v spolupráci s okolitými samosprávami.
Moderné zdieľanie bicyklov pre širokú
verejnosť v mesiaci júl odštartoval spoločný projekt obcí Pečovská Nová Ves,
Drienica, Ražňany, mesta Sabinov a spoločnosti Antik Telekom. Projekt umožňuje požičiavanie bicyklov (bikesharing)
v katastroch uvedených samospráv. Podmienkou pre zapožičanie si bicykla je
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len smartfón, so stiahnutou aplikáciou
AntikSmartway, v ktorej je potrebné vytvoriť si osobný účet a byť počas jazdy
online. Aplikácia vám umožní aj nájsť
bicykel, ktorý je k vám najbližšie.
Po ukončení jazdy, je potrebné jazdu
v aplikácii ukončiť a bicykel odstaviť
na verejne dostupnom mieste. Prvé bicykle v našej obci sú aktuálne odstavené pri budove obecného úradu. To však
neznamená, že tam vždy nájdete nejaký
voľný. Naopak, bicykel nájdete na mieste,
kde ho váš predchodca odstavil. Preto
vás prosíme o ústretovosť pri odstavovaní bicyklov.
Jazda je symbolicky spoplatnená. Bližšie informácie nájdete na webe www.
antiksmartway.sk. V prípade záujmu bude projekt pokračovať tak, že pribudnú
ďalšie bicykle, ktoré po vybudovaní nabíjacích staníc vystriedajú elektrobicykle.
V prvých septembrových dňoch sme
s viac ako mesačným predstihom úspešne dokončili dvojročnú prácu na modernizácii verejného osvetlenia v celej obci.
Záverečná etapa spočívala v demontáži
25 zastaralých svietidiel a v inštalácii
52 nových, moderných a nízkoenergetických LED svietidiel so zvýšenou svietivosťou na uliciach Mlynskej, Orgovánovej a Za Ľutinkou. Podobne ako v iných
prípadoch aj v tomto, nám realizáciu
zámeru umožnilo dlhodobé dobré hospodárenie obce, nakoľko investícia bola
v prevažnej miere financovaná z vlastných prostriedkov obce. Veríme, že
výhody modernizácie osvetlenia občania pocítia už v najbližších mesiacoch,
pre ktoré je charakteristické skoršie
stmievanie sa a v neposlednom rade
táto modernizácia prinesie zníženie prevádzkových a energetických nákladov vo
vzťahu k rozpočtu obce.
Dobré počasie praje stavebným prácam na dvoch bytových domoch a ich
príslušenstve na ul. Kvetnej. Bytové
domy rastú ako z vody. Súčasne s rastom bytových domov sme pokročili
aj s výstavbou prístupovej cesty s chodníkom, na ktorej v najbližších dňoch
pribudne nový asfalt a kovové zvodidlá,
ktoré ju budú deliť od potoka.
V združenej investičnej akcii obce
s VSD a. s. Košice došlo k prekládke
vzdušného elektrického vedenia od
mosta cez Ľutinku k rodinným domom
vybudovaným v zadnej časti ul. Kvetnej,
napojeniu bytových domov a rekonštrukcii elektrického vedenia na ul. KvetPecovskonovoveský spravodajca
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nej od trafostanice na zákrute pri kaštieli až na ul. Na Trubalovec. Stavba je už
ukončená a skolaudovaná. Do chodníkov
sme zabudovali už aj rozvody obecného
rozhlasu, verejného osvetlenia a optické vedenie. Bytové domy by sme radi
kolaudovali do konca tohto roka, avšak
predpokladom úspešného kolaudačného konania je dobudovanie a kolaudácia
prístupovej cesty, parkovísk a chodníkov.
V zadnej časti ul. Kvetnej je naozaj rušno. Súčasne s výstavbou bytových domov
a budovaním prístupovej komunikácie
k nim, sme v súčinnosti so správcom
vodného toku Povodím Hornádu a Bodvy, OZ Košice prikročili k realizácii protipovodňových opatrení na potoku Ľutinka. Úprava toku prebieha v časti od mosta na ulicu Na Trubalovec až po budovu
bývalého komunitného centra. Výsledkom tejto činnosti bude nielen zvýšenie
ochrany života, zdravia a majetku občanov v prípade rozvodnenia sa potoka,
ale aj obnova okolia v blízkosti budúcej
obytnej zóny, ktorá tak prispeje k celkovému pozitívnemu dojmu z novostavieb.
Popri budovaniu športovísk v našej
obci zodpovedná správa obce zahŕňa
aj dôslednú starostlivosť o jej existujúci majetok. Multifunkčné ihrisko v areáli základnej školy aktívni športovci využívajú už vyše piatich rokov. Pravidelne je dejiskom futbalových zápasov
našich mladých futbalových nádeji, ich
tréningov a v rámci vyučovania ho na
hodinách telesnej prípravy využívajú
žiaci základnej školy. Vo zvyšnom čase
na ňom môžeme nájsť mládež, ktorá
tak zmysluplne využíva svoj voľný čas.
Je preto prirodzené, že sa športovisko aj
opotrebuje. Preto sme začiatkom školského roku pristúpili k jeho dôkladnej
údržbe a zistené nedostatky sme odstránili vďaka spoločnosti, ktorá sa špecializuje na uvedenú činnosť a zabezpečuje
údržbu umelých trávnikov. Išlo najmä
o doplnenie gumeného granulátu a jeho
rovnomerné rozloženie po hracej ploche. Strojovo bolo následne ihrisko hĺbkovo vyčistené, prevzdušnené a uležané
steblá umelej trávy boli „oživené“. Ihrisko
je plne pripravené na nový školský rok
a novú futbalovú sezónu.
V septembri sme začali s výstavbou
prvého z troch plánovaných priechodov
pre chodcov, tentokrát na ul. Ľutinskej
pred hospodárskym dvorom spoločnosti
MOSUPO s. r. o., smerom na druhú stranu
k rodinným domom.

V prípade intenzívnejších dažďov sa
obyvatelia ul. Hlavnej musia potýkať
s problémami, ktoré spôsobujú nepriechodné cestné odvodňovacie kanály.
Voda, ktorá z nich presahuje, tiež môže
ohrozovať vodičov na cestách a preto bolo dlhodobou snahou obce tento problém riešiť. Počasie nám prialo
a pred prvými jesennými dažďami sme
v spolupráci so správcom hlavnej cesty
I/68 úspešne zrealizovali a ukončili ich
údržbu a sprietočnenie.
Toto je krátky odpočet investičných
akcií, ktoré sme za uplynulé tri mesiace
v našej obci realizovali popri všedných
každodenných aktivitách. Isto nám dáte
za pravdu, že toto je tá časť našich aktivít, ktorá je viditeľná, avšak tá druhá
časť, ktorú občan nevidí je nemenej dôležitá. Nevyžaduje si síce manuálnu fyzickú zručnosť, ale o to väčšiu nesmiernu
fantáziu, predvídavosť, administratívnu
a odbornú zdatnosť, nakoľko len vďaka
nej dochádza k získavania nenávratných
zdrojov na realizáciu týchto projektov
a následne po ich zrealizovaní prichádza
fáza ich administratívneho „zúradovania“ a zabezpečenia ich finálneho zúčtovania. V tejto fáze máme aktuálne rozpracovaných minimálne ďalších šesť až
sedem projektov, na ktorých intenzívne
pracujeme a riešime ich s riadiacimi orgánmi, ktoré ich manažujú. Veríme, že aj
tieto investičné akcie čoskoro uvedieme
do života v našej obci a následne vám
ich predstavíme.
V kultúrno-spoločenskej oblasti máme
pre vás pripravenú pestrú ponuku obecných kultúrnych a spoločenských podujatí. Ich samotná realizácia bude závisieť
od vývoja pandemickej situácie.
Úvodník nám dovoľuje iba v krátkosti upriamiť vašu pozornosť na vybrané aktivity obce. V skutočnosti je toho
podstatne viac ako vám môžeme reálne
podať. Všetkým Vám úprimne ďakujeme
za pomoc, podporu, ale aj pochopenie,
ktoré je veľmi potrebné a bez ktorého
sa viaceré naše aktivity nedajú zrealizovať. Trvalo sme otvorenou samosprávou
pre všetkých, ktorí nás potrebujú, resp.
potrebujú našu radu, či pomoc. Dvere
do budovy obecného úradu a kancelárie
starostu obce sú pre všetkých občanov
vždy otvorené. Prajeme vám pokoj, pevné zdravie, veľa síl a rodinnej pohody
pri prekonávaní a zvládaní náročných
situácií doby, ktorú aktuálne žijeme.
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce
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VÝSTAVBA BYTOV - šanca pre mladé rodiny
v Pečovskej Novej Vsi

Napriek náročnej dobe, ktorú aktuálne žijeme, na výstavbe bytových domov v Pečovskej Novej Vsi to vôbec
nie je poznať. Plánované termíny realizačného harmonogramu nespomalili ani rastúce ceny stavebných materiálov a energií. Naopak priaznivé počasie prialo tomu, že na
ul. Kvetnej v príjemnom prostredí okolia potoka Ľutinka
v krátkom čase vyrástli ako huby po daždi dva trojpodlažné bytové domy s 12 bytovými jednotkami rozdelenými
na dva jednoizbové byty, šesť dvojizbových bytov a štyri
trojizbové byty.
Miera rozpracovanosti bytových domov je rozdielna.
Kým prvý z nich je takmer hotový a aktuálne sa v ňom
už iba finišuje s obkladmi posledných kúpeľní, toaliet
a kuchýň, druhý je na tom o čosi horšie. Prebiehajú v ňom
posledné „mokré“ procesy, všetky miestnosti majú finálne
omietky a realizujú sa v nich potery. Súbežne sa celý objekt
z vonkajšej strany zatepľuje a je pripravený na zhotovenie
záverečnej povrchovej úpravy fasády v rovnakých farbách
ako prvý bytový dom.
Dnes sú už obidva bytové domy napojené na verejný
vodovod, kanalizáciu a plynovod. Zrealizovaná je dažďová kanalizácia na odvedenie vody z ich striech a odvodnenie prístupovej komunikácie a parkovísk. Rozpracované sú
spevnené plochy pred bytovými domami. Chodníky a parkovacie miesta budú zo zámkovej dlažby a v priebehu pár
dní na prístupovej komunikácii pribudne asfaltový koberec.
Súbežne s výstavbou bytových domov prebieha výstavba
miestnej komunikácie od mosta pri križovatke ulíc Kvetná Na Trubalovec na jednej strane smerom k budove bývalého
komunitného centra a na druhej strane v smere k bytovým
domom a rodinným domom vybudovaným v zadnej časti
ulice. Miestna komunikácia bude čoskoro doplnená zvislým
a vodorovným dopravným značením a pre účely zvýšenia
bezpečnosti jej budúcich užívateľov ju od potoka budú oddeľovať kovové zvodidlá.
V chodníku vedľa prístupovej komunikácie je zabudované vedenie nového verejného osvetlenia, rozvody optického vedenia, verejného rozhlasu a elektrického NN vedenia.
Tento stav je výsledkom prekládky vzdušného vedenia do
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zeme, vďaka ktorej došlo k odstráneniu všetkých nadzemných podperných bodov elektrického vedenia v danej lokalite a tak sme docielili skrášlenie celkového dojmu v novobudovanej zóne.
Aktuálnou pozitívnou informáciou pre Pečovčanov je
skutočnosť, že poslanci obecného zastupiteľstva v našej
obci na svojom zasadnutí dňa 30. septembra 2021 schválili
druhú etapu výstavby bytových domov v lokalite ul. Kvetnej, čo v preklade znamená, že umožnili starostovi obce
pripraviť v čo najkratšej dobe všetky potrebné materiály
pre podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu tretieho a štvrtého bytového domu s príslušenstvom
od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
a Štátneho fondu rozvoja bývania. Pod príslušenstvom
rozumejme všetku základnú infraštruktúru spojenú s bývaním vrátane prístupovej komunikácie, chodníkov a parkovísk. Zámerom obce je v čo najbližšej možnej dobe začať s výstavbou ďalších dvoch bytových domov, nakoľko
na obci evidujeme viac ako sedemdesiat žiadostí od občanov na pridelenie nájomných bytov rôznych veľkostí.
Pevne veríme, že tento nový produkt prichádzajúci do
našej obce, zameraný na podporu bývania si nájde medzi
občanmi svoju obľubu a podporu a tak niekoľkoročné vynaložené úsilie vedenia obce nevyjde nazmar.

Pecovskonovoveský spravodajca

www.pecovska.sk

AKTUALITY

Vzácna návšteva
spojená s pracovným stretnutím
Pracovné stretnutie na pôde obecného úradu a vážnosť tém, ktoré boli jeho predmetom zaviedli dňa
23. septembra 2021 na obecný úrad do Pečovskej Novej
Vsi štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky pána Ing. Jaroslava Kmeťa.

Predmetom pracovného stretnutia bolo riešenie rozvoja cyklodopravy v rámci samospráv sústredených
v združení obcí „Mikroregión Dolina Čergova“, ako aj predstavenie ďalších možností na zvýšenie záujmu o cyklodopravu.
V rámci pracovného stretnutia bol starostom našej
obce a súčasne predsedom združenia, odprezentovaný
pripravený združený projekt výstavby cyklochodníka
z Pečovskej Novej Vsi do pútnického miesta v Ľutine
v celkovom investičnom objeme prevyšujúcom milión
Eur. O jeho financovanie zo zdrojov Európskej únie sa
obce Pečovská Nová Ves a Ľutina aktuálne uchádzajú
prostredníctvom žiadosti o poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov. Osobitná pozornosť bola venovaná riešeniu zmiernenia, resp. odpustenia
platenia nájmu našou
obcou za pozemky štátu v správe Železníc
Slovenskej
republiky
zastavané cyklomagistrálou EuroVelo 11, ktorá je charakterizovaná
ako verejno-prospešná
stavba medzinárodného významu, slúžiaca
širokej cyklistickej verejnosti a nie iba obyvateľom obce.

Pecovskonovoveský spravodajca

Pozornosť zástupcov obce upútal ministerstvom dopravy a výstavby pripravovaný rozvoj výučby dopravnej
výchovy na školách a blížiace sa investície štátu do rozširovania a skvalitňovania cyklo infraštruktúry.
Súčasťou návštevy bola aj prehliadka obce so zameraním na jej historické pamiatky a zrealizované investičné akcie. Najväčšiu pozornosť hosťa si však vyslúžila
Cyklomagistrála EuroVello 11, ktorá je súčasťou projektu realizovaného
naprieč
celou
Európou od Balkánu až do Škandinávie.
Veríme,
že
pracovné stretnutie
prinesie
konkrétny
pokrok v riešení
pomenovaných
problémov obce
a súčasne môžeme povedať, že
sme s pochopením prijali dôležité informácie,
ktoré našu obec
dokážu nasmerovať na konkrétne
oblasti a hlavne
možnosti prípravy
projektov
zameraných na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry
v našej obci a v celom mikroregióne.
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SME AKTÍVNOU ŠKOLOU

Naša škola otvára pre žiakov svoje brány už niekoľko
desaťročí, a predsa je to vždy iné. Nemenia sa len žiaci
a učitelia, ale aj metódy a formy vzdelávania, vybavenie
školy, akcie, súťaže a projekty, do ktorých sa škola zapája
a smerovanie školy.
V tomto roku prejavili dôveru našej škole rodičia našich
428 žiakov, za čo im ďakujeme a veríme, že si toto rozhodnutie budú vždy pochvaľovať. Žiaci sa vzdelávajú v
26 triedach, čo je o jednu triedu viac ako v minulom šk.
roku. Školský klub detí navštevuje 50 žiakov 1. stupňa. Do
nášho Centra voľného času sa prihlásilo 201 žiakov nielen
z našej školy. Žiaci majú možnosť na stravovanie využívať
školskú jedáleň. Výučba prebieha nielen v technicky vybavených kmeňových triedach, ale aj moderne vybavených
odborných učebniach.
Školský rok sa ešte len začal a v našej škole bol už ruch
ako vo včeľom úli. Každý, kto išiel okolo školy, určite postrehol, že to tam „žije“. Sme radi, že naša škola je v aktívnom režime, samozrejme v súlade so všetkými pandemickými opatreniami.
Už máme za sebou voľby do Žiackej školskej rady, didaktické hry na prvom stupni a v špeciálnych triedach, účelové cvičenie na druhom stupni a vyskúšali sme si aj cvičnú
evakuáciu pri poplachu. V rámci Výchovy k manželstvu
a rodičovstvu stihli naši štvrtáci absolvovať besedu na tému
Z húsenice motýľom a deviataci bežných i špeciálnych tried
na tému Kým začneš. Vypočuli sme si rozhlasové vysielanie pri príležitosti Európského dňa jazykov a Mesiaca úcty
k starším. Zapojili sme sa do súťaží Vitajte v škole, Slávik
Slovenska, Technická olympiáda, GalaxyCodr i tréningového kola súťaže iBobor. V krátkej dobe nás čaká Olympiáda
zo slovenského jazyka.
Ako každý rok, tak aj tento rok, myslíme na tých, ktorí to potrebujú a zapojili sme sa do finančnej zbierky pre
nevidiacich Biela pastelka, v ktorom sme aj vďaka našim
rodičom vyzbierali 154,60€. Pridali sme sa aj do kampane
Červené stužky, ktorej hlavnou filozofiou je odovzdanie a
prehĺbenie vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe
AIDS mladým ľuďom.
Napriek tomu, že naša škola je zapojená do viacerých
projektov, neváhali sme ani tento rok a prihlásili sme sa do
ďalších. Boli sme úspešní, a tak našich žiakov čakajú ďalšie
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zaujímavé hodiny a aktivity. Projekt Zmúdri prináša novú
atraktívnu formu výučby občianskej náuky a projekt Spolu
múdrejší 2 je zameraný na kvalitné a dostupné doučovania
našich žiakov.
A keďže sme škola, ktorá sa snaží svojim žiakom poskytnúť nielen penzum teoretických poznatkov, ale najmä pripraviť ich na život a uplatnenie sa v ňom, tak nás veľmi
teší, že sme medzi dvadsiatkou škôl, ktoré si vybrala Nadácia pre deti Slovenska do svojho vzdelávacieho programu
Rozvoj životných zručností v rámci projektu zameraného
na rozvíjanie osobnostných a sociálnych kompetencií detí
a mládeže.
Rušno je aj v našom Školskom klube detí. Žiaci, ktorí ho
navštevujú, už stihli slávnostne privítať prvákov, navštíviť
obecnú knižnicu, zapojiť sa do aktivít spojených s Európskym týždňom športu, Týždňom zdravej výživy, naaranžovať si výstavku ovocia a zeleniny, užiť si Šarkaniádu, pripraviť sa na aktivity súvisiace s mesiacom úcty k starším
a mnoho ďalšieho.
Možno sa to nezdá, ale pozitívnu klímu v škole nám pomáhajú vytvárať aj nepedagogickí zamestnanci. Okrem
čistého prostredia, chutných a lákavých obedov, nás tentokrát pani kuchárky potešili svojou kreativitou, keď prispeli
k rozvíjaniu estetického cítenia našich žiakov a spríjemneniu času počas obedov jesennou výzdobou jedálne.
Veľmi nás teší aj záujem Vás, obyvateľov tejto obce. Ďakujeme za každé milé slovo uznania a pochvaly, nebránime
sa ani konštruktívnej kritike, ktorá nás posúva ďalej. Ďakujeme aj tým, ktorí sa rozhodli svoje vedomosti a zručnosti posúvať ďalej a vedú na našej škole záujmové útvary
v rámci Centra voľného času. Ďakujeme p. Miroslavovi D.,
ktorý nám daroval 3 kŕmidlá pre vtáčikov aj s krmivom.
Okrem toho našim žiakom podaroval krabicu plnú cibuliek
tulipánov, narcisov a hyacintov, ktoré si naši prváci zasadili
do črepníkov a na jar nimi potešia svoje mamičky. A tak ako
dobro dostávame my, tak sa ho s našimi žiakmi snažíme
dávať ďalej. Ostali sme pri kvetoch a vytvorili sme kvetinový baner aj s odkazmi pre seniorov v dennom stacionári
ASEN. Veríme, že ich potešia.
A to je ešte len začiatok školského roka. Tešíme sa na
zaujímavé aktivity, súťaže, projekty a stretnutia, ktoré nás
ešte len čakajú.
kolektív ZŠ

Pecovskonovoveský spravodajca
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ZO ŽIVOTA OBCE

Denný stacionár ASEN
Denný stacionár
ASEN sme v našej
obci otvorili v máji
tohto roka. Zariadenie
denného
stacionára ponúka opatrovateľskú
službu počas denného pobytu občanom, ktorí si chcú
spríjemniť každodenný život. Výhodami nášho denného stacionára ASEN je kontakt so spoločenským prostredím, podpora samostatnosti, pestrý program a spoločne strávený čas. Dve opatrovateľky a sociálna
pracovníčka nášho centra sa snažia vytvoriť podmienky na
nový kontakt s rovesníkmi klientov, príjemné spomínanie
na prežitý život, zdieľanie zážitkov a poznatkov.
Našim cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľom obce
ako aj občanom mikroregiónu Doliny Čergova, ponúknuť
voľnočasové aktivity a vytvoriť program dňa podľa individuálnych požiadaviek. Aktivity sa snažíme rovnomerne
rozdeliť medzi relaxačné, duchovné aj praktické. V terapeutickej časti uskutočňujeme rôzne záujmové činnosti,
cvičenia na rozvoj pamäte a motoriky, súťaže, kvízy, čítanie, počúvanie hudby, spoločenské hry, oslavy a jubileá.
V oddychovej časti majú klienti možnosť odpočinku na polohovacích kreslách.
V dennom stacionári sa samozrejme venujeme aj duchovnej časti života seniorov. Každý mesiac prichádza
do stacionára kňaz z farnosti a klienti sa tak môžu vyspovedať a prijať Sväté prijímanie.
Zároveň si môžu každý deň vypočuť svätú omšu prostredníctvom rádia Lumen, a taktiež využiť voľný čas na súkromné modlitby a prosby.
V dennom stacionári poskytujeme sociálne poradenstvo,
rehabilitáciu, meranie telesnej teploty a krvného tlaku.

MYSLÍME NA VÁS ...
Jesenný mesiac október sa v našich mysliach už dlhoročne spája so symbolickou jeseňou života človeka. Vďaka nemu mnohí
z nás aspoň na chvíľu spomalia
rýchle životné tempo, pristavia
sa pri svojich starých rodičoch,
ujoch, tetách, susedoch, pozdravia ich, možno im venujú kvietok
či pohladenie, vypočujú ich...
Tento mesiac majú v pamäti aj
žiaci a pedagógovia našej školy.
No keďže dnešná doba osobným
stretnutiam nepraje, tak sme sa
Pecovskonovoveský spravodajca

Klientom je počas celého dňa poskytovaná strava vo forme
desiaty, chutného obeda, ktorý je zabezpečovaný donáškou a olovrantu.

Denný režim
v našom stacionári:
Prevádzka denného stacionára ASEN je počas pracovných
dní v čase od 7:00 – 16:00 hod..
Ráno od 7:30 - 8:00 hod. prichádzajú klienti a po stretnutí
si spoločne dajú kávu alebo čaj. O 8:30 hod. si vypočujú svätú omšu a o 9:30 hod. sa podáva desiata. Nasledujú aktivity
a prechádzky v záhrade stacionára. O 12:00 hod. sa podáva
obed a po ňom je priestor na záujmovú činnosť, oddych a relax.
Olovrant je o 14:00 hod. a po ňom je čas na duchovnú činnosť
(napríklad Korunka Božieho Milosrdenstva). Odchod klientov
z denného stacionára je v čase od 15:30 hod. do 16:00 hod.
Počet klientov aktuálne nie je naplnený, preto Vás srdečne
pozývame prežiť svoj voľný čas v príjemnom prostredí, priateľskej a pohodovej spoločnosti.
kolektív DS ASEN

snažili jeseň života našich starkých v dennom stacionári
ASEN spríjemniť milými srdiečkovými odkazmi a malým
prekvapením, ktoré im možno vyčaria úsmev na vráskavej tvári a všedné októbrové dni budú o niečo krajšími.
„Milé naše babičky, dedkovia, tety a ujovia. Prešli ste jarom
i letom svojho života. Prišla jeseň. Všetko ide tak, ako to
v kolobehu prírody musí ísť. Jar a leto ste vyplnili statočnou prácou. Nech Vám teda jeseň dožičí svoje plody.
Nech je pokojná a krásna.“
žiaci a pedagógovia ZŠsMŠ
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Remeselný jarmok v Pečovskej Novej Vsi
S Pečovskou Novou Vsou sa už viac ako dve desaťročia
spája remeselný jarmok. Tradične do našej obce na konci
prázdnin prichádzajú remeselníci a predajcovia remeselných výrobkov zo širokého okolia na toto vrcholné kultúrno-spoločenské podujatie. Dnes už môžeme povedať, že
23 ročníkov jarmoku si získalo povesť akcie uznávanej nielen v našej obci, ale aj v regióne Horného Šariša.

Pýšime sa tým, že sme odolali a nepodľahli tlakom komercie a zostali sme verní zakladateľom tejto peknej tradície v našej obci a z názvu jarmoku sme nevypustili prívlastok „remeselný“. Naďalej si týmto podujatím chceme
približovať návrat do histórie, oživovať u našich občanoch
a návštevníkov jarmoku klasické remeslá a propagáciu ľudovej kultúry v jej rôznych formách.
Tohtoročný 23. ročník Pečovskonovoveského remeselného jarmoku sa konal napriek obmedzeniam, ktoré nám
priniesla dnešná doba. Obec ako organizátor a hlavný
sponzor akcie pristúpila k jeho organizácii maximálne
zodpovedne s cieľom na jednej strane po roku vynútenej
prestávky pokračovať v tradícii jarmokov v našej obci o to
viac v dobe, kedy sme osobne cítili potrebu spojiť ľudí, ktorým evidentne chýbal takýto druh socializácie a na strane
druhej sme si boli vedomí potreby zabezpečenia všetkých
protipandemických opatrení pre „bezpečný“ jarmok aj
napriek tomu, že nám v mysli svietila „kontrolka“ potencionálnej hrozby možných následkov.
Napriek týmto obmedzeniam sme sa o to viac snažili
kompenzovať ich návštevníkom jarmoku doposiaľ najväčším počtom remeselných predajcov a remeselníkov, ktorých bolo tento rok v našej obci spolu 45, zorganizovaním
sprievodnej výstavy miestnych umelcov a zberateľov historických fotografií a artefaktov s názvom „Z histórie Pečovskej Novej Vsi a iné...“, kvalitným výberom účinkujúcich,
širokým sortimentom gastro špecialít, detských atrakcií
a už tradične vysokou úrovňou organizácie podujatia.
Úspech slávil piatkový galakoncert s Kollárovcami, ale
aj sobotňajší jarmočný sprievod v krojoch na čele so zbrojnošmi v dobovom oblečení a tradične bodovala „Babina
kuchňa“ s regionálnymi dobrotami. Na prianie jarmoční-
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kov z minulých rokov sme na jarmoku mali už aj trdelník.
O bohatý kultúrny program sa v sobotu postarali mladí hudobníci z Arco orchestra pri ZUŠ Lipany, speváci a tanečníci
miestnej folklórnej speváckej skupiny Jablonka a folklórneho súboru Jablonečka, profesionálni umelci z Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Bodku za tohtoročným jarmokom dal večerný koncert hudobnej skupiny
Horkýže Slíže.

Z tohtoročného jarmoku máme osobne veľmi dobrý pocit, sme milo prekvapení z prístupu návštevníkov a ich celkového správania. Všetkým Vám ďakujeme za to, že sme
dokázali zvládnuť jarmok vzorne, hladko a nerušene.

Pecovskonovoveský spravodajca
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VÝSTAVA - ,,Z histórie
Pečovskej Novej Vsi a iné...‘‘

OKTÓBER
mesiac úcty k starším

Tohtoročný Pečovskonovoveský jarmok sprevádzala
aj jedna novinka. Telocvičňa základnej školy sa v tento
deň premenila na malú „galériu“. Návštevníci si v príjemnej atmosfére mohli prezrieť umelecké diela miestnych
umelcov, ktoré by bolo škoda skrývať pred zrakmi verejnosti.

„Studnica múdrosti a pokory, tú nemôžeme nájsť
v beztvárnom pohorí, ale v srdciach
našich starkých.“

Na tejto miestnej výstave boli vystavované fotografie, ktoré sa za celý život podarilo zozbierať a uchovať
pre ďalšie generácie pánovi Karolovi Semančíkovi. Vďaka nemu sme mali možnosť spoznať Pečovskú Novú Ves
z obdobia 60. rokov 20. storočia a skôr narodených potešiť unikátnymi zábermi prostredia ich mladosti. Fotografie futbalových mužstiev, ktoré reprezentovali našu obec
a hráčov v dobových dresoch spred 50 rokov poskytla
zo svojho archívu TJ SLOVAN Pečovská Nová Ves.
Základná škola, okrem veľkorysého poskytnutia priestorov na túto akciu - za čo sme veľmi vďační, prispela do
výstavy svojimi kronikami. Návštevníci, ktorí navštevovali tunajšiu základnú školu so záujmom prezerali albumy
a zaspomínali si na školské časy a aktivity, ktorých sa zúčastňovali. Mnohí z nich si dodnes pamätajú mená členov
učiteľského zboru, s ktorými sa v škole denne stretávali.
Veľké umelecké nadanie bolo cítiť z maľovaných obrazov pána Jozefa Giru. Pri pohľade na vystavované obrazy
sa emócia zachyteného okamihu prenášala na všetkých
návštevníkov. Na chvíľu sa ocitli v historickej Pečovskej
Novej Vsi, v okolí jej dominánt, ulíc, prostredia a potom
zasa v prírode, na hubách, v lese alebo pri zasneženej
chalúpke.
Umeleckú bodku výstavy sprostredkovala pani Katarína Mihoková, ktorá svojou jedinečnou keramikou plnou
nápaditosti a precíznosti potešila nejedného umeleckého
ducha a vniesla do výstavy kúsok duchovna, predstavivosti i abstrakcie.
Všetkým vystavovateľom srdečne vďačíme za ochotný
prístup a vôľu podeliť sa s ostatnými o kus svojho umenia, práce, či záľuby a takto spríjemniť spoluobčanom
a návštevníkom obce chvíle strávené na jarmoku. Veríme, že sa Vám takáto forma prezentácie prác miestnych
umelcov páčila.

Pecovskonovoveský spravodajca

Jesenný mesiac a jeseň života –
dve paralely, ktoré spolu súvisia.
Staroba k nám prichádza nenápadne
a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť.
Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám. Veľmi dôležitá je
kvalita života.
To, že niekto už nie je v aktívnom veku, nie je previnením alebo nedostatkom. Starší ľudia si zasluhujú našu
trvalú a bezmedznú lásku, úctu, pochopenie, trpezlivosť
a pomoc.
Kolobeh života je proces nezvratný a platí bez výnimky pre každého z nás a na to by sme nemali zabúdať. Mali
by sme sa vždy a ku každému správať tak, ako si želáme,
aby sa on správal k nám samotným.
Hovorí sa, že mladosť má svoje plány, stredný vek svoje ciele a staroba svoj ľudský údel. Nájdime si čas, vľúdne
slovo a úsmev pre starších ľudí.
Krásu a pôvab Vášmu životu dodávajú jedinečné okamihy šťastia, ktoré prežívate spolu so svojimi najbližšími.
Aj keď sa niekedy na oblohe Vášho života rozprestrú husté mraky, majte na pamäti, že za nimi sa ukrýva žiarivé
slnko. Ďakujme aj za tie najjednoduchšie veci v živote,
za odovzdané skúsenosti.
Milí seniori, nezabúdajte ani v tomto ťažkom a zložitom čase na vzájomné povzbudenie, vzájomnú dôveru,
milé slová od najbližších priateľov, známych a rodiny.
Nezabúdajte na lásku.
Preto je dôležité darovať lásku vôkol seba a nezabúdať
na iných. Každé takto prežité dni budú naplnením Vášho
života.
Starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava Vám touto cestou
praje, milí seniori, pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev
na tvári, radosť zo života a aby vaše kroky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a poďakovanie nás všetkých.
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NEMÁM ČAS...
Včera bolo tak nádherne , že sa nedalo zostať sedieť doma...Aj keď ostala nejaká pracovná záťaž na
nedeľné popoludnie, povedala som si, urobím si čas
pre seba, na vyprázdnenie hlavy, zresetovanie mysle, posilnenie imunity, zvoľnenie tempa, pookriatie
duše. Kde sa to všetko dá najúčinnejšie zrealizovať?
V prírode. Aby bolo dobré spojené aj s užitočným, cieľom sa stali šípky. Popoludnie prehriate jesenným slnkom, slabý vetrík a chuť po zvýšenej dávke kyslíka vo
voňavom vzduchu prinášali svoje ovocie. Napojila som
sa na vlnovú dĺžku lúky s poslednými kvitnúcimi kvietkami, stromov nesmelo sfarbených do prvých odtieňov z
jesennej palety, tichého stáda ovečiek na pastve oproti
a moje vnútro začalo pookrievať. Nevadili mi ani škrabance divej ruže, ktorej kvety odkvitli, ale zanechali za sebou
krásne veľké červené plody. Môj mozog začal produkovaťendorfíny, hormóny šťastia.
Každodenné povinnosti a kolobeh života nám už príde natoľko normálny, že si ani neuvedomujeme náš úbytok energie. Skúsila som sa zastaviť a spomenúť si, kedy
som sa naposledy z chuti zasmiala až tak, že som mala
kŕče v bruchu? Hormóny šťastia mozog tvorí pri mnohých činnostiach: cvičení, športe, dobrej komédii, stretnutí s priateľmi, bozku, skvelom jedle, relaxačnom kúpeli,
obľúbenej knihe, voňavej sviečke....ale máme na to čas?
Zdá sa mi, že ešte nikdy nebolo toľko uštvaných
ľudí... Prečo máme tak málo času? Reklamy, televízne spoty, priemysel voľného času do nás bez prestania hustia, čo všetko musíme vlastniť, čo všetko musíme robiť, čo všetko nevyhnutne potrebujeme
k šťastnému životu. A tak je celý náš život bezo zvyšku rozdelený na honbu za tým všetkým , bezo zvyšku naplánovaný
na jednotlivé sekundy, nie minúty či dni...Otcovia a mamy tak neúspešne čakajú na návštevu svojich detí, tie však nemajú čas. Manželia sa
v tej závratnej rýchlosti „pomaly“ odcudzujú, už
na seba nemajú čas. Starí a chorí pozorujú mladých a
zdravých ako sa ženú, majú tak naponáhlo, nemajú na
nič čas. Deti nasadajú do tohto časového rýchlika spolu so svojimi rodičmi, nevedia sa ešte rozhodnúť, či sa
aj oni chcú zapojiť do tejto nákazlivej hry, ktorú by sme
mohli nazvať „naháňačka s časom“, núti ich však doba
a okolnosti.
Kam sa to všetci tak ponáhľame? Prečo sme nasadili také
vražedné tempo? Naozaj sme dali „áno“ tomuto uponáhľanému životnému štýlu? To smrtiace „nemám čas“ by sme
mali vymazať zo svojho života. Naučiť sa chvíľu nič nerobiť. Naučiť sa dopriať si pokoj. Naučiť sa zastať. Naučiť
sa počúvať ticho. V tichu prebývajú radosti života, o ktoré sme pre ustavičný zhon prišli. Z ticha vyrastajú drobné
pozornosti, ktoré vyžadujú omnoho menej času, ako sa
domnievame, len my ani na tie nemáme čas.
Človek k životu nutne potrebuje pokoj a ticho, aby
si uvedomil tie najjednoduchšie a najpodstatnejšie veci svojho bytia, aby zistil, že je v nich skrytého oveľa viac, než je vidno na povrchu, aby sa dokázal zahĺbiť do ich podstaty. Náš život je plný zázrakov,
no my ich nestíhame vidieť, počuť, vnímať. Prečo? Lebo sa
stále ponáhľame a nemáme čas.
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Každý človek je úžasná bytosť, musí sa však spoznať,
spoznať seba samého, ale kedy, keď nikdy nemá čas.
Ľudia si so sebou vláčia svoje problémy, ani na chvíľku ich nepustia, nemajú čas si s nimi sadnúť do trávy a
a sami so sebou nad nimi porozmýšľať, sami v sebe hľadať riešenia. A tak s pretrvávajúcimi problémami sa
len stále ponáhľame, k problémom nabaľujeme ďalšie
a ďalšie, až nastane chvíľa, keď život sám povie dosť. Ten
totálny úbytok energiemožno donúti aj tých nenapraviteľných šprintérov zastať.
Zastaňme skôr ako bude neskoro. Viem, že skúsenosť vlastnej slabosti robí človeka chápavejším k
sebe aj iným, ale skúsme sa tomu vyhnúť. Spomaľme, nájdime si čas na ticho, na pokoj, na pohodu, na
lásku, na šťastie. Skúsme si povedať dnes „mám čas“.
Pre seba, pre svojich blízkych, pre svoje telo, pre svoju
dušu... nech v nás nevyschne radosť zo života.
Ing. Jana Straková

OZNAM - nájomné zmluvy
na hrobové miesta
V týchto dňoch
bude Obec ako zriaďovateľ a prevádzkovateľ pohrebiska
doručovať
nájomcom
za hrobové
miesta na miestnom
cintoríne nové nájomné zmluvy, ktoré
skončili platnosť. V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve je povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú
zmluvu na hrobové miesto. Právo užívať hrobové miesto
vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
Každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú
zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na 10 rokov. Nájomné je splatné do 15 dní odo dňa podpísania nájomnej
zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné môžu nájomcovia uhradiť do pokladne obecného úradu Pečovská Nová Ves, alebo na účet č. IBAN:
SK5102000000000002920572.
Vyzývame preto občanov, ktorí majú na miestnom cintoríne pochovaných príbuzných a ešte nemajú uzavretú
nájomnú zmluvu, aby prišli na obecný úrad v Pečovskej
Novej Vsi počas úradných hodín uzavrieť nájomnú zmluvu.
Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Pečovskej Novej
Vsi môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy aj
písomne na adresu: Obecný úrad Pečovská Nová Ves,
Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves, na emailovú adresu: urad@pecovska.sk alebo tel.: 051/4583177.
V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých, presná
adresa nájomcu, dátum narodenia a telefónny kontakt.
V opačnom prípade budú hroby postupne zrušené
v súlade s platnou legislatívou.
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INFORMÁCIE

INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOV
Problematika psov na území obce Pečovská Nová Ves
(ale aj ostatných miest a obcí na Slovensku) je problémom
dlhodobým a stálym.
Chov psov je nielen pekným a príjemným hobby, no vyžaduje starostlivosť a zodpovednosť. Pes je „produktom
človeka“, teda sa vo voľnej prírode nenachádza. Z toho
vyplýva, že sme za ich prítomnosť plne zodpovední. Ale
zodpovednosť majiteľa nekončí nakŕmením svojho psa, prípadne jeho príležitostným pohladením. Sme zodpovední
za kvalitu jeho života, za jeho správanie, ale rovnako za
jeho vplyv na okolie. Správanie sa každého psieho jedinca závisí najmä od jeho výchovy a zodpovedného prístupu
jeho majiteľa. Adekvátnou výchovou musí prejsť každý psí
jedinec bez ohľadu na plemeno; výchova psa je povinnosťou majiteľa akéhokoľvek psa. Je preto nevyhnutné pristupovať svedomito k rozvážnemu premysleniu o jeho obstaraní a chove. A pretože len majiteľ, držiteľ psa nesie v plnej
miere zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené jeho
psom, je v jeho záujme prispôsobiť výber vhodného psieho jedinca svojim možnostiam a schopnostiam s prihliadnutím aj na možné negatívne povahové, či iné vlastnosti
toho ktorého plemena. Pri nedostatočnej, či zanedbanej
výchove bude takmer každý pes potenciálne nebezpečný
pre svoje okolie.
V súčasnosti platí legislatíva, ktorá stanovuje pre chovateľa pomerne náročné kritériá. Zohľadňuje všetky základné prirodzené potreby psa v záujme ich plnohodnotného
prežívania a zároveň nastoľuje také požiadavky na chovateľa psa, aby jeho chovom neohrozoval a neobmedzoval
verejnosť. Podmienky držania i vodenia psov sú upravené
v zákone č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov. Neodstránenie psieho exkrementu má právo riešiť polícia blokovou pokutou. V súčasnosti
sú dostupné pomôcky, pomocou ktorých je možné exkrementy ľahko odstrániť.
Za všetky prejavy psa voči občanom, zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za dôsledky týchto prejavov zodpovedá držiteľ psa. Môžeme len apelovať na majiteľov venčiacich psov, aby sa skúsili správať zodpovednejšie a ohľaduplnejšie voči svojim spoluobčanom. Voči deťom, ktoré sa
hrávajú na voľných priestranstvách.

V § 3 písm. j) a k) vyhlášky č.283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, v ktorej sú určené
všeobecné požiadavky na chovné zariadenia pre spoločenské zvieratá sa uvádza, že chovné zariadenie a jeho jednotlivé časti musia byť skonštruované tak, že zabraňujú úniku
zvieraťa a taktiež vonkajšie výbehy musia byť vhodne zabezpečené proti úniku zvieraťa (za vhodné zabezpečenie
vonkajších výbehov sa pritom nepovažuje použitie ostnatého drôtu alebo samostatné použitie elektrických oplôtkov alebo elektronických oplôtkov a ohradníkov).
Pre priestupkovú zodpovednosť úniku psa je charakteristická situácia, kedy sa pes voľne pohybuje po obci respektíve po pozemkoch a záhradách, ktoré nie sú vo vlastníctve chovateľa psa, nachádza sa mimo ovládateľnosti
svojho chovateľa a jeho chovateľ je známy - teda má chovateľa, ktorý si však nesplnil svoju povinnosť zabezpečiť
zviera proti úniku z chovného zariadenia.

DESATORO

PRE CHOVATEĽOV PSOV:
1. Pred samotným výberom psa pozorne zvážte svoje
možnosti a schopnosti. Zadovážte si knihy o psoch, aby
ste porozumeli psím potrebám.
2. O svojho psa sa musíte starať denne po celý jeho život.
3. Zdravie svojho psa pravidelne kontrolujte u veterinárneho lekára.
4. Očkovací preukaz majte pri sebe počas každej prechádzky so psom (v prípade pohryznutia sa preukážete,
že pes bol očkovaný proti besnote).
5. Aj Váš pes potrebuje školu, zapíšte ho na odborný
výcvik.
6. Každý pes potrebuje len jedného pána.
7. Pri vodení psa na verejných priestranstvách používajte
obojok, vôdzku a náhubok (predídete tým možnému
napadnutiu, či pohryznutiu Vaším psom).
8. Nevoďte svojho psa na detské ihriská a pieskoviská.
9. Nezabúdajte bezodkladne odstraňovať nečistoty
po Vašom psovi.
10. Najneskôr po dovŕšení 6 mesiacov veku psa ho zaevidujte na obecnom úrade.

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ A POPLATKOV
Obec Pečovská Nová Ves ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov
na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle
zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2019 bola daň
z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnu-
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tia. Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov a poplatníkov, ktorí doposiaľ daň a poplatok na rok 2021 a predchádzajúce roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili
v čo najkratšom termíne , zaplatením v pokladni OcÚ alebo na účet obce. Evidovaným neplatičom bude v najbližších dňoch doručená výzva na zaplatenie týchto nedoplatkov.
Veríme, že si svoju daňovú a poplatkovú povinnosť splníte a tým sa vyhnete vyrubeným sankciám z omeškania.
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Z HISTÓRIE

O Andrejovi Perháčovi a jeho obchode
v Pečovskej Novej Vsi
Spracoval: Ondrej Matisovský
Autori textu: Matilda Fecková, Ing. Elena Šebešová
Obchod s rozličným tovarom Andreja Perháča, ktorý stál pri
križovatke Hlavnej cesty a Ľutinskej ulice je ešte v živej pamäti najstarších žijúcich občanov Pečovskej Novej Vsi. Nakoľko sa
jednalo o jeden z posledných súkromných obchodov pred nástupom komunizmu, je nutné mu venovať pozornosť. Zaujímavé
sú aj informácie o samotnom Andrejovi Perháčovi a jeho potomkoch. Fotografie a spomienky, teda podklady k tejto štúdií
nám poskytli potomkovia Andreja Perháča ešte v roku 2009 a to
menovite: Matilda Fecková, rod. Perháčová - dcéra Andreja Perháča (zomrela 18. júna 2009), Ing. Elena Šebešová, rod. Fedáková, vnučka Andreja Perháča a PaedDr. Alois Perháč. Ich autorský
text sme označili kurzivom a dovolili si doplniť o najnovšie poznatky, nakoľko sa budova bývalého obchodu nedávno rekonštruovala. Pri rekonštrukcii a upratovanísa zachránila veľká časť
dobových dokumentov z prevádzky tohto obchodu s miešaným
tovarom. Za ich záchranu, zhromaždenie a poskytnutie vďačíme
novým vlastníkom tohto objektu – manželom Mihokovým.Budovu kúpili v roku 2018 od Aloisa Perháča -vnuka niekdajšieho
obchodníka Andreja Perháča (1889-1970). O Andrejovi Perháčovi a jeho zaujímavom živote je tento článok.

vestoval do neho 1/3 úspor. Obchod dobre prosperoval. V čase
potreby pracovali v obchode aj manželka a deti. Sortiment tovaru bol veľmi široký. Andrej sa snažil ponúkať obyvateľom Pečovskej všetko, čo potrebovali, aby nemuseli cestovať do mesta.
Okrem potravín a údenín predávali železiarsky tovar, galantériu,
hrnčiarsku keramiku z Pozdišoviec, porcelán, sklo, farby, petrolej, lampy a iný tovar podľa potreby. Predávalo sa aj na úver
a zošit, do ktorého sa zapisoval dlh, občas spálili. Stálym zákazníkom dávali vianočný darček a deťom pri väčšom nákupe
cukríky.
Z dochovaných dokumentov ktoré sa našli pri rekonštrukcii
predajne v roku 2019 sa dozvedáme:
V roku 1930 poslal Andrej Perháč žiadosť Krajskému úradu
v Bratislave, kde ohlásil predaj liehových nápojov v uzatvorených fľašiach. Za vybavenie žiadosti a registráciu zaplatil
50 Kčs.

Mladosť Andreja Perháča
Narodil sa 24. 6. 1889 v Červenici ako štvrté zo šiestich detí
Imricha Perháča a Márie rod. Petrufovej. V 18-tich rokoch odišiel do Ameriky. Podľa rozprávania v nedeľu okolo kostola prechádzali dvaja chlapi , ktorí sa pýtali na cestu do Mušiny. Keď
Andrej zistil, že idú do Ameriky, pridal sa k nim. Peši prešli celé
Poľsko a v Štetíne sa dali najať na loď a tak sa preplavili do USA.
V Chicagu pracoval v Pullmanových závodoch na výrobe vagónov. Aj keď bol útlej postavy, bol pracovitý, vytrvalý a dobre
ohodnotený. Tam sa zoznámil s Máriou Dijovou z Lipian, ktorú ako dieťa zobrali súrodenci do USA. Až vďaka Márii spoznal
Andrej príjemnejšiu stránku života. Zosobášili sa v roku 1913
v Chicagu, v roku 1915 sa im narodil syn Ernest a v roku 1918
dcéra Cecília. Na výzvu politikov T. G. Masaryka a M. R. Štefánika
podporiť projekt česko-slovenského štátu Andrej vstúpil do Slovenskej ligy a finančne prispel na oslobodenie Slovenska sumou
5 dolárov. Za tento dar dostal aj certifikát, ktorý sa dochoval
dodnes. Za túto sumu sa dali kúpiť 3-4 kravy. Po osobnom stretnutí s T. G. Masarykom, ktorý pozýval amerických Slovákov, aby
prišli investovať do spoločného, sľubne sa rozvíjajúceho štátu,
rozhodli sa s manželkou v roku 1921 vycestovať na Slovensko.
V Pečovskej Novej Vsi si v tom istom roku kúpili dom súp. č. 119
od Samuela Appla a manželky Grunfeld Yetti. Vek domu sa nám
nepodarilo zistiť, ale pred Samuelom Applom do roku 1918 ho
vlastnil Matyas Egyed s manželkou Matildou Konig a do roku
1897 Péchy Žigmund. Andrej si predsavzal zabezpečiť rodine na
Slovensku životnú úroveň ako v USA. Spočiatku sa mu to darilo.
V roku 1923 sa im narodil syn Cyril a v roku 1925 dcéra Matilda.

Obchod s miešaným tovarom
Andreja Perháča počas 1. ČSR

V dome si Andrej zariadil obchod s miešaným tovarom a in-
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Rodina počas 1. ČSR
Ešte pred vojnou teda v roku 1939 sa Andrej zaujímal o nákup nábytku. Zaregistrovali sme žiadosť o výkresy a prospekty
k nábytku, ktorú adresoval firme „Tovarňa na nábytok Reif v Banskej Bystrici“. Zrejme k plánom s predajom nábytku už nedošlo.
V daňových výmeroch z roku 1937 sa dozvedáme, že priznaný
obrat v obchode bol 6000 Kčs ročne, za čo platil daň 140 Kčs.
V období Slovenského štátu priznal obrat 15.000 Ks, kde mu
k dani 37,5 Ks pripočítali 687% prirážku (300% pre samosprávu,
7% zdravotnú, 30% obchodnej komore a 350% tvorila prirážka
obecná a prideľovanie krajine).
Dom bol na vtedajšie pomery veľký, tak v jednej izbe v čase
1. ČSR ubytovali žandára, pána Mayera s rodinou z Čiech. K nim
prichádzali ich priatelia, ktorým sa na Slovensku veľmi páčilo.
Pod vplyvom týchto známostí poslali svoju dcéru Cecíliu študovať do Hradca Králové vychovávateľstvo.
V čase hospodárskej krízy, keď Andrej pociťoval nespravodlivosť pri riadení spoločného štátu, stal sa prívržencom Andreja
Hlinku, vstúpil do jeho strany a neskôr ho zvolili za predsedu v
Pečovskej Novej Vsi.
Z tohto obdobia sa zachovala aj zmienka o návšteve Andreja Hlinku na Šariši. Pri ceste zo Sabinova do Lipan sa vozidlo
Andreja Hlinku zastavilo aj v Pečovskej Novej Vsi. Postaral sa o
to Andrej Perháč s vtedajším starostom Jozefom Leščákom. Vo
vtedajších novinách (Slovák, 21.8.1935) o tom napísali: V nede-
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ľu ráno, 18. augusta., omájené auto letelo s nami cez Sabinov
do Lipian, kde sme mali doraziť o pol 10. hodine, ale niekedy
ľudská radosť neberie ohľad na predpisy a uplatňuje sa na ich
úkor. V Pečovskej Novej Vsi stála slávobrána a pri nej sa zhromaždili občania na čele s p. Perháčom, obchodníkom a dvoma
abiturientmi: Perháčom a Leščákom, ktorí mladistvým elánom
pozdravili Hlinku. Pozdravený znova odpovedal. Keď sme sa lúčili, zneli hromovým hlasom volania: Nech žije Hlinka! Nech žije
Onderčo! Sláva!

Obchod po 2. svetovej vojne
Počas vojny ubytovali u Perháčových najprv nemeckých vojakov, potom ruských. Toto hosťovanie sa nedalo odmietnuť a
dom si vyberali štáby vďaka jeho strategickej polohe. V tomto
dome sa v čase vojny narodili aj dve vnučky, Eva (1940) a Elena
(1942). Pri slávnostnej promócii Evy na MUDr. v aule Karolina
Karlovej univerzity v Prahe v roku 1964 zaznelo „rodom z Pečovskej Novej Vsi“. Podobne pri promócii Eleny na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave.
Obchod po vojne ďalej pokračoval v prevádzke. V zachránených dokumentoch sa nachádzajú aj inventúrne hárky. Tak sa
môžeme dozvedieť, aký tovar sa v obchode predával. Inventúra
z roku 1948 nám ponúka detailný súpis tovaru v obchode a na
sklade ku koncu roka. Inventúrne hárky sú v prílohe. Z ďalších
dokumentov sa dozvedáme, že v roku 1948 bol nákup alkoholu obmedzený a na jedno obdobie (asi mesiac? alebo kvartál)
bolo možné nakúpiť iba 32 litrov. Destilát kupoval v Rafinérii
v Prešove. Obľúbené destiláty boli: slivovica 50%, čerešňovica
50%, jemná borovička 44%, tuzemský rum, vinné brandy či apple brandy. Na jedno obdobie zakúpil destiláty v hodnote 5000
až 9000 Kčs.
Po vojne chcel syn Cyril rozšíriť rodinný podnik a vybudoval
na dvore pekáreň, kde sa malo okrem chleba piecť aj pečivo a
cukrárske výrobky. Plánoval teplo využiť aj na ohrev vody a zriadiť práčovňu.Na jej zriadenie a financovanie si hľadal zdroje a
zaujímal sa o dotácie. V roku 1950 Cyril Perháč plánuje zaradiť aj
družstevnú pekáreň a práčovňu. Podával aj žiadosti na dodávku
strojov pekárne. V roku 1950 konkrétne žiadal tieto stroje so
100% subvenciou: „Miešací stroj pekársky s 2 náhradnými dižami, Pekarsky stroj - deliačku, Pekársky stroj - šľaufovačku, Pumpu Sigma-Darling“. Vodné čerpadlo bolo podmienkou vzniku
pekárne. Roľnícke skladištné družstvo v Sabinove jeho žiadosť
zamietlo, nakoľko disponovalo iba hospodárskymi strojmi.
Cyril sa niekoľkokrát pokúšal oživiť pekáreň. V rámci pridruženej výroby tam piekli chlieb, ktorý bol veľmi obľúbený v širokom okolí. (Pekáreň sprevádzkoval až v roku 1971 a fungovala
pod dozorom MNV. Pekáreň však krátko na to zatvorili a to v
roku 1972.) V šesťdesiatych rokoch doviezol a opravil vyradené
stroje na výrobu zmrzliny, ktorá sa stala obľúbenou v obci, ale
aj cieľom nedeľných výletov a občerstvenia motoristov prechádzajúcich cez obec.Niektoré zakúpené stroje stáli dlhé roky na
dvore nevyužité, lebo sa zmenila politická situácia (bolo zrušené súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a k realizácii
nedošlo).
Po skončení vojny (zrejme pre perzekúcie Andreja v Hlinkovej
strane) sa samotnému obchodu venoval aj syn Cyril a k činnosti
pribudli aj kontingenty – teda výkup potravín od roľníkov za
úradné ceny. Zvoz kontingentov dostal v podstate príkazom, ako
jediný majiteľ auta.
Oficiálne mali roľníci svoje prebytky odovzdať – presnejšie
odpredať za úradnú cenu, ktorá bola v podstate likvidačná a
množstvá nesplniteľné. Je jasné, že gazdovia prebytky nikdy nemali, tak ako ich (poctivci) nemajú teraz a bol to iba taktický
nátlak pre vstup do JRD. Povinne sa vykupovalo mäso, mlieko,

Pecovskonovoveský spravodajca

Z HISTÓRIE
vajcia, zemiaky, masť…atď. Iróniou je, že hodnotnú masť odovzdali (museli) a používali margarín. Zámer bol však jasný – zničiť drobných gazdov a zaviesť JRD, čo sa aj nakoniec podarilo.
Kontingenty vajec boli zverené v roku 1948 Cyrilovi Perháčovi.
Poverila ho tým zberňa vajec Nupod v Prešove.V obci gazdovalo
v roku 1948 približne 150 rodín, ktoré obrábali minimálne0,5 ha
zeme. Podľa obhospodarovanej výmery sa im určili aj kontingenty na vajcia. Netušíme aké sliepky sa v Pečovskej Novej Vsi
chovali, ale určite to neboli hybridné plemená – teda chovatelia
nemali nosnice, kde sa krížením dosahuje maximálna znáška vajec. Vtedajšie sliepky mohli zniesť asi 120-130 vajec ročne (?).
Z výkupu vajec sa zachovala kompletná dokumentácia. Gazdovia s oráčinou od 0,05-2 ha museli odovzdať 50 vajec, od 2-5 ha
100 vajec, od 5-10 ha 200 vajec, od 10-15 ha 300 vajec atď.
Väčšina gazdov obrábala do 5 ha oráčiny. Pre zaujímavosť uvádzame mená gazdov s viac ako 5 ha a to: Vojtech Škvarek 7 ha,
Štefan Lichvár 7 ha, Juraj Matisovský 10 ha, Andrej Baňas 6 ha,
Jozef Matisovský 7 ha, Janoš Želinský 6 ha, Štefan Kandráč 6 ha,
Ján Petruš 6 ha, Jozef Leščák 14 ha, Ján Slota 6 ha, Ján Šimoňák
8 ha, Štefan Straka 7 ha. Ročne odovzdali len 50% z plánu výkupu a to 7500 vajec, teda v priemere 50 vajec na rodinu. Cyril
dostával aj výzvy na splnenie plánu. V roku 1949 výkup vajec
odovzdal Andrejovi Baňasovi, ktorý mal na pečiatke uvedené
„Mäsiar a údenár“ a v tom čase bol už vykupovačom mlieka.
Cyril bol v roku 1949 poverený vykupovaním masti. Podľa vtedajších podmienok, vtedajším vykupovačom prislúchala motivačná odmena – napr. pri vajciach činila v roku 1948 -8%
z výkupnej ceny.

Cyrilove aktivity a predaj zmrzliny

Obchod pred rokom 1950
Pokračovanie v budúcom čísle.
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VYKUROVACIA SEZÓNA
Vykurovacie obdobie patrí do obdobia, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov veľmi vysoké. V tomto
období je potrebné, aby každý z
nás, ktorí prichádzame do kontaktu
s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť. V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas
vykurovacieho obdobia v roku 2020
zaznamenaných 19 požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 21 100 eur a uchránené hodnoty vo výške 218 000
Eur. Požiare boli spôsobené hlavne tepelnými spotrebičmi,
dymovodmi alebo komínovými telesami, kde najčastejšou
príčinou vzniku požiaru bolo vyhorenie sadzí v komíne
a porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Prešove zdôrazňuje, že špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných
spotrebičov už pred začatím ich prevádzky, pretože príčiny
požiarov v tomto období sa každoročne opakujú. Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení
a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok
bezpečnej prevádzky. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov o svojich povinnostiach v súvislosti s technickými
podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť
pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri
výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich
čistenia a vykonávania kontrol.
K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach, v rodinných domoch a obytných domoch Vám poskytujeme
zopár dobre myslených rád:
n dodržiavajte návody na obsluhu,
n komínové telesá udržiavajte v dobrom technickom stave. Inštaláciu vykurovacích telies, čistenie komínov a kontrolu technického stavu zverte do rúk odborníkom,
n nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou,
mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,
n dbajte na to, aby vykurovacie spotrebiče - sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke

predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
n nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,
n neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča, nenechávajte ho bez
dozoru,
n popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých
nádob s uzatvárateľným vekom,
n dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných a plynných palív.
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi.
Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú
aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich
realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia a taktiež
dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho
obdobia.
Úlohou a cieľom Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Prešove je pôsobiť na občanov tak,
aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“. V týchto prípadoch je už
neskoro premýšľať nad tým, že v skutočnosti stačilo veľmi málo a požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec
vzniknúť.
V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať
vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a záchrannému zboru v Prešove na linku č. 150 alebo
na linku tiesňového volania č. 112.
Podrobnejšie informácie sa dozviete aj na webovej
stránke https://www.minv.sk/?hasici-zachranari v záložke
„prichádza vykurovacia sezóna“.
Spracoval:
npor. Ľubomír Kijovský
samostatný inšpektor oddelenia
požiarnej prevencie OR HaZZ
v Prešove

Prevádzková doba

ZBERNÉHO DVORA v Pečovskej Novej Vsi
celoročne

STREDA: od 9: 00 do 14:00 hod. a
PIATOK: od 9:00 do 14:00 hod. a
SOBOTA: od 9:00 do 12:00 hod. a
14

od 14:30 do 17:00 hod.
od 14:30 do 17:00 hod.
od 12:30 do 15:00 hod.
Pecovskonovoveský spravodajca
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TRIEDENIE ODPADU

ČO KAM PATRÍ
Radíme, ako správne triediť odpad
Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné
ho pred vyhodením správne vytriediť.

Čo patrí do triedeného
zberu papiera:

Čo patrí do triedeného
zberu skla:

noviny, časopisy,
zošity, reklamné
letáky, plagáty,
kartóny a papierové
obaly, kancelársky
a skartovaný papier
a pod.

nevratné obaly zo
skla z alkoholických
a nealkoholických
nápojov, sklenené
nádoby, tabuľové
sklo z okien a dverí
(väčšie množstvo
patrí na zberný dvor),
sklenené črepy a pod.

Čo patrí do triedeného zberu plastov,
kovových obalov a nápojových kartónov:
� stlačené alebo zošliapnuté plastové obaly z potravín, igelitové a mikroténové
vrecká, baliace fólie, obalový polystyrén, obaly z pracích prostriedkov,
SKLO obaly z CD, PAPIER
PLASTY
KOVY
kozmetiky, kelímky z jogurtov,
� kovové obaly, konzervy, alobal,

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

SKLO

PAPIER

� stlačené nápojové kartóny z mliečnych výrobkov a nápojov.
Aj pri spoločnom zbere plastov, kovových obalov a nápojových kartónov
je potrebné, ak je to možné, oddeliť od seba rôzne materiály. Napríklad
hliníkové viečko z plastového kelímka v prípade obalu z jogurtu.

AK SPRÁVNE TRIEDIME,
SVET JE KRAJŠÍ.
SKLO

PAPIER

PLASTY

MAJTE NA PAMÄTI NASLEDOVNÉ PRAVIDLÁ:

www.triedime.sk

� Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
KOVY vytriedený
NÁPOJOVÉ
� Len
odpad sa dá zhodnotiť

PAPIER

� Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený

odpad občan neplatí, jeho zber hradia
SKLO prostredníctvom
PAPIER
PLASTY
výrobcovia
OZV ENVI
- PAK.

� Obal označený

www.envipak.sk

PAPIER

KOVY

patrí do triedeného zberu.

www.vezmisi.ma
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a recyklovať.

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY
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