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Zelený štvrtok bol v znamení modrej farby
Druhý apríl je svetovým dňom povedomia o autizme.
Choroba, ktorou trpí podľa odhadov na celom svete asi
70 miliónov ľudí sa prejavuje celoživotnou poruchou vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie,
sociálnej interakcie a predstavivosti. Tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči. Prvýkrát sa do Svetového
dňa povedomia o autizme zapojila aj obec Pečovská Nová
Ves. Na Zelený štvrtok, 2. apríla bola budova obecného úradu osvetlená v modrých farbách. Obec sa tak aspoň symbolicky pripojila k svetovým metropolám a vyjadrila podporu
ľuďom trpiacim touto diagnózou. Dedina z východného Slovenska tak bola aspoň na jednu noc svetová, nakoľko v rovnakom čase boli v modrých farbách osvetlené aj významné
stavby svetových metropol v Európe, Amerike a Austrálii.
Zapojili sa aj zamestnanci obecného úradu, ktorý prišli do práce v modrých farbách. Práve táto farba je znakom
ústretovosti a stala sa symbolom celého podujatia. Vedenie

Zmena je život
Milí čitatelia,
iste ste si už na prvý pohľad všimli, že Pečovskonovoveský spravodajca prešiel zásadnou vizuálnou zmenou.
Dvadsať rokov informoval o dianí v obci a stal sa neodmysliteľným informačným prostriedkom. Táto základná
úloha ostáva nemenná! Pečovskonovoveský spravodaj
bude aj naďalej distribuovaný každý štvrťrok bezplatne
do každej domácnosti.
Za dvadsať rokov svojej existencie obecné noviny dospeli do štádia, kedy nadišiel čas hľadať spôsoby ako
zvýšiť ich atraktivitu pre čitateľov. Práve preto sa zmenil
výrazne jeho vzhľad. Nová podoba symbolizuje nový začiatok. Rozhodujúcim však ostáva obsah. Redakčná rada
v novom zložení si kladie za cieľ pripraviť noviny po obsahovej stránke tak, aby priniesli ucelený prehľad o živote
v obci vo všetkých jej oblastiach a tomu cieľu zodpovedajú aj jednotlivé rubriky: aktuality z obecného úradu, kultúrny život v obci, zo života školy, farnosť sv. Ondreja, šport,
z histórie obce, spoločenská kronika.
Pevne veríme, že sa vám nová podoba bude páčiť a Pečovskonoveský spravodajca si opäť získa vašu pozornosť.
-redakčná radaPecovskonovoveský spravodajca

obce plánuje z tohto symbolického kroku spraviť tradíciu a už
na ďalší rok plánuje zorganizovanie benefičného koncertu.

Železničná stanica prechádza
rekonštrukciou
Železničná zastávka Pečovská Nová Ves je súčasťou trate
Plaveč-Košice a v pracovných dňoch zastavuje v obci vlak
až tridsaťjedenkrát. Predovšetkým v rannej a popoludňajšej
špičke je tento druh dopravy využívaným spojením. Stanica však postupne chátrala a cestujúci sa sťažovali na kaluže blata, zamknutú čakáreň, chýbajúce lavičky a odpadkové
koše.
Vedenie obce sa rozhodlo situáciu riešiť. Nakoľko areál stanice patrí Železniciam Slovenskej republiky, obec adresovala list Oblastnému riaditeľstvu v Košiciach. Jeho výsledkom
bolo pracovné stretnutie na obecnom úrade, kde sa hľadali
možnosti ako danú situáciu riešiť. Výsledkom stretnutia je
dohoda o rozsiahlej rekonštrukcii celého areálu. Okrem novej fasády budovy stanice sa opraví aj strecha a sprístupní
čakáreň. V nej pribudnú knihy, mapa obce a tipy na výlety
v okolí. Upraví sa aj prístup k nástupišťu tak, aby sa už netvorili kaluže vody a blata. V internetovej ankete na facebookovej stránke obce mohli priamo občania a cestujúci napísať,
aké zlepšenia v rámci mesiac dlhej rekonštrukcie navrhujú.
Po skončení všetkých stavebných prác si obec celý objekt
od železníc bezplatne prenajme a bude sa oň starať. Obec
navyše plánuje rozšírenie kamerového systému, ktorý zvýši
bezpečnosť cestujúcich a zabráni vyčíňaniu vandalov.
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Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a za nami sú ďalšie tri
mesiace v roku 2015. Zimu vystriedala jar a my
sme tu opäť s prvým číslom Pečovskonovoveského spravodajcu v roku 2015. V týchto dňoch
taktiež ubehlo prvých 100 dní nového vedenia
obce. Aké boli? S istotou môžem povedať, že
veľmi rýchle a náročné na prijímanie množstva informácií a nekonečného spoznávania sa
s principiálne novým prostredím. Po krátkych
chvíľach „eufórie“ nastal reálny každodenný
život spojený s napĺňaním predvolebných sľubov. Nastal čas sňať si ružové okuliare, vyhrnúť
si rukávy a pustiť sa do práce, ktorej je pred
nami viac než dosť. Zďaleka nie je pravda, že
nový starosta nemusí minimálne dva roky nič
robiť, že všetko má urobené.
Už do konca decembra 2014 sme museli
predĺžiť obidva projekty v tom čase platné už
len niekoľko dní, ktorých finálna realizácia sa
prenáša do roku 2015. Úspešne sme to stihli
a dnes už po zimnej prestávke pokračujeme vo
výstavbe Obecného komunitného centra na ul.
Rómskej a v druhom projekte sme sa po nekonečných peripetiách dostali do fázy odovzdávania staveniska na stavebnú časť projektu
Zberný dvor v areáli bývalej tehelne, resp.
v technologickej časti máme za sebou súťaž
v obstarávaní, avšak napriek tomu vzhľadom
na nekonečné prieťahy zo strany príslušných
inštitúcií z minulosti sa tomu predčasne neteším, naopak poteším sa až vtedy, keď v našich
plechových skladoch fyzicky uvidím stáť reálne dodané stroje a technologické zariadenia.
V oboch projektoch nás neúprosne tlačí čas,
nakoľko predĺžený termín ich finalizácie je polovica roka 2015, resp. začiatok druhej.
Stojíme na prahu nového programovacieho
obdobia, preto značná časť našich aktivít je
nasmerovaná na prípravu projektov a podkladov s tým súvisiacich. V tomto smere náležitú
pozornosť prikladáme majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov v trasách sledovaných
zámerov. Neradi by sme sa dostali do stavu,
že by sme následne museli vracať získané finančné prostriedky ako neoprávnene vynaložené. V súvislosti s pripravovaným zámerom
revitalizácie ulice Ľutinskej sa nám už podarilo výhodne a hlavne dlhodobo (na 20 rokov)
prenajať si pozemky v k. ú. Pečovská Nová
Ves patriace Urbárskej spoločnosti Jakovany.
Podobne sme uspeli s rozsiahlym pozemkom
v smere na Ľutinu v pripravovanom zámere
„Protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová
Ves“ v smere od Bukovca. Podobne aktívne pracujeme na získaní pozemkov pod schválené
zámery mimo iných aj „Výstavba bikrosového
centra“ za železničnou traťou vedľa vodojemu
a ďalšie.
Popri príprave veľkých projektov sme v januári 2015 zrealizovali samostatnú elektrickú
NN prípojku pre samostatné napojenie jednotlivých objektov areálu bývalej tehelne a následné odstavenie ekonomicky nevýhodnej
trafostanice nachádzajúcej sa v areáli.
Rozhýbali sme ľady nad nečinnosťou príslušných inštitúcií v súvislosti s od roku 2010
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vyhláseným mimoriadnym stavom spojeným
so zosuvom svahu nad rodinnými domami
na ul. Rómskej. Veríme, že príslušné ministerstvo nájde finančné prostriedky a účelne ich
vynaloží na zastabilizovanie aktívneho svahu
nad príbytkami početnej skupiny tam bývajúcich obyvateľov našej obce.
S potešením môžeme konštatovať, že sa
nám za tak krátky čas podarilo vysporiadať nelegálne užívania majetku obce občanmi na ul.
Ľutinskej. Postupne riešime ďalšie a ďalšie
prípady. Ďakujem dotknutým občanom za korektný a hlavne racionálny prístup a pochopenie pri realizácii daného cieľa. Nie všade sa
to stretlo s pochopením, ale zákon o majetku
obcí na jednej strane nepustí a na druhej strane verím, že po vzore úspešne zrealizovaných
vysporiadaní majetku sa nám podarí uspieť
štandardnou formou.
Úspech v jednej oblasti akoby zákonite
prinášal komplikácie v tej druhej. Získané finančné prostriedky z predaja majetku sme
mienili investovať do nákupu nehnuteľnosti
na výstavbu verejného priestranstva medzi
rímsko-katolíckym kostolom a domom smútku na ul. Mlynskej. Žiaľ objektívne príčiny nám
to sťažujú, ale to neznamená, že keď sa nám
to nepodarilo za prvých 100 dní, že sa tomu
prestaneme venovať. Naopak, motivuje nás to
ešte viac. Podobne je tomu aj v prípade „odstrašujúco“ vyzerajúcej nehnuteľnosti s ruinou
niekdajšieho rodinného domu na ul. Školskej
oproti Základnej škole. Špecifický prípad, ktorý sa snažíme postupne rozmotávať s cieľom
získať ho do majetku obce a skultúrniť danú
lokalitu našej peknej obce.
Napriek všetkým uvádzaným aktivitám
a snahám sa aktívne podieľame na pozdvihnutí kultúrneho a spoločenského života v Pečovskej Novej Vsi. Dovolili sme si zreformovať
niektoré tradičné akcie ako napríklad Vianočné trhy a trošku ich dotvoriť a doplniť podľa nášho pohľadu a súčasne sme priniesli aj
niečo nové. V spolupráci so správcom miestnej
rímsko-katolíckej farnosti sme pred Vianocami
zorganizovali na ul. Rómskej akciu s názvom
„Vianočná kapustnica“, v rámci ktorej sme popri podávaní kapustnice pre sociálne slabších
občanov rómskym deťom odovzdali hračky vyzbierané počas zbierky na vianočných trhoch.
Traja mladí nadšenci v spolupráci s obcou pripravili pre početnú skupinu mladých ľudí začiatkom roka 1. ročník Obecnej futsalovej ligy.
Verím, že ste si vo februári všimli a navštívili
Fašiangovú zabíjačku s bohatým kultúrnym
programom a veselicou. Podobne sme v marci pripravili pre našich občanov autobusový
zájazd do Poľska s názvom „Po stopách Jána
Pavla II“. Atmosféru medzinárodného dňa žien
tohto roku sme si dovolili trošku vyšperkovať
a naše ženy popri tradičnej kvetine odmeniť
aj vystúpením husľového virtuóza Stanislava Salanciho a jeho „Violin show Live“. Popri
množstvu pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatí, si dovoľujeme upriamiť vašu
pozornosť na Futbalovú olympiádu pre našich
najmenších - žiakov v júni 2015, na ktorú nám
prisľúbil účasť futbalový reprezentant Sloven-

ska Stanislav Šesták a konferenciu na tému
„Rómska osada a samospráva: dobrá prax –
sen, či realita“, ktorá sa bude konať 11.6.2015
v kultúrnospoločenských priestoroch Obecného úradu a záštitu nad ňou prijal prezident
Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Každodenný život našich občanov sme sa
snažili skvalitňovať včasným a kvalitným odhŕňaním snehu z ulíc, čistotou a poriadkom
na našich uliciach, ktoré sa tradične cez víkendy premieňajú na „smetiská“. V jarných mesiacoch sme pre občanov pripravili možnosť
separovať konáre stromov, ktoré sústreďovali
na zberné miesto, resp. pri väčšom množstve
konárov sme tieto po oznámení občanov odvážali priamo z ich dvorov.
Chodíme reálne po zemi a uvedomujeme si,
že potrebujeme riešiť aj bežné veci ako opravu toaliet v zdravotnom stredisku, či existujúce, avšak dlhodobo nefunkčné toalety v dome
smútku a mnohé iné zrealizované diela, ktoré
reálne nie sú dotiahnuté do finále. Túto mravenčiu prácu však nie je už vidno.
Na základe podnetu našich občanov cestujúcich vlakmi sme vyvolali stretnutie s vedením Železníc Slovenskej republiky a dohodli
sme komplexnú rekonštrukciu zdevastovanej
čakárne, nástupišťa a okolia. Opravenú čakáreň následne obec prevezme do prenájmu
a bude ju sprístupňovať cestujúcim s cieľom
skvalitňovania služieb našim občanom a zvyšovania kultúry cestovania.
Bezprostredne po nástupe do funkcií sme
zabezpečili skultúrnenie podmienok nájomcom telocvične v ZŠ a skvalitnenie poskytovaných služieb. Do šatní sa postupne nainštalovali sprchy, najskôr po jednej a neskôr prišli
aj ďalšie.
Vykonali sme previerku výsledkov ekonomickej návratnosti investície obce do zateplenia a výmeny okien na budove Základnej
školy, pri ktorej sme zistili, že náklady na vykurovanie boli v roku 2010 – 87.067,00.- EUR,
v roku 2011- 66.688,00.- EUR, v roku 2012
– 55.028,00.- EUR, v roku 2013 – 50.101,00.EUR a v roku 2014 – 32.539,76.- EUR. V dohľadnej dobe preveríme účelné nakladanie
s úsporami za teplo.
Na základe opakovaných sťažností našich
občanov na prítomnosť osôb s poznámkovými blokmi a ich vyrušovanie na pošte v čase
vyplácania dávok, sme zabezpečili monitoring
miestnej pošty a verejných priestranstiev obce
políciou a kamerovým systémom. Vedenie obce
nezávisle vstúpilo do jednania so Slovenskou
poštou, a.s. a požiadalo o inštaláciu kamerového systému v priestoroch miestnej pošty.
Z dôvodu blížiaceho sa konca funkčného
obdobia bývalej hlavnej kontrolórky, poslanci Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ
konanom dňa 13.2.2015 zvolili novú hlavnú
kontrolórku obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždu Matisovskú, ktorá sa ujala funkcie dňa
1.4.2015.
Od 1.4.2015 sa nám podarilo zamestnať
na dobu určitú v rámci Národného projektu
komunitné centrá šesť osôb.
V rámci zabezpečenia verejných prác v roku

Pecovskonovoveský spravodajca

www.pecovska.sk
2015 a organizácii malých obecných služieb
obec uchádzačom o zamestnanie evidovaným na ÚPSVaR Prešov ponúkla viacero foriem získania práce za výhodných podmienok.
Od 1.3.2015 do 30.9.2015 v rámci MOS podľa
§ 12 zákona o službách zamestnanosti poskytneme prácu pre 45 uchádzačov o zamestnanie.
K 1.4.2015 ich máme aktuálne 35 a súčasne
od 1.4.2015 sme prijali za zvýhodnených podmienok podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti do pracovného pomeru na dobu určitú
osem osôb, ktorí sa budú podieľať na realizá-
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cii pripravovaných zámerov, výroby obrubníkov,
stolárskej výroby a iné. Obec podľa § 10 ods. 3
zákona o pomoci v hmotnej núdzi aktivuje maximálne 45 osôb, pričom k 1.4.2015 aktuálne
aktivujeme 7 osôb.
Toto je krátky sumár našej práce za prvých
100 dní vo funkcii. Detailnejšie bude prezentovaný na pripravovanej verejnej schôdzi,
na ktorú srdečne pozývam všetkých občanov
našej obce. Termín a miesto jej konania bude
vopred oznámený.
Dňa 31.3.2015 sme vydali nový organizačný

Daňová a poplatková povinnosť v roku 2015

V nasledujúcich dňoch v zmysle platného VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení schváleného dodatku č.1 zo dňa
10.12.2014 bude zo strany správcu dane
každému poplatníkovi doručené rozhodnutie, na základe ktorého má povinnosť
každý poplatník vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, miestny poplatok
za komunálny a drobný stavebný odpad
zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti doručeného rozhodnutia.
V prípade ich nezaplatenia môže správca
dane vyrubiť sankčný úrok za každý deň
omeškania.
Výška poplatku za odvoz komunálneho
odpadu z domácností je pre rok 2015 nezmenená v sume 8,- € na osobu a zahŕňa
26 vývozov len 1 smetnej nádoby/rok. Poplatníkom budú vydávané aj naďalej žetóny na označenie nádoby určenej na vyve-

zenie. Dve smetné nádoby sú určené pre
5 a viac osôb v domácnosti. V prípade
väčšieho množstva odpadu ako je jedna
smetná nádoba za dva týždne si poplatník musí zakúpiť na obecnom úrade vrece
označené logom firmy AVE Košice, v aktuálnej cene určenej likvidátorom komunálneho odpadu. Upozorňujeme, že iné ako firemné vrecia priložené k smetnej nádobe
nebudú vyvezené. Môže nastať situácia, že
poplatníkom, ktorí už vyčerpali 26 žetónov určených na celý rok, nebudú vydané
ďalšie žetóny a budú si musieť v prípade
ďalších vývozov odpadu zakúpiť firemné
vrecia. Zároveň upozorňujeme na zmeny
v §20 uvedeného VZN, ktoré sa týkajú vrátenia, zníženia alebo odpustenia poplatku
za komunálny a drobný stavebný odpad.
Ďakujeme za pochopenie a veríme, že si
svoju daňovú a poplatkovú povinnosť splníte v riadnom termíne.
Ing. Alena Nalevanková

poriadok obecného úradu, účinný od 1.4.2015.
Organizačný poriadok priniesol racionalizačné opatrenia s cieľom zvýšenia efektivity
práce zamestnancov úradu. Došlo k štrukturálnej zmene jednotlivých oddelení a z uvedeného dôvodu aj k zmenám pracovných náplní
a úväzkov jednotlivých pracovníkov.
Verím, že prijaté opatrenia napomôžu aktívnemu rozvoju našej obce, jej napredovaniu
a ekonomickému rastu.
Starosta obce
PhDr. Jaroslav Dujava

Činnosť spoločného
stavebného úradu
v roku 2014
Vydané stavebné povolenia ..................... 26
Kolaudačné konania .................................... 28
Drobné stavby ............................................... 13
Plynové a energetické prípojky . ............ 6
Stavebné úpravy a udržiavacie práce.... 2
Povolenia na výrub stromov......................... 3
Odstránenie stavieb......................................... 4
z toho v Pečovskej Novej Vsi:
Vydané stavebné povolenia.......................... 9
Kolaudačné konania .................................... 12
Drobné stavby.................................................... 9
Plynové a energetické prípojky............... 4
Stavebné úpravy a udržiavacie práce.... 2
Povolenia na výrub stromov......................... 3
Odstránenie stavieb......................................... 4

Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce
podliehajúce ohláseniu
Podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona:
OHLÁSENIE stavebnému úradu postačí:
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe
a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad
v územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré
nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa
podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby,
nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by
mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu
bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích
prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných
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zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku
6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných
konštrukcií stavby
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška
4,5 m,
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí,
keď nedôjde k zmene stavby.
Z ustanovenia § 55 ods. 2 SZ teda vyplýva, že pre vybrané druhy stavieb (drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie
práce) postačuje ohlásenie, musia však byť
pritom dodržané podmienky zakotvené
v ustanovení § 139b ods. 5 až 7 Stavebného zákona.
Definícia DROBNÝCH stavieb (§ 139b ods.
6 až 8 SZ)

✓✓ plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, čo znamená, že na stavebnom pozemku sa nachádza hlavná stavba (napr.
rodinný dom, chata, stavba na výrobu
a skladovanie a pod.)
✓✓ nemôže podstatne ovplyvniť životné
prostredie v negatívnom zmysle,
✓✓ zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
✓✓ výška nesmie presahovať 5 m ak ide
o prízemné stavby (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky,...)
✓✓ hĺbka nepresahuje 3 m, ak ide o podzemné stavby (napr. pivnice, žumpy a
pod.)
Za drobné stavby sa považujú aj
• oplotenie,
• prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov, ale aj pripojenie drobných stavieb a pozemkov
na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
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stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby
a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
• nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky
a na susedné pozemky, priepusty a pod.
Taktiež pre STAVEBNÉ ÚPRAVY platí, že
musia byť pre ohlásenie súčasne splnené
všetky podmienky, t.j. že sa
✓✓ podstatne nemení vzhľad stavby,
✓✓ nezasahuje sa do nosných konštrukcií,
✓✓ nemení sa spôsob užívania stavby a
✓✓ nie sú ohrozené záujmy spoločnosti.
Pokiaľ sa UDRŽIAVACIE PRÁCE vykonávajú na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiat-

kou, treba ich vždy ohlásiť; na ostatných
stavbách len vtedy, keď by mohli ovplyvniť
✓✓ stabilitu stavby,
✓✓ požiarnu bezpečnosť,
✓✓ vzhľad stavby
✓✓ životné prostredie
Ohlásenie drobnej stavby obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) účel, rozsah a miesto stavby,
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa
katastra nehnuteľností,
d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby,
že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (kvalifikovanou osobou
je v zmysle § 44 ods. 2 SZ) ak stavebník
sám nespĺňa uvedené požiadavky.

Zákony platia pre všetkých rovnako
Asi všetci sa zhodneme na tom, že sľuby sa majú plniť. Toto tvrdenie je ešte
dôležitejšie v prípade, že ich (ne)plnenie
môže mať negatívny dopad na právny stav
v obci. Všetci volení predstavitelia obce,
teda starosta a poslanci sa zaviazali svojím podpisom, že budú ochraňovať záujmy obce a dodržiavať ústavu Slovenskej
republiky, ústavne zákony, zákony a všeobecné záväzné právne predpisy. Ich dodržiavanie v praxi preveria rozhodnutia,
ktoré obecný úrad prijíma.
Jedným z takýchto rozhodnutí bolo aj
zamietnutie žiadosti o umiestnenie plechovej garáže na pozemok obce v priestore medzi bytovými domami na Školskej
ulici. Žiadosť doručená v septembri 2014
bola jednou z prvých, ktorá padla na plecia nového vedenia obce. Keďže obec je zo
zákona povinná vybavovať žiadosti občanov v čo najkratšom čase bez zbytočného
odkladu, obecný úrad začal zber všetkých
potrebných informácií pre vydanie rozhodnutia. V rámci tohto procesu príslušná
komisia zistila, že na pozemkoch obce sú
nelegálne umiestnené plechové a drevené
garáže.
V zmysle zákona č.138/1991 Zb. o ma-

jetku obcí je obec povinná svoj majetok
chrániť a zveľaďovať a vedomým tolerovaním nelegálne umiestnených garáží
na obecných pozemkoch by došlo k úmyselnému porušeniu tohto zákona orgánmi
obce. Práve z tohto dôvodu sa vedenie
obce rozhodlo vykonať nápravu, riešiť
celý dlhoročne trvajúci problém komplexne, dodržať urbanistický zámer a zároveň
byť v maximálnej možnej miere ústretový
k občanom. Z tohto dôvodu neboli za tieto nelegálne umiestnené stavby určené
žiadne sankcie, ale vlastníci boli vyzvaní
na ich odstránenie. Súčasne nad rámec
zákona boli dotknutí občania v danej lokalite informovaní o pripravenej štúdii
a v rámci nej aj o možnosti zakúpenia si

e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú
použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.
K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke
alebo iné právo k pozemku,
b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje
• vyznačenie umiestnenia stavby na
pozemku vrátane odstupov od hraníc so
susednými pozemkami a od susedných
stavieb a
• stavebné riešenie stavby,
c) jednoduchý technický opis stavby,
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,
súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
(pozri § 126 a 140a SZ).
pozemku a následnej legálnej výstavbe
garáže v rámci komplexu 13 jednotných
radových murovaných garáží. Stavebník si
pri tom môže stavbu zrealizovať svojpomocne, musí však dodržať vzájomne dohodnuté podmienky ako napríklad: dodržanie projektovej dokumentácie, jednotný
vzhľad exteriéru, jednotnú veľkosť a typ
dverí, podanie žiadosti o kolaudačné konanie do roka od právoplatnosti vydaného
stavebného povolenia a iné. Za nedodržanie podmienok obec stanovila sankciu
pre stavebníka vo výške 3500.- Eur. Tento postup zabezpečí, že otázka nelegálne
umiestňovaných stavieb na pozemkoch
obce sa už nebude opakovať a občania,
ktorí prejavili záujem a splnili podmienky,
získajú do svojho vlastníctva legálne postavenú garáž, ktorú si naviac môžu sami
postaviť a tak ušetriť finančné prostriedky.

Separovaný zber odpadu – 2. časť
Separovaný zber papiera
Papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom
množstve komunálneho odpadu. Keď zoberieme do úvahy celkové množstvo produkovaných odpadov (vrátane priemyselných
a nebezpečných), tak nám vyjde produkcia
papiera 800kg/obyv. SR/rok.
Pri výrobe jednorazových plienok sa celosvetovo ročne použije viac ako 1 mld. stromov. Z týchto plienok potom vznikne ročne
toľko odpadu, že keby sme ich poukladali
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vedľa seba, tak by sme vytvorili cestu dlhú
7-krát na mesiac a späť. Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1ha 80-ročného lesa.
Do modrého kontajnera bežne používaného na zber papiera vhadzujte: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky,
krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), kartóny, papierové
vrecúška, papierová lepenka.
Do modrého kontajnera nevhadzujte:

mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky
a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (Tetrapack od trvanlivého
mlieka, džúsov).
1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

PAP

20

21

22

Materiály z papiera sú najčastejšie
označované týmito
značkami
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Separovaný zber skla
Sklo tvorí 12% hmotnosti v celkovom
množstve komunálneho odpadu. Keď zoberieme do úvahy celkové množstvo produkovaných odpadov (vrátane priemyselných
a nebezpečných), tak nám vyjde produkcia
skla 480kg/obyv. SR/rok.
Ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených
fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových
výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000
ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76
mil. m3 zemného plynu a mnoho elektrickej
energie. Vratné, opakovane používané obaly
nápojov sa vracajú späť k výrobcom nápojov a opätovne plnia v priemere 20–50 krát.
Do zelených kontajnerov/igelitových vriec
bežne používaných na zber skla vhadzujte:
nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené
nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a pod.

AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU / KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI
Do zelených kontajnerov/igelitových vriec
bežne používaných na zber skla nevhadzujte: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované
sklo, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka,
automobilové sklá, monitory a pod.

GL
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71

72

Materiály zo skla
sú najčastejšie
označované týmito
značkami

Separovaný zber kovov
Kovy tvoria 4% hmotnosti v celkovom
množstve komunálneho odpadu. V závislosti od spracovateľa sa kovy triedia na jednotlivé druhy (napr. meď, hliník) a následne sa
rôznymi metódami (najčastejšie lisovaním)
spracovávajú a využívajú ako druhotná surovina pri výrobe.
Do červených kontajnerov bežne použí-

vaných na zber kovového odpadu vhadzujte: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky
a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly je vhodné po skonzumovaní objemovo zmenšiť zašliapnutím.
Do červených kontajnerov bežne používaných na zber kovového odpadu nevhadzujte: kovové obaly kombinované s iným
obalom, napr. zubné pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi
chemickými látkami.

Alu

Fe

40

41

Materiály z kovu
sú najčastejšie
označované týmito
značkami

Užitočné www stránky: separujodpad.sk,
triedenieodpadu.sk, zelenybod.sk
(zdroj: internet)

Fašiangy 2015
Posledná fašiangová sobota 14. 2.
2015 bola pred Obecným úradom v Pečovskej Novej Vsi plná vône a výborného jedla. Konal sa tam prvý ročník
podujatia s názvom FAŠIANGY V PEČOVSKEJ. Majstri mäsiari začali pred
očami divákov pripravovať tradičné
zabíjačkové špeciality. Návštevníci si
mohli za primeranú cenu vybrať z pestrej ponuky jedál: grajcupa, grilovaná
klobása, zabíjačkový tanier, grilovaná
krkovička, “podharlina”, pečené mäso
s kapustou a tlačenka s cibuľou. Počas
podujatia sa všetci, ktorí prišli, mohli
ponúknuť šiškami, ktoré napiekli ženy

z Únie žien. Poobede začal bohatý kultúrny program, na ktorom sa zúčastnilo
okolo 400 návštevníkov. Večerná fašiangová zábava patrila valentínskym
tradíciám. Zaľúbeným párom zahrala
do tanca ľudová hudba Šarm, ktorú

neskôr za sprievodu laserovej šou vystriedal diskdžokej. Ku krásnej fašiangovej atmosfére určite prispelo aj slnečné počasie a môžeme neskromne
povedať, že sa tento prvý ročník skutočne vydaril.

Fanúšikovia smútia: Futsalová liga je na konci
Sobota 28. februára sa v Pečovskej Novej
Vsi niesla v znamení futsalovej ligy, ktorá
vyvrcholila záverečným kolom. V ňom sme
definitívne spoznali víťazov, ktorými sa stalo mužstvo Beďo&company. Tím, ktorý sa
do ligy prihlásil ako posledný a bol mladšími hráčmi podceňovaný prešiel súťažou bez
jedinej prehry. Ich finálový súper FCT, ktorý
pozostával z mladých a talentovaných hráčov
sa tak musel skloniť pred futbalovým umením skúsených harcovníkov.
Záver celej ligy sa už niesol v slávnostnej
atmosfére. Kultúrno-spoločenská sála sa zaplnila účastníkmi futsalovej ligy, ktorí si prebrali z rúk vedenia obce a sponzorov diplomy,
tí najlepší aj originálne futbalové trofeje. Nechýbali ani individuálne ocenenia v kategórii
najužitočnejší hráč a najlepší strelec. Hostia
sa následne presunuli na recepciu, kde bolo
pripravené občerstvenie. Témou rozhovorov
bol ako inak futbal a jeho budúcnosť v Pečovskej Novej Vsi. Práve futsalová liga je jedným
z podujatí, ktoré majú prispieť k tomu, aby sa
futbal v obci rozvíjal a jednotlivé kategórie
disponovali dostatočne širokým kádrom.

Pecovskonovoveský spravodajca

Osem účastníkov futsalovej ligy ukázalo, že mládež má o šport záujem, treba jej
len vytvoriť podmienky. Družstvá si vyrobili
vlastné dresy a na niekoľko týždňov zavládla
v obci zdravá športová rivalita. Futsalová liga
však bola viac než len šport. Stala sa spoločenskou udalosťou, ktorá každý piatkový

večer zaplnila telocvičňu základnej školy do
posledného miesta. Celý priebeh ligy bol výborne zorganizovaný a už teraz je isté, že prvý
ročník nebude aj posledným. Poďakovanie
patrí organizátorom, obecnému úradu, základnej škole, spoločnosti MASTAF a TERMO
a najmä všetkým účastníkom futsalovej ligy.
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Vydarený detský karneval

V zasnežené fašiangové popoludnie
v sobotu 31.1.2015 sa už po šiestykrát
otvorili brány spoločenskej miestnosti

na obecnom úrade pre všetky deti, ktoré si pripravili pekné masky. V krásne
vyzdobenej miestnosti si mohli zatancovať aj zaspievať na KARNEVALE, ktorý
pre nich pripravila Únia žien v spolupráci s OcÚ v Pečovskej Novej Vsi. Každá
maska dostala na začiatku svoje súťažné
číslo a mohla sa začať pravá karnevalová diskotéka. Počas nej na deti v maskách čakali rôzne súťaže, do ktorých sa
zapojili všetci postupne podľa veku. Neodmysliteľnou súčasťou bol stoličkový

Po stopách Jána Pavla II.
Skutočne, človek môže stokrát počuť, ale
stačí raz vidieť a silný vizuálny zážitok a bohaté dojmy nám vystačia v spomienkach
na celý život. Práve preto sme sa v sobotu
7. marca 2015 vďaka Obecnému úradu v Pečovskej Novej Vsi a v spolupráci s farským
úradom zúčastnili púte, ktorej cesta viedla
priamo na miesta, po ktorých kráčal velikán
svetských aj cirkevných dejín „najväčší Poliak aký sa kedy narodil“ Ján Pavol II.
Z Pečovskej Novej Vsi sme vyrazili o piatej hodine ráno po požehnaní naším kňazom Miroslavom Turčíkom, ktorý si privstal,
aby nás odprevadil a poprial požehnanú
a bezpečnú cestu. Mali sme pred sebou
177 km cesty. Prvá zastávka boli Wadovice.
Na Námestí Jána Pavla II. sme navštívili
Múzeum J. Pavla II., ktoré je umiestnené
v rodnom dome K. Wojtylu. Neďaleko v susediacej Bazilike „Obetovania najsvätejšej
Panny Márie“, sme si mohli prezrieť krstiteľnicu, v ktorej bol Svätý Otec krstený. Na námestí sa nachádzalo gymnázium, v ktorom
študoval, studňa kde chodil Karol Wojtyla
po vodu, kaviarnička, kde trávil voľný čas
a jedával svoj obľúbený krémowník.
Pokračovanie cesty viedlo na 15 km
vzdialenú Zebrzydowskú Kalváriu, nazývanú ,,Poľský Jeruzalem“, na ktorej nám poľskí kňazi odslúžili svätú omšu, pri ktorej sa
ozýval nádherný spev našich pútnikov. Táto
kalvária je druhé najvýznamnejšie pútnic-

ké miesto v Poľsku. Nasledovala prehliadka
areálu kláštora Bernardínov.
Cesta púte ďalej viedla na predmestie
Krakova. Nad mestom sa hrdo týčia stavby dvoch monumentálnych stavieb. Prvá
bola Svätyňa svätého Jána Pavla II., ktorú
dal po jeho smrti vybudovať jeho bývalý
osobný sekretár Arcibiskup Krakova, kardinál Stanislav Dziwisz. Druhou stavbou bolo
Sanktuárium Božieho Milosrdenstva, ktoré
sa nachádza v objekte Kláštora Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva
v Lagiewnikoch. V Sanktuáriu sú národné
kaplnky, z ktorých jedna je kaplnka slovenská, pod názvom ,,Kaplnka Sedembolestnej

V nedeľu 8. marca 2015, tak ako po ostatné roky, boli pozvané všetky ženy na
oslavu MDŽ. Nedeľné popoludnie prišlo
do priestorov obecného úradu osláviť približne 150 žien. Sála bola obsadená do
posledného miesta. Podujatie otvoril zástupca starostu pán Mgr. Slavomír Karabinoš, ktorý v príhovore vyzdvihol úlohu
žien v rodine, v obci a v spoločnosti. Pripomenul, že dnešné podujatie pripravova-

Oslávili sme MDŽ
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,,Ženy musia byť milované,
ak majú zostať krásne“.
li poslanci so starostom PhDr. Jaroslavom
Dujavom, ako dar pre všetky ženy. Potom
nasledoval takmer hodinový koncert Stanislava Salanciho. V ňom odzneli známe

tanec plný postrehu, ale aj šťastia. Kto
po tanci vysmädol alebo vyhladol, milé
tety z Únie žien pre všetkých pripravili
pravé fašiangové pohostenie. Na záver
si deti spomedzi seba vyžrebovali desať
masiek, ktoré boli obdarené peknými cenami. Všetky ostatné deti na karnevale
v pekných maskách dostali balíčky plné
prekvapenia…
Veríme, že sa deťom aj ich rodičom na
karnevale páčilo a že sa na budúci rok
opäť stretneme.

Panny Márie“. V tejto kaplnke sa veriaci
z našej obce spoločne pomodlili modlitbu
Korunku Božieho milosrdenstva. V kláštore
v Lagiewnikoch žila a zomrela sestra Faustína. Navštívili sme aj kláštornú kaplnku
s obrazom Božieho milosrdenstva, pod ktorým sú uložené ostatky sv. Faustíny.
Počas príjemnej slnečnej cesty nás sprevádzala Mgr. Janka Petreková, ktorá pútnikov postupne oboznamovala s trasou, históriou, zaujímavosťami mesta či pamiatkami, na ktoré sme sa práve chystali. Návrat
do Pečovskej Novej Vsi bol pred dvadsiatou
hodinou.
Myslíme, že sa tento deň s krásnym počasím vydaril a zároveň sa splnil sen mnohých, byť tak blízko pri Svätcovi, ktorého
sme všetci poznali a milovali.

hity z filmov a rozprávok, ale aj čardáš,
klasická hudba a moderné skladby. Na
záver zablahoželal ženám starosta obce
a poprial im všetko dobré v osobnom aj
pracovnom živote.
V závere prítomní poslanci rozdali všetkým oslávenkyniam ruže a osobne pogratulovali k ich sviatku. Ženy sa následne
s ružou v ruke a s úsmevom na tvári pobrali domov.

Pecovskonovoveský spravodajca
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OZ SOJA – projekt „Spoznajme krásu regiónov“
Občianske združenie SOJA pracuje pri
folklórnom súbore JABLONEČKA a zameriava na rozvoj kultúrnych hodnôt, zachovávanie tradícií, podporu športu, zdravého
životného štýlu a pomoci sociálne odkázaným, prostredníctvom rôznej kultúrnej,
spoločenskej a športovej činnosti. Aktivity
sú zamerané pre širokú vrstvu obyvateľstva, ale aj organizované skupiny. Podporujeme, pomáhame a podieľame sa na verejnoprospešných aktivitách, ktoré smerujú
k rastu osobnosti a rozvoju obce.
Nášmu združeniu boI v júni 2014 podporený projekt „NDS Hodina deťom“, ktorý
je pokračovaním projektu z roku 2009, pod

názvom „Spoznajme krásu regiónov“, kedy
OZ SOJA, ešte nefungovalo. Projekt realizoval ten istý tím ľudí, ale pod hlavičkou
obce. Rozhodli sme sa, že to skúsime formou OZ. Projekt bol úžasným prínosom
pre verejnosť, mladých ľudí, ale aj vedúcich v tíme. Nesmierne to obohatilo naše
vedomosti. Získali sme skutočné poznatky
a náš kolektív to posunulo na vyššiu úroveň. Získali sme obdiv, uznanie, ale hlavne
mladých zanietencov, ktorý sa dodnes venujú nádhernej veci. Prešlo pár rokov a my
znova chceme obohatiť naše schopnosti
ďalej. Prácou na sebe budeme rozdávať
vedomosti, poznatky, mládeži a širokej ve-

DFS Jablučko v zlatom pásme
DFS Jablučko v našej obci pracuje 18 rokov. Tvoria ho deti tunajšej základnej školy
a niekoľko rokov je súčasťou CVČ. Ide o deti,
ktoré vo svojom voľnom čase navštevujú
tanečný krúžok dvakrát v týždni, vo večerných hodinách. Hlavne v zimných mesiacoch deti pociťujú zvýšenú únavu a vtedy
prichádzajú na rad častokrát rodičia, ktorí
svoje ratolesti sprevádzajú na krúžok alebo
im to musia aspoň pripomenúť. Spoločnými
silami sa nám darí učiť deti láske k folklóru,
tradičným veciam, ľuďom a svojim koreňom. Všetky vedomosti, ktoré deti nadobudli pochádzajú z nášho regiónu Šariš. Krásu
nášho folklóru deti môžu odprezentovať
každý rok v Lipanoch, kde sa organizuje
prehliadka detských folklórnych súborov.
Hlavným organizátorom je „Divadlo Jonáša
Záborského“ a prehliadka sa koná v priestoroch mestskej galérie. Stretnú sa tu detské
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umelecké kolektívy na vysokej úrovni, čo
každoročne tvrdí odborná porota zložená
z ľudí, ktorí sa folklóru venujú profesionálne. Detský folklórny súbor Jablučko sa tento
rok na prehliadku prihlásilo s pásmom pod
názvom „Hrame še pri paśeňu kravoch“.
Deti svojím programom prezentovali neľahký spôsob života, ktorý si spríjemňovali
popri svojich povinnostiach rôznymi hrami. Pásmo hodnotila porota pozitívne, a to
náš súbor posunulo do zlatého pásma. Je
to veľký úspech, o ktorý sa chceme podeliť so všetkými, ktorí nám fandia. Deti od
radosti výskali a boli šťastné, čo nás veľmi
tešilo, ale zároveň motivovalo k ďalšej práci. Chceme sa tým všetkým deťom zo srdca
poďakovať, za ich húževnatosť a disciplínu,
zároveň ich statočným rodičom a vedeniu
školy. Zo srdca ďakujú a tešia sa na ďalšiu
prácu Martinka a Vierka!

rejnosti. Chceme spoznávať vlastný región,
ale aj etniká žijúce blízko nás, propagovať
genialitu ľudskosti a možnosť trávenia voľného času.
Projekt sme začali realizovať v mesiaci
október 2014, jeho hlavnou činnosťou sú
tanečné workshopy, tanečné školy a kuchyne našich predkov. Zamerali sme sa na rusínsky, šarišský a maďarský región.

Realizujeme projekt podporený
z Fondu Hodina deťom

Obecná knižnica
v Pečovskej Novej Vsi
„Kniha je základom poznania,
učiteľom vekov,
vládcom kráľovstva ducha.“
Obecná knižnica, ktorá sídli v budove
obecného úradu, ponúka svojim návštevníkom aj tým, ktorí ju ešte nenavštívili,
množstvo zaujímavých kníh. Ide o 8 386
knižných titulov v rôznych žánroch,
pod autorskou taktovkou slovenských aj
zahraničných spisovateľov. Nachádza sa
tu detská literatúra, krásna literatúra pre
dospelých – beletria, odborná literatúra
pre deti a dospelých. Minulý rok, v roku
2014, sa knižnica rozrástla o 150 nových
kníh a zároveň sa v minulom roku konala
burza z vyradených kníh, ktoré sa vyradzujú raz za tri roky. Knižnica bola zapojená do projektu Kniha – poklady duše,
ktorý bol zameraný na nákup knižničného fondu. Za poslednú sezónu navštívilo našu knižnicu 635 návštevníkov nielen z našej obce, ale aj z okolitých obcí
a bolo vypožičaných 1893 titulov.
Hlavne deti základných škôl sa mohli
prísť zabaviť na rôzne podujatia zamerané na čítanie textu, vyhľadávanie informácií z encyklopédií, riešenie kvízov
a iné zábavné činnosti. Išlo napríklad
o podujatia pod názvom Ako viem čítať – pozorné čítanie textu, určené pre
deti I. stupňa, pre deti predškolského
veku, O snehuliakovi s horúcim srdcom
a pre deti rôznej vekovej kategórie, Plece, na ňom plné vrece hádaniek. Počas
nasledujúceho roka sú pripravené pre
návštevníkov knižnice ďalšie zaujímavé
podujatia, ako sú besedy so spisovateľmi,
zábavno – súťažné popoludnia pre deti
a kopec nových titulov.
Chceme vás čo najsrdečnejšie pozvať
do priestorov našej Obecnej knižnice
a veríme, že si v jej ponuke nájdete zopár
kníh, ktoré vás oslovia.
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V škole
sme zapisovali
budúcich prvákov
Že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, sa presvedčili rodičia, ktorí prišli so
svojou ratolesťou na tohtoročný zápis
do 1. ročníka v našej škole. Ten sa konal
od 9. do 11. februára 2015. Malí budúci
prváci sa popasovali s úlohami, ktoré
im zadávali pani učiteľky. Za pomoci
nich zisťovali, ako sú budúci prváčikovia
na školu pripravení. Po zvládnutí úloh
ich čakal balíček a pamätný list, ktorý
už iba potvrdil, že sa zo škôlkara stáva
žiak 1. ročníka.
Zápisu sa spolu zúčastnilo 60 detí
(34 chlapcov a 26 dievčat). Z našej
obce to bolo 45 detí, no potešilo nás,
že dôveru nám aj v tomto roku prejavili rodičia susedných obcí: 6 z Jakubovej Vole, 5 z Červenice, 1 z Olejníkova,
1 z Ľutiny, 1 z Rožkovian a 1 s trvalým
pobytom v Bratislave, no s prechodným bydliskom na Majdane. O odklad
školskej dochádzky pre svoje dieťa
k 31.3.2015 požiadalo 8 rodičov. K žiadostiam k udeleniu odkladu povinnej
školskej dochádzky vydá ešte odborné
stanovisko Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Zápisu sa zúčastnila aj psychologička
Mgr. Darina Bánociová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Sabinove, ktorá je nám
každoročne nápomocná pri zápise detí
z marginalizovaných rómskych komunít. V novom školskom roku budú
teda v škole otvorené 2 prvácke triedy
a 1 nultý ročník.
Želáme všetkým budúcim prvákom
veľa zdravia, trpezlivosti, úspechov
a šťastné prekročenie prahu školskej
brány v školskom roku 2015/ 2016.
Mgr. Valentína Krajňáková

Zápis do materskej školy
Materská škola zohráva v živote dieťaťa
veľmi dôležitú úlohu, preto by každé dieťa
malo mať možnosť navštevovať materskú
školu aspoň jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Optimálne je, ak ju
môže navštevovať už od tretieho roku svojho života, lebo materská škola rešpektuje
osobitosti vývoja dieťaťa predškolského
veku, túžbu každého dieťaťa objavovať nepoznané, poskytuje prostredie, v ktorom sa
môže celostne rozvíjať.
Predprimárne vzdelávanie v materskej
škole prináša veľké množstvo výhod, prospechu a úžitku. Je dokázané, že poznatky,
skúsenosti, návyky a zručnosti, ktoré deti
nadobudnú počas predprimárneho vzdelávania v materskej škole, vytvárajú základ
pre kvalitu ich ďalšieho vzdelávania v základnej škole, ako aj základ pre ich úspešnosť v ďalšom živote.
Zapísať svoje dieťa do materskej školy
v Pečovskej Novej Vsi mohli zákonní zástupcovia v dňoch od 15.2. do 15.3.2015, ktorý
prebiehal podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej
V roku 1990, keď Liga
proti rakovine vznikla,
pridala sa k programu
Európa proti rakovine.
Tým, že sme sa stotožnili
s kľúčovými úlohami boja
proti rakovine, postupne
sme sa začali zapájať do
všetkých aktivít na úrovni
Európskej únie a stali sa iniciátorom
národných a medzinárodných aktivít
v kontrole rakoviny. Financovanie tohto
programu, ktorý je súčasťou celosvetových
snáh znížiť výskyt a úmrtie na rakovinu,
je veľmi nákladné. Liga proti rakovine
nedostáva žiadnu finančnú pomoc zo strany

48. ročník Vansovej Lomničky
TERÉZIA VANSOVÁ – jedna zo spisovateliek slovenského realizmu, zakladateľka
ženského časopisu Dennica, etnografka,
dramaturgička, prozaička či prekladateľka. Vždy žila v prostredí, kde slovenčina
alebo slovenský národ sa kládol na prvé
miesto. Jej švagrom bol Ján Čajak i Pavol
Dobšinský – významní slovenskí dejatelia. Ako 18-ročná sa vydala za Jána Vansu a keďže bol evanjelickým kňazom, tak
s ním putovala do Lomničky (okres Stará
Ľubovňa). Tam strávila 6 rokov a práve
tu, na východnom Slovensku, začala svoju aktívnu tvorbu. Zomrela v roku 1942 v
Banskej Bystrici, kde je aj pochovaná.
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Táto čisto ženská recitátorská súťaž
podporuje dlhoročnú tradíciu a význam
používania spisovnej slovenčiny. Pestuje
úctu a lásku k žene a dáva priestor pre
ženy od 16 – nad 40 rokov. Z recitátorských textov je potrebné vylúčiť vulgarizmy, antisemitské výroky a ďalšie dehonestujúce slová alebo oblečenie. Samotná
súťaž je rozdelená na kategóriu prednesu
poézie a prózy a súťaží sa v 3 kategóriách:
od 18 do 25 rokov, od 25 do 40 rokov a nad
40 rokov. Mentorkou tohto recitátorského
festivalu je pani Irena Belohorská, predsedníčka Únie žien Slovenska.

škole v znení neskorších predpisov.
O zápise sa rodičia mali možnosť dozvedieť prostredníctvom oznamov, ktoré sa
nachádzali na rôznych verejných miestach
(MŠ, ZŠ, OÚ atď.) Informácia o zápise bola
zverejnená v miestnom rozhlase a na internetovej stránke školy.
Zákonní zástupcovia dieťaťa postupne
prinášali vyplnenú a podpísanú žiadosť
spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od pediatra. K 15.3.2015 sme ich
zaevidovali 26. Ak k nim pripočítame 10
žiadostí zo zápisu uskutočneného v komunitnom centre, dostaneme počet 36 zaevidovaných žiadostí. K posúdeniu prijatia
jednotlivých detí bude zasadať komisia,
ktorá zaujme stanovisko k počtu zaradených detí do jednotlivých tried. Na základe tohto stanoviska riaditeľka ZŠ s MŠ
v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o prijatí, prípadne o neprijatí dieťaťa
do materskej školy. Zákonní zástupcovia
budú o tom informovaní prostredníctvom
písomného rozhodnutia.
Alena Perdíková, ZRŠ pre MŠ
štátu a je plne závislá na podpore zo strany
verejnosti.
Národná jednodňová zbierka Deň narcisov
sa uskutočnila na celom Slovensku 27. marca
2015. S pomocou pracovníčok tunajšej
materskej školy sa podarilo v tomto roku
vyzbierať finančné prostriedky aj od občanov
Pečovskej Novej Vsi. Aj keď počet obyvateľov,
ktorí prispeli na fond LPR bol nižší, zato
pomocná ruka sympatizantov bola štedrejšia
a konečný výsledok zbierky Dňa narcisov
priniesol sumu 540 Eur. Úprimne ďakujeme
Vám všetkým, ktorí ste prispeli na fond LPR
a vyjadrili ste tak spolupatričnosť s tými,
ktorí bojujú s onkologickým ochorením.
kolektív zamestnancov MŠ

Tento ročník mal zastúpenie znova z radov Únie žien z Pečovskej Novej Vsi. Vsadili na osvedčenú kartu a po dvoch úspešných ročníkoch sa naša Katarína Falatová
21. marca 2015 na krajskom kole umiestnila znova na 1. mieste v prednese poézie
v kategórii od 25 – do 40 rokov. Zvykom
Únie je robiť krajské kolá vždy v inom okrese kraja, a tak sa v tento deň vybrala do
Stropkova. Keďže ide o postupové kolá,
24. – 25. apríla 2015 sa zúčastní celoslovenského kola, ktoré sa znova bude konať
v Banskej Bystrici. Naša Katka recitovala
báseň od Edgara Allana Poeho – Zvony.
Recitátorka nám prezradila, že tento autor
je jej veľmi blízky a snáď jej tento rok prinesie znova šťastie.
Mgr. Valentína Krajňáková
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Som učiteľ...
„Dobrá škola robí človeka lepším. Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno
sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti
vznešených ľudí.“
Ján Amos Komenský
Uplynulo už 423 rokov od narodenia „učiteľa národov“ Jána Amosa Komenského,
osobnosti uznávanej v pedagogike snáď
na celom svete. A v tomto roku je presne
60 rokov odo dňa, keď sa na Slovensku
a v Čechách začal oslavovať deň venovaný
všetkým pedagógom, keď prezident Antonín Zápotocký vyhlásil 28. marec za Deň
učiteľov.
Zamestnanci Základnej školy s materskou školou v našej obci si pripomínajú
tento pamätný deň každoročne slávnosťou, na ktorej sa zúčastňujú nielen súčasní
učitelia, ale aj naši bývalí kolegovia – dnes
už dôchodcovia. Naši žiaci pripravili spolu

ZO ŽIVOTA ŠKOLY / FARNOST SV. ONDREJA / ŠPORT
s učiteľmi krátky program a ich vystúpenie
nám tiež pripomenulo, že práve oni sú tými,
pre ktorých sme tu a ktorým dennodenne
odovzdávame svoje vedomosti i skúsenosti. Milé slová, či melódie od našich žiakov
sme prijali s vďakou i dobrým pocitom
a nádejou, že to, čo do nich vštepujeme, sa
raz dobre zúročí.
Pedagógom sa prihovoril pán starosta aj
zástupcovia rady školy a rodičovskej rady.
Veď spolu s nami aj im na našich deťoch
záleží.
Som učiteľ, čo každé ráno zažína svetlo
v očiach svojich žiakov. Som bežec na dlhé
trate, čo preteká sa s časom. Som ten, koho
vedomosti a skúsenosti zostanú navždy uchované v úspechoch žiakov. Moja práca je drinou, ale každý deň vidím znovuzrodenie života pri každej položenej otázke, napísanej
myšlienke, skúmavom pohľade, pri každom
novom priateľstve. Som učiteľ ... a každý deň
som za to vďačný.
PaedDr. Gabriela Kundríková

Misie v našej farnosti
– MILOSTIVÝ ČAS

„Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie...“ Lk 21,28
Tak znejú slová z Evanjelia, ktoré sme
počas misií aj vo vlastnej duši prežívali.
Tieto chvíle boli neopakovateľné a zároveň plné milosti. Chcem modlitbou
poďakovať Všemohúcemu Bohu za tento čas, kedy sme zdvíhali duše a srdcia
k nebu a zvolávali Božie požehnanie.
„Buď pochválený, Pane, za každé slovo,
skutok a myšlienku, ktoré si nám ponúkol cez svojich služobníkov – pátrov misionárov.
Buď zvelebený, Pane, za milosti, ktoré
si vlial do našich duší.
Buď trpezlivý, Pane, s nami a požehnaj
misie, ktoré si nám doprial, aby tvoje semienka vzklíčili a v pravom čase priniesli
hojnú úrodu. Amen.“
Duchovný otec Miroslav.

Šesták posilnil TJ Slovan Pečovská Nová Ves
Zimnú prípravu vystriedala jarná časť
sezóny, na ktorú už netrpezlivo čakali
hráči aj fanúšikovia. Počas zimnej prípravy nastali zmeny nielen v hráčskej
kabíne, ale aj na funkcionárskom poli.
Do jarnej časti nastupoval TJ Slovan
Pečovská Nová Ves s kompletne novým
vedením v tomto zložení. Predseda: Ing.
Štefan Tall, Podpredseda: Marcel Kollár
Členovia výboru: PhDr. Jaroslav Dujava, Pavol Cicman, Ing. Marián Viazanko,
Jozef Bečaver, Štefan Kochan.
Prvoradým cieľom nového vedenia

bolo vytvoriť čo najlepšie podmienky
pre zimnú prípravu vo všetkých kategóriách tak, aby jarná časť sezóny priniesla
fanúšikom TJ Slovan Pečovská Nová Ves
čo najviac futbalovej radosti. Na trénerskú stoličku A mužstva si sadol Rudolf
Šesták, brat futbalového reprezentanta
Stanislava Šestáka. Jeho úlohou je okrem atraktívnej hry mužstva a dobrých
výsledkov aj zapracovať do tímu čo najviac vlastných odchovancov. Len systematická práca s vlastnými odchovancami prinesie TJ Slovan Pečovská Nová

Stolný tenis v Pečovskej Novej Vsi

V dňoch 10.1.2015 a 17.1.2015 sa uskutočnili v telocvični Základnej školy turnaje
v stolnom tenise. TJ Sokol Pečovská Nová
Ves usporiadal dňa 10.1.2015 stolno-tenisový turnaj okresu Sabinov. Účasť bola
rekordná. Tohto turnaju sa zúčastnilo 59
mužov a 9 žien. Účasť podľa počtu účastníkov za jednotlivé oddiely: Šarišské Michaľany 16 (12 mužov, 4 ženy), Sabinov 12
(7 mužov, 5 žien), Pečovská Nová Ves 10,
Dubovica 7, Torysa 5, Brezovica 4, Krivany
4, Šarišské Dravce 3, Jarovnice 3, Kamenica 2, Jakovany 2.
Konečné poradie: MUŽI: 1. Janoš (Šarišské
Michaľany), 2. Gombik st. (Šarišské Michaľany), 3. Gombik ml. (Šarišské Michaľany)
ŽENY: 1. Vodičková (Šarišské Michaľany),
2. Karnišová (Šarišské Michaľany), 3. Šalamonová (Šarišské Michaľany). ŠTVORHRA
MUŽI: 1. Janoš, Gombik ml. (Šarišské Michaľany), 2. Svoboda, Lipták (Šarišské Michaľany), 3. Podlipa (Pečovská Nová Ves), Gombik
st. (Šarišské Michaľany).

Pecovskonovoveský spravodajca

Dňa 17. 1. 2015 sa uskutočnil už 48. ročník turnaja v stolnom tenise pri príležitosti
oslobodenia obce v druhej svetovej vojne
21. 1. 1945. Organizátori turnaja členovia
oddielu p. Vaľuš Ján, p. Cvanciger Ján, p. Letkovský Karol st. Na otvorení turnaja boli
prítomní aj starosta obce pán Jaroslav Dujava a pani Valentína Krajňaková, riaditeľka
ZŠ. Turnaja sa zúčastnilo 13 hráčov registrovaných a 10 neregistrovaných. Výsledky
účastníkov - REGISTOVANÍ: 1. Andrus Miroslav, 2. Birošík Ivan, 3. Mizerák Milan, NEREGISTROVANÍ: 1. Kvašňák Pavol, 2. Straka
Ján, 3. Želinský Erik.
Po ukončení turnaja boli vyhlásené konečné výsledky spojené s odovzdávaním
vecných cien a diplomov, ktoré zabezpečil
Obecný úrad a ktoré osobne odovzdal pán
Dujava Jaroslav. Vecnou cenou bol poctený
aj najstarší účastník p. Cvanciger Ján (73r.)
a najmladší účastník Letkovský Karol ml.
Ceny odovzdala pani Valentína Krajňaková
riaditeľka ZŠ Peč. Nová Ves.

Ves svetlejšiu budúcnosť. Pomôcť hľadať vlastné talenty má aj pripravovaná
futbalová olympiáda na ktorej prisľúbil
účasť aj Stanislav Šesták. Pozitívne vzory a dobré podmienky na športovanie by
mohli zvýšiť záujem mladých o futbal.
Predovšetkým v žiackej kategórii cítiť, že
dnešná mládež má už iné záujmy. Nové
vedenie má však chuť a odhodlanie negatívny trend zvrátiť. Dúfame, že tvrdou
prácou a dobrými výsledkami si futbalisti získajú všetkých športových fanúšikov v našej obci.
PROGRAM JARNEJ ČASTI - I. TRIEDA DOSPELÍ
26.04.2015 Vyšná Šebastová - PNV
03.05.2015 PNV - AŠZ Torysa
10.05.2015 PNV - Chminianska Nová Ves
17.05.2015 Petrovany - PNV
24.05.2015 PNV - Široké
31.05.2015 Družstevník Župčany - PNV
07.06.2015 PNV - Šarišské Dravce
14.06.2015 Nemcovce - PNV
DORAST II. B TRIEDA
25.04.2015 Šarišské Sokolovce - PNV
02.05.2015 PNV - Tulčík
16.05.2015 Demjata - PNV
23.05.2015 PNV - Šarišské Dravce
31.05.2015 Záhradné - PNV
ŽIACI I. TRIEDA
26.04.2015 Dulova Ves - PNV
03.05.2015 PNV - Šarišské Michaľany
09.05.2015 Brezovica - PNV
17.05.2015 PNV - Fintice
24.05.2015 PNV - Ostrovany
31.05.2015 Široké - PNV
07.06.2015 PNV - Víťaz
13.06.2015 Chminianska Nová Ves - PNV
Na všetky domáce zápasy našich družstiev
srdečne pozývame futbalových fanúšikov.
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Chovatelia poštových holubov úspešne reprezentujú našu obec
Minuloročná preteková sezóna pozostávala zo 17 hlavných pretekov starých
holubov, z 5 pretekov šprint (tieto sa letia spolu s niektorým hlavným závodom)
a z 5 pretekov mladých holubov.
Niektoré vypúšťacie miesta sa každoročne opakujú, no pribúdajú aj nové. Tu
zohráva úlohu hlavne vzdialenosť, čiže
počet kilometrov. V programe pretekov
ZO (základná organizácia) Lipany, kde
sme členmi, sa už niekoľko rokov organizuje závod, ktorý opakovane sponzoroval
vtedajší primátor mesta Lipany pán Ing.
Vokál. Ide o závod GOTHA 2 z Nemecka,
ktorý je zároveň aj Veľkou cenou Sloven-

ska. Vzdialenosť do nášho OZ (oblastné
združenie) Sabinov predstavuje rozpätie
740 až 770 km. A práve z tohto preteku
náš chovateľ pán Štefan Novický získal za
minulý rok prvé miesto za ZO Lipany, čím
sa stal držiteľom pohára primátora, ktorý
mu ho aj osobne odovzdal. Je zaujímavé,
že z tohto istého preteku mali všetci traja
chovatelia z našej obce po uplynulé roky
úspechy, ak nie prvú tak druhú cenu.
Rok 2009 – 2. cena – Jozef Kočiščák,
2013 – 1. cena – Martin Figura , 2014 – 1.
cena – Štefan Novický.
Je jasné, že výraznejšie výsledky získavame skôr zo zahraničných pretekov,

K histórii názvu našej obce
Názov obce „Nová Ves“ nie je na Slovensku originálna. V našej krajine každá dolina
má svoju Novú Ves. To však nemusí znamenať neoriginálne dejiny. Nové predpokladá
staré. Čo bolo tým starým, voči ktorému je
naša obec novou? Čo vieme o histórii názvu
našej obce?
Pôvodom názvu obce sa už v roku 1924
zaoberal ruský profesor Perfeckij Jevgenij
Julianovič, ktorý pôsobil na Komenského
univerzite v Bratislave. V štúdii Sociálněhospodářské poměry v Podkarpatské Rusi
ve století XIII.-XV., uvádza: Vesnice Ujfalu na
samé hranici šaryšského komitátu jest původu velmi starého. Ve století XIII. náležela ke
komitátu šaryšskému, později však, když se
hranice tohoto komitátu změnily, přešla ke
komitátu zemplinskému. Po prvé uvedena je
v listině krále Ondřeje II. z roku 1209. Král
Ondřej II.odevzdáva touto listinou věsnici Ujfalu Demetrijovi de Ruska „za věrnost“.
Původní jméno Ujfalu, pocházejíci bezesporňe z XII. století, bylo Uj-Kochma1.
Dnes už vieme, že táto donačná listina je falzum z neskoršej doby2, ale dá sa
predpokladať, že v nej použitý názov UjKochma je pravdivý3. Je pravda, že nemáme
možnosť študovať pôvodnú listinu a len na
základe sprostredkovaných prameňov usudzujeme, že v pôvodnej listine sa nachádza
Uj-Kochma. (Teloneumquoddam in Comitatu
de Sârus, in Uj-Kochma, quœnunc Ujfalu vocatur, ех antiquo tempore per nofiros )4.
Výklad názvu Uj-Kochma , kde Kochmu
autor prof. Halaga prekladá na Krčmu je
sporný, nakoľko tam chýba kľúčová spoluhláska r, t.j. správny zápis by mal byť napr.
„Korchma“.
Jazykovedec a slavista prof. Šimon Ondruš etymológii krčmy venoval veľa pozornosti a v jednej z posledných kníh uvádza:
Slovo krčma je praslovanské a široko rozšírené. Vzniklo v mezopraslovanskom vývinovom období (t.j. 500 rokov pred a po
Kristovi). Má rovnaký význam v západoslovanských a taktiež vo východoslovanských
jazykoch, teda s drobnými obmenami znie
rovnako a bolo preberané do iných jazy-
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kov. V češtine je to krčma, v hornej lužičtine kjarcma, v ukrajinčine a ruštine korčma,
v poľštine karczma..., atď.5. Ďalej autor uvádza: Krčmu možno spájať so slovom krčah...
a inde: vzťah medzi slovom krk, krčah, krčma je genetický6. Ako je vidieť, chýbajúca
spoluhláska r v našom Kochma je vážny
problém pri dokazovaní, že sa skutočne
jedná o krčmu.
Iba, že by autor prebral maďarskú verziu
výkladu, ktorá uvádza názov kochma z pôvodne maďarského kocsma – krčma, kde si
dovolíme taktiež nesúhlasiť a hľadať väčšiu
starobylosť obce. Chotárne názvy v okolí
obce naznačujú staré slovenské osídlenie:
Háj, Na Chrašču, Trubalovec (od trebalo –
obetište?), Slupec (od pohanskej sochy), Ginec (od hynúc) a predpokladajú v chotári aj
starú slovenskú obec.
Považovanie „Kochmy“ len za krčmu je
aj významovo slabý a neponúka začlenenie
do širších historických súvislostí nášho kraja. Konštatovanie, že pri záseku stála akási
nová krčma či hostinec jednoducho nestačí. Našou snahou bolo nájsť iné možné hypotetické vysvetlenia pôvodu tohto názvu.
Vzhľadom na chýbajúce argumenty núka
sa viacero možných hypotéz. Našim cieľom
nie je zamotať čitateľa, ale poukázať na iné
možnosti výkladu.
Môžeme chápať Uj-Kochmu ako Novú
Kuchňu?
V tejto súvislosti je zaujímavou intuícia
vdp. J. Macáka, objaviteľa slovanského hradiska nad Šarišskými Sokolovcami, ktorý
predpokladal, že Hanigovský hrad bol Novým hradom („Ujvár“) pri najstaršom hrade
– hradisku nad Šarišskými Sokolovcami,
ktorý sa pokladá za sídelný hrad v preduhorskom období7. Naši predkovia svoje hradiská stavali na menej nápadných miestach
uprostred hôr alebo močarísk. Nový hrad
bol prístupnejší a bližšie ciest ako staré
hradisko, aj keď už s menším významom. Aj
Kapušiansky hrad mal svojho predchodcu
– hradisko umiestnené hlbšie v lese. Šarišský hrad sa stal strediskom a sídlom novej
župy až v 2. polovici 13. storočia kvôli výbornej a vtedy už požadovanej centrálnej

čiže z dlhších vzdialeností. Je to určite
dané genetikou poštových holubov, ale aj
v spôsobe chovu holubov v novodobých
trendoch.
V závere mi dovoľte, aby som v mene
chovateľov poštových holubov v našej
obci, ale aj v mene ostatných chovateľov,
poďakoval bývalému vedeniu obce za nezištnú pomoc, ktorú nášmu športu venovali. Prajem našim chovateľom ešte lepšie
výsledky a úspešné reprezentovanie našej
obce.
Letu zdar
Jozef Kočiščák

polohe uprostred Šariša8.
Starobylú obec Kuchňa pod hradiskom
v Šarišských Sokolovciach chápeme ako
zásobovaciu obec. Táto obec v XII. či XIII.
storočí zanikla9. Na mieste terajšej Pečovskej Novej Vsi mohla vzniknúť v poradí iná,
Nová Kuchňa a to naša Uj-Kochma, presnejšie zachytená v latinskom preklade ako
Cuhna – alia pre Nový hrad, dnes Hanigovský hrad, aj keď bol vtedy pravdepodobne
ešte len drevený. Táto teória má však nedostatky.
Problém Novej Kuchňe
V literatúre a odkazoch sa v súvislosti
s našou obcou stretávame s názvom Kuchmaalia10 . Dnes vieme, že tento názov
vznikol ako nedorozumenie. Niekoľko autorov chybne spojilo „Új-Kochmu“ a „Cuhnaaliu“, kde je maďarské Uj- nový chapané ako
latinský ekvivalent alia, teda další, pod. Ešte
dnes často citovaná maďarská štúdia11 priraďuje Cuhnaaliu (Cuhunaalia) k Pécsújfalu/
Pečovskej Novej Vsi namiesto k zaniknutej
osade s názvom Kuchňa, ktorá ležala niekde medzi Šarišskými Sokolovcami a Šarišskými Michaľanmi, v údolí potoka Kuchňa12.
Podobne aj slovenský historik prof. Halaga chybne lokalizoval názov Cuhnaalia, vo
výklade „Pod Krčmou“, do Pečovskej Novej
Vsi13. Na uvedenú chybu upozornil prof.
Uličný14.
Uj-Kochma (čitaj Kočma) ako Nová
Koča?
Iná hypotéza výkladu podľa Jána Ducára
nejde až tak ďaleko a hľadá Starú Kochmu,
teda aj Starú Ves oveľa bližšie ako v starobylej Kuchni, či v staršom Sabinove15. Je
vážny predpoklad že na miestach dnešnej
cigánskej osady pri moste, t.j. na kopci
smerom k židovskému cintorínu bola v minulosti mierne opevnená stavba t.z. Koča
teda horská usadlosť, horská chata. Pôvod
názvu je bielochorvátsky a taktiež chorvátsky. Bol rozšírený v Bielom Chorvátsku
(dnes Krakovsko a Podkarpatsko a severovýchodné Slovensko) – teda i u nás. 16 Mladí Bielochorváti odišli do Dalmácie a založili dnešné Chorvátsko – preto je toto
slovo tam známe.
Teda Koča je miesto na vyvýšenine
vedľa cesty, mierne opevnené, kde sú
sprievodcovia - mnísi, zároveň colníci, či
špitálnici17. Existenciu pôvodnej mýtnice
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práve v tejto oblasti dokladá geograficky
ideálne miesto, križovatka strategických
ciest, či v písomnostiach zachovaný názov
Brána, Mníše. Aj samotný názov Trubalovec
pravdepodobne nevznikol od truby a lovca,
ale koreň názvu môže tvoriť Tribut- t.j. clo,
mýto18. Dá sa predpokladať že Koča na kopci zanikla pravdepodobne počas tatárskeho
vpádu. Tatársky plen si dal obzvlášť záležať
na zničení infraštruktúry krajiny. Obnova
uhorského štátu po tatárskej porobe sa
v histórii označuje ako znovuvybudovanie/
založenie Uhorského štátu. Následne na
mieste terajšej obce vznikla Nová Koča – Uj
Kochma a neskôr z pôvodného Uj Kočma ostal iba prívlastok Nová, teda Ujfalu19- Nová
Ves.
Intuíciu p. Ducára posilňuje i spojitosť
Koča / Kočma v pomenovaní časti našej
obce Kačí jarek. Tu nás láka prvoplánové
vysvetlenie tohto názvu tak, že v danej časti obce sa okolo potoka chovalo veľa husí
a kačíc, čo tiež bolo v minulosti pravdou.
Ale s prihliadnutím na vyššie spomenuté
tvrdenie môžeme predpokladať, že to mohol byť pôvodne Kočí jarek. Kočí jarek akiste
preteká okolo miesta Novej Koči – Kočmy,
ktorá čaká na svoje objavenie/lokalizáciu.
Žeby naši predkovia ešte v 16. storočí

(čas vzniku Burdeľu teda Ringovho kaštieľa) rozumeli a používali slovo koča? V šarištine je známe slovo kuča, čo je opak dobre
postaveného domu/zámku – teda vetchá
chatrč (obydlia chudobných cigánov).
Nedostatkom tohto názoru je nevysvetlenie dôvodu vloženie spoluhlásky m do
predpokladaného názvu Kocha (Koča), aby
vzniklo uvádzané Kochma (Kočma).
Tento príspevok vznikol v internetovej
diskusii viacerých prispievateľov a teda aj
spoluautorov, menovite: Ján Ducár, Martin
Roškanin, Roman Matisovský a Ondrej Matisovský (zostavovateľ).
1 Porov.: PERFECKIJ, E.:Sociálně-hospodářské poměry v Podkarpatské Rusi ve století XIII.-XV., vlastním
nakl., 1924, s. 88.
2 Porov.: MARSINA, R..:Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I.,nr.156
3 Porov.: PADO, J.: Pečovská Nová Ves včera a dnes,
OÚ 1997, s.6
4 Porov.: WAGNER, K.:DiplomatoriumComitatusSaro
siensis,1780, s. 47
5 Porov.: ONDRUŠ, Š.: Odtajnené trezory slov III.,
Matica slovenská, s.52
6 Porov.: ONDRUŠ, Š.: Odtajnené trezory slov III.,
Matica slovenská, s.53
7 Predpokladá sa, že hradisko bolo dobyté a zničené
v súvislostí s včlenením územia Šariša do vznikajúceho
Uhorského štátu.
8 MACÁK, J.: Východné Slovensko v dobe Veľkomo-

ravskej, s. 105
9 Porov.: ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša, Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, str. 155
10 Porov.: PADO, J.: Pečovská Nová Ves včera a dnes,
OÚ 1997, s.6
11 Porov.: SZENTPÉTERY, I.: Az Árpád házi király
okokleveleinek kritikaij egy zéke II. Köte Budapest,
1961, s. 449
12 Porov.: ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša, Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, str. 154
13 Porov.: red. SEDLÁK I.: Nové obzory 3, Východoslovenské vydavateľstvo, Prešov 1961, s. 212 — 213
14 Porov.: ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša, Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, str. 410
15 Porov.: ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša, Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, str. 233
16 Dnešná veľká časť Slovenska bola po roku 1000
pod správou poľského kráľa Boleslava Chrabrého so
sídlom v dnešnom Krakove, a až neskoršie sa štátna
hranica dohodla a ustálila na dnešnom hlavnom hrebeni Karpát, ako to poznáme dnes. Odvtedy nám ostali
bielochorvátske (chorvátske) slová.
17 V blízkom Poľsku je veľa Kočích zámkov v miestach, kde sa vystupuje z doliny do horskeho prostredia
–ako je tomu v Pečovskej Novej Vsi. Najbližší Koči zámek je je niekoľko sto metrov od vrcholu Lysá (severne od Okrúhlej smer Baranie) nad Drienicou.
18 Podobne ako pôvod Trebejov, Třebíč a pod. Zámena písmen u za i je tu tiež bežná.
19 Názov Falu pre dedinu, osadu, prevzali maďari od
Slovenov, Porov.:C.A.Hromník, Sloveni a Slovensko, MS
2015, str. 86

Obec Pečovská Nová Ves v roku 2014
Register obyvateľov:
Počet obyvateľov spolu .........................2574
z toho: muži................................................1262
ženy.................................................1312
Rómovia.......................................... 580
0 – 6 rokov................................................... 316
7 – 15 rokov................................................. 364
16 – 18 rokov............................................... 126
19 – 60 rokov.............................................1400
nad 60 rokov ............................................... 368
Počet prihlásených na trvalý pobyt.........54
Počet prihlásených na prech. pobyt...........9
Počet odhlásených z trvalého pobytu.....38
Zmena trvalého pobytu vrámci obce......28
Počet vydaných rozhodnutí o pridelení
súpisného čísla...............................................15

Do spoločenstva rodiny obyvateľov
Pečovskej Novej Vsi vítame deti:
Mária Miková
Tamara Fecková
Natália Tulejová
Peter Bilý
Vanesa Rakášová
Irena Červeňáková
Ladislav Bilý
Sebastian Bilý
Angelika Gabčová
Ján Kuchár
Vanesa Červeňáková
Emanuel Čekan
Srdečne blahoželáme jubilantom:
85 rokov: Žofia Verešpejová
Helena Havrillová
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Počet štatistických hlásení (Obec)...........54
Počet narodených detí....43 (24 rómskych)
Počet zomrelých................. 20 (2 róm. obyv.)
Počet uzavretých manželstiev...................25
Činnosť obecného úradu:
Poskytnutie súčinnosti pre súdy,
exekútorské úrady, políciu..........................91
Stravovanie dôchodcov
nové zmluvy................................................10
dodatky.........................................................32
Počet vydaných potvrdení..........................71
Osvedčovacia činnosť
Počet osvedčených podpisov .................337
Počet osvedčených fotokópií ..............1956
Matričná činnosť:
Počet narodení...................................................0
Počet uzavretých manželstiev...................32

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
84 rokov: Andrej Dvorožňák
82 rokov: Pavol Lipjanec
Juraj Leššo
81 rokov: Margita Krajňáková
Terézia Šechná
Jozef Boďa
Andrej Samko
80 rokov: Mária Šechná
75 rokov: Ján Falat
Marek Urda
Vincent Straka
70 rokov: Helena Petrušová

z toho: cirkevnou formou........................25
občianskou formou......................................7
Počet úmrtí:
obec Pečovská Nová Ves............................2
obec Červenica pri Sabinove....................1
obec Jakubova Voľa......................................2
obec Ľutina....................................................3
obec Jakovany................................................1
obec Olejníkov...............................................0
obec Hanigovce.............................................1
Počet dodatočných záznamov do
matričných kníh..............................................16
Zápisy do osobitnej matriky..........................3
Počet vydaných druhopisov matričných
dokladov............................................................82

Štefan Bilý
65 rokov: Ján Novický
Milan Kochan
Mária Kiseľaková
Ján Vaľuš
Anna Ondrejová
Mária Kuchariková
60 rokov: Peter Bečaver
Jozef Kočiščák
Marta Novická
Anna Ridillová
Anna Krivdová
Priska Červeňáková
Jozef Matisovský, Ing.
Jolana Mašľárová
Ján Zakuťanský
František Amešný
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Rím - Florencia
Jedinečné miesta plné historických pamiatok

5 – DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

ZMENA TERMÍNU!!! 18. 08. – 22. 08. 2015
Zažite leto v Taliansku a spoznajte miesta,
ktoré sú snom každého turistu.
Avizovaný výlet do Ríma a Florencie zmenil termín, aby viac vyhovoval prázdninujúcim školákom
a dovolenkárom. Rezervujte si svoje miesta, doprajte si jedinečný zážitok.
Kontaktná osoba: Jana Petreková, janeska72@gmail.com, 0907 529 775

Pripravujeme
24. apríla: Rómsky deň
1. máj: Beh zdravia
10. máj: Deň matiek
Po roklinách Slovenského raja
1. jún: Medzinárodný deň detí
11. jún Konferencia: Rómska osada a samospráva: Dobrá prax - sen, či realita,
ktorá sa bude konať pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku
Objavujeme Kopytovskú dolinu a jaskyňu Zlá diera
PEČOVSKONOVOVESKÝ SPRAVODAJ • noviny obce Pečovská Nová Ves • štvrťročník
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