www.pecovska.sk

Pecovskonovoveský

spravodajca
Noviny obce Pečovská Nová Ves

•

štvrťročník

•

ročník XXII. •

číslo 1/2016

Zámery sa menia na realitu!
Vďaka dotácii z Ministerstva školstva sa v základnej škole
opraví telocvičňa aj kúrenie.
Vytváranie vhodných podmienok pre šport a vzdelávanie
patrí medzi najväčšie priority vedenia obce. Dôkazom toho
je aj permanentná aktivita v oblasti skrášľovania, modernizácie a zlepšenia vybavenia základnej školy v Pečovskej
Novej Vsi. V uplynulých dňoch bola táto snaha korunovaná úspešným vyhodnotením žiadosti na rekonštrukciu
telocvične. Tretia najvyššia dotácia v rámci Prešovského
samosprávneho kraja, ktorú Ministerstvo školstva poskytlo, prispeje k tomu, že telocvičňa prejde už v tomto roku
modernizáciou v celkovej výške 103 420 €, z čoho je až
78 200 € nenávratný finančný prostriedok.
Po dlhých rokoch a v minulosti aj neúspešných pokusoch sa dosiahol výrazný pokrok aj pri riešení havarijného
stavu vykurovacieho systému základnej školy. Ministerstvo školstva prispelo na riešenie tohto problému sumou
60 000 €. Aktivity vedenia obce smerom k základnej škole sa však netýkajú len interiéru budovy, ale aj samotného

areálu. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce PhDr.
Jaroslava Dujavu schválilo v rozpočte na rok 2016 výstavbu multifunkčného ihriska priamo v areáli školy. Ukončené
výberové konanie na dodávateľa stavby je ďalším krokom
k realizácii tejto investície. Predpokladaný začiatok výstavby umelej hracej plochy o rozmeroch 48 x 28 m s elektrickým osvetlením a príslušnou infraštruktúrou je plánovaný
na začiatok mája 2016. Termín ukončenia do dvoch mesiacov.
Ďalším zámerom vedenia obce je umiestnenie vonkajšej fitness zostavy v areáli základnej školy. Konkrétna aktivita je priamou reakciou na požiadavky mládeže z našej
obce, u ktorej si tento šport získava čoraz viac priaznivcov.
Po úspešnej realizácii všetkých investícií poskytne areál
školy špičkové možnosti pre pohybové aktivity, ktoré pevne veríme vypestujú nielen u mladej generácie pozitívny
vzťah k športovaniu.

Vznik nových parkovacích miest pri kostole sv. Ondreja
Dlhoročný zámer sa stáva skutočnosťou! Obec
zakúpila pozemok na Mlynskej ulici v bezprostrednej blízkosti farského úradu a kostola, vďaka
čomu vzniknú nové parkovacie miesta, ktorých je
v blízkosti kostola tak málo. Nevyužívaný priestor
sa obci podarilo získať do svojho vlastníctva. Kúpu
schválilo v pondelok 18. januára 2016 aj obecné
zastupiteľstvo. Poslanci sa zišli na podnet starostu
obce PhDr. Jaroslava Dujavu a zasadnutie bolo výsledkom komunikácie medzi vedením obce a majiteľom pozemku. Zámer na odkúpenie a skrášlenie
priestoru bol už dlhé roky, avšak až v týchto dňoch
sa ho podarilo naplniť.
V súčasnosti sa už pracuje na vizualizácii a novej podobe tak, aby postupne v okolí kostola
a farského úradu vznikol upravený a vizuálne zladený priestor.
Pecovskonovoveský spravodajca
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AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU
Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a po zime tu máme
jar. Prichádza čas, kedy sa k Vám môžeme opäť prihovoriť písaným slovom, informovať Vás o tom, čo sa za uplynulé tri
mesiace v našej obci udialo, predstaviť
ciele na najbližšie obdobie a možno sa aj
trochu pochváliť tým, čo sa nám napriek
„zimnému spánku“ podarilo. Potrebné je
však upozorniť aj na neduhy, ktoré nám
na dobrom mene nepridajú.
Potešujúcou informáciou pre nás všetkých je dobrá ekonomická kondícia obce
a s ňou spojená pozitívna bilancia hospodárenia v uplynulom roku 2015.
n Bežné príjmy obce predstavovali
1 845 044,- EUR,
n kapitálové príjmy 843 346,- EUR,
n finančné príjmy 102 310,- EUR,
n príjmy rozpočtovej organizácie
s právnou subjektivitou 31 300,- EUR.
n Bežné výdavky obce predstavovali
601 994,- EUR,
n bežné výdavky ZŠ s MŠ predstavovali
1 063 552,- EUR,
n kapitálové výdavky obce činili
1 090 554,- EUR,
n finančné výdavky obce boli
65 900,- Eur.
Celkové hospodárenie obce za rok 2015
vykazuje prebytok v sume 75 885,77
EUR, z toho:
n nevyčerpané prostriedky zo štátneho
rozpočtu predstavujú 32 829,49 EUR,
n tvorba rezervného fondu predstavuje
sumu 43 056,28 EUR.
V minulom roku sme z vlastných finančných prostriedkov hradili spolufinancovanie dvoch projektov, ktorých
vyúčtovanie sa nepodarilo zrealizovať
do konca roka 2015, preto v prvých mesiacoch tohto roku nám bolo vrátených
43 180,40 EUR za projekt Zberný dvor
a kompostáreň a 12 753,14 EUR za projekt Komunitné centrum. V prípade,
že by sme uvedené finančné prostriedky
dostali na účet do 31.12.2015, rezervný
fond by predstavoval sumu 98 989,82
EUR.
Prvou pozitívnou informáciou pre nás
všetkých je skutočnosť, že sa nám v polovici januára 2016, po viac ako roku pátrania a hľadania, podarilo nájsť a fyzicky kontaktovať vlastníka nehnuteľnosti
na ul. Mlynskej - v susedstve farského
dvora a rímsko-katolíckeho kostola. Po
vzájomnej dohode sme do vlastníctva
obce získali predmetnú nehnuteľnosť za
účelom plánovaného rozšírenia spevnených plôch na verejnom priestranstve.
Ako ste si cestou po ul. Mlynskej isto
všimli, prípravy na realizáciu zámeru sú
v plnom prúde a prebiehajú súčasne s
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administratívnym získaním povolenia na
stavbu. Úzko spolupracujeme so správcom farnosti, aby sme vzájomne zachovali charakter nového farského múra a
spevnených plôch medzi plotom a kostolom v časti ul. Kostolnej a predĺžili ho až
po hospodársku budovu, resp. drevenú
garáž.
Na základe výsledkov výberového konania, akceptovaní návrhu výberovej
komisie starostom obce a následnom
vymenovaní starostom obce do funkcie,
sa dňa 1.2.2016 ujal funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi Mgr. Marek Adamečko.
S účinnosťou od 2.2.2016 sa jeho zástupkyňou stala PaedDr. Anna Dzurusová.
Vedenie školy sa od prvých dní nástupu
do funkcie úspešne zhostilo nových pozícií a vysoko odborne, s ľudskou tvárou,
pokorne, cieľavedome a hlavne s plným
elánom a maximálnym nasadením vykročilo k napĺňaniu stanovených cieľov
na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu, údržby a modernizácie objektov,
spolupráce so zriaďovateľom, okolitými
obcami a ostatnými inštitúciami. Prvé
dielčie výsledky a svetlé príklady spolupráce na seba nenechali dlho čakať
a priniesli svoje ovocie. Príkladom je
zavedenie skúšobnej prevádzky elektronickej triednej knihy, zavedenie elektronického dochádzkového systému, zatiaľ
pre učiteľov. V dohľadnej dobe sa tento systém bude týkať aj žiakov. Zrušil sa
flexibilný pracovný čas učiteľov a určil
sa pevný pracovný čas na pracovisku od
7.40 h. do 13.40 h. (s dvojhodinovou prácou doma) a iné.
V spolupráci vedenia školy so zriaďovateľom sme spoločne vypracovali viaceré projekty. Zapojili sme sa do výziev
na čerpanie nenávratných finančných
prostriedkov a vyvinuli sme aktivity na
riešenie odstránenia havarijných stavov
trvajúcich od roku 2012.
Podobne ako dvaja ministri z dnes už
bývalej vlády SR, ktorí navštívili našu
obec v minulom roku, aj odchádzajúci
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR bol k našej obci viac ako štedrý.
Na riešenie havarijného stavu vykurovacích telies a potrubí nám v marci 2016
uvoľnil sumu 60 000 Eur. Naša obec
v konkurencii 448 žiadateľov bola jednou z 203 úspešných v rámci vyhodnotenia výzvy na podávanie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na rekonštrukcie telocviční a ich dovybavenie.
Výberová komisia ministerstva školstva
nám priznala spolu 103 420 Eur so spoluúčasťou obce vo výške 25 220 Eur.
Ako ste si všimli, najviac finančných

prostriedkov z rozpočtu obce odchádza
do našich škôl. Aj tento rok z plánovaného príjmu obce vo výške 1 750 000 Eur je
1 050 000 Eur určených pre školu a škôlku. Z uvedeného dôvodu bolo nové vedenie ZŠ s MŠ vyzvané k hospodárnemu
a efektívnemu nakladaniu s finančnými
prostriedkami určenými na ich činnosť.
Osobitne sme prijali opatrenia na zmysluplné a efektívne nakladanie s úsporou
finančných prostriedkov z investícií obce
v rokoch 2010 a 2011 do zateplenia a
výmeny okien. Jej výška za posledné
roky predstavuje ročne cca 55 000 EUR.
Trváme na tom, aby úspora na energiách
bola investovaná do odstránenia existujúcich havarijných stavov a neminula
sa neefektívne na neuvážené investície
a nákupy tovarov. Podobne požadujeme
striktné uplatňovanie rovnakých kritérií
- „rovnaký meter“ - pri posudzovaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy vo všetkých oblastiach,
vrátane odmeňovania.
V týchto dňoch začíname s výstavbou multifunkčnej umelej hracej plochy
v areáli ZŠ s MŠ o rozmeroch 48 x 28 m
s elektrickým osvetlením a kompletnou
infraštruktúrou v hodnote 70 000 EUR.
Súčasne sme začali s úpravou areálu školy odstránením koreňov stromov.
Postúpili sme s vysporiadaním ruín
stavieb na ul. Školskej pred ZŠ s MŠ
a v týchto dňoch sme na základe výkonu
štátneho stavebného dohľadu odstránili aj posledné ostatky stavby. Začal
administratívny povoľovací proces pre
výstavbu spevnenej plochy na verejnom
priestranstve. Do výstavby spevnených
plôch na ul. Školskej pred školou a na
rozšírenie miestnej komunikácie v smere
od ul. Jabloňovej mieni obec investovať
10 000 EUR.
Na základe podpory z ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu vo
výške 19 000 EUR so spoluúčasťou obce
15 000 EUR pripravujeme opravu havarijného stavu strechy na náraďovni
medzi telocvičňami. Vypracovali sme
projektovú dokumentáciu na výstavbu materskej školy s kapacitou 50 detí
pri Komunitnom centre a toho času sme
s naším zámerom v štádiu územného konania. V posudzovanom období sme zrekonštruovali detské hracie prvky v areáli
materskej školy a začali sme s opravou
oplotenia v časti od cintorína.
Vyššie uvedené investície do školstva
v našej obci nás plne oprávňujú klásť
zvýšenú náročnosť na pedagógov smerom ku kvalite poskytovaného vzdelania
našim žiakom, spolupráci s rodičmi, zriaďovateľovi a iným subjektom. Je najvyšší
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čas uvedomiť si skutočnosť, že učitelia sú
tu pre žiakov, nie žiaci pre učiteľov.
V uplynulých dňoch sme úspešne zrealizovali investíciu do stabilizácie svahu
nad rómskou osadou v hodnote 95 000
EUR, spočívajúcu v rozšírení a navýšení gabiónových múrov, sanácií terénu
a výstavbe odvodňovacieho kanálu
a odtokových rebier. Práce v špecifickej
komunite a za sťažených podmienok boli
veľmi náročné, avšak jedným z pozitívnych javov celej akcie bolo, mimo iného,
aj uplatnenie sociálneho aspektu: možnosť podieľať sa na odstraňovaní havárie priamo miestnym Rómom. Veríme, že
vykonané kroky zabezpečia stabilizáciu
svahu. Opatrenia obce, ako aj expertov
zo Štátneho hydrogeologického ústavu
Dionýza Štúra z Bratislavy, si vyžadujú
plnú disciplinovanosť občanov žijúcich
v danej lokalite, ktorú je v skutočnosti
veľmi ťažko docieliť.
Dňa 19. 3. 2016 sme po náročných
a zdĺhavých povoľovacích konaniach
uviedli do prevádzky Zberný dvor a kompostáreň v priestoroch bývalej tehelne, čo by malo v značnej miere prispieť
k zvýšeniu ochrany životného prostredia
v našej obci a skvalitnení života občanov.
Za účelom dovybavenia technologickej časti zberného dvora sme z vlastných
zdrojov kúpili, za veľmi výhodných podmienok, nový nosič veľkokapacitných
kontajnerov, s ktorým projekt nerátal.
Stali sme sa ešte viac sebestačnými.
Na úseku riešenia odpadového hospodárstva v našej obci sme pre Vás, občanov, pripravili ďalšiu pridanú hodnotu
v snahe zvýšiť kvalitu života a súčasne
šíriť osvetu separovaniu komunálneho
odpadu. Po obci sme rozmiestnili 1 100
litrové nádoby na triedený zber plastov
a skla. Na dvoch miestach – pri potravinách Jednota na ul. Hlavnej a na križovatke ul. Hlavná, Na Dujave a Ľutinská,
sme umiestnili nádoby na separovaný
zber papiera. Do každej rodiny sme doručili letáky s informáciami týkajúcimi sa
zberu odpadu. Opakovane si Vás dovoľujeme požiadať o kultúru pri nakladaní
s odpadmi, nakoľko rozmiestnené nádoby nie sú určené na komunálny odpad.
Taktiež zdôrazňujeme, že brehy Torysy,
Ľutinky a mnohé iné medze a rokliny,
napr. prechod z ul. Jabloňovej k železničnej stanici a iné, nie sú oficiálnymi
zbernými miestami. Všeobecne platí,
že akékoľvek založenie skládky odpadu
mimo určené miesto je čiernou skládkou.
Obec v tejto súvislosti prijala opatrenia
na vyhľadávanie zakladateľov čiernych
skládok, dokumentáciu ich konania a ich
postih.
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Vysporiadali sme vlastnícke vzťahy
a do vlastníctva obce sme dostali nehnuteľnosti pod budúcimi časťami ulice Na
Pečovec, ktorá otvorí prístup k záhradám
na pozemkoch v smere od Hlavnej ulice
a ulice Jabloňovej, ktorá otvorí prístup
k záhradám na pozemkoch v smere od
ulice Na Rybníkoch. Toho času sme v
štádiu územného konania povolenia stavieb na rozšírenie kanalizácie, vodovodu
a plynofikácie.
V mesiaci marec sme, po dohode so
správcom toku, vlastnými kapacitami
upravili brehy potoka Ľutinka v časti od
železničného mosta po most na ceste
I. triedy v smere na Lipany, rovnobežne s ulicou Za Ľutinkou. Odborným rezom, tzv. „na hlavu“, sme ošetrili okolité
stromy a odstránili tie, ktoré zasahovali
do toku, ako aj nežiadúce krovie. Žiaľ,
opakované podnety nemenovaného
občana našej obce na rôzne inštitúcie
nám našu odbornú prácu sťažovali, odďaľovali jej dokončenie a negovali naše
snaženie. Je na škodu veci, že dotyčnému sťažovateľovi nevadia čierne skládky
na brehu toku, nelegálne užívanie majetku obce konkrétnymi osobami žijúcimi
v danej lokalite, ale popri odborným
úpravám porastov napáda aj legálny výrub nadrozmerného stromu, ohrozujúceho životy a zdravie občanov, ktorí o jeho
výrub opakovane žiadali. Pre opakované
udávanie, zavádzanie orgánov ochrany
prírody a vulgárne útoky ďalších dvoch
občanov na adresu zamestnancov obce,
do budúcna už tieto aktivity realizovať
nebudeme. Budeme čakať na voľné kapacity správcu toku, ktoré sa, dúfajme,
niekedy uvoľnia. Zjavne verejný záujem,
prevencia pred povodňami a súčasne aj
skrášľovanie životného prostredia, je
niektorým jedincom cudzia.
Pred rokom sme sa pýšili zrekonštruovanou čakárňou na železničnej stanici.
Závidelo nám ju široké okolie. Dnes sú
tieto priestory vďaka vyčíňaniu skupiny
mladých vandalov a nespratníkov miestom neporiadku, špiny, požívania alkoholu, rozhadzovania odpadkov, súťaží
v disciplínach kto viac poškodí interiér, rozbije sklenenú výplň na okne, kto
vyššie vykopne na stenu, roztrhá viac
cestovných poriadkov a oznamov, či poškodí vchodové dvere. Zámer skvalitniť
kultúru cestovania sa nám vďaka tejto
kategórií našich mladých občanov nedarí napĺňať. Vyzývame preto našu mládež,
aby upustila od vyššie opísaných konaní a prestala ničiť to, k čomu neprispeli
a o čo sa nezaslúžili. Podobne vyzývame
aj rodičov týchto detí o zjednanie nápravy. Kalich trpezlivosti sa raz naplní a ako

to už v živote býva, po smiechu môže
prísť plač.
Dňa 23. januára sme v spolupráci
s miestnou organizáciou ÚŽS, na čele
s predsedníčkou p. Máriou Čekanovou,
zorganizovali tradičný detský fašiangový
karneval. Akcia sa tešila veľkému záujmu
detí a ich rodičov.
Dňa 5. februára sa po dvojmesačnom
maratóne finálovými zápasmi skončil
druhý ročník Obecnej futsalovej ligy
v Pečovskej Novej Vsi. Do akcie sa zapojilo sedem miestnych amatérskych mužstiev rôznych vekových kategórií.
Dňa 6. februára 2016 sme pre občanov
našej obce pripravili druhý ročník kultúrno-spoločenskej akcie Fašiangy a zabíjačka v Pečovskej Novej Vsi, na ktorej
sa prezentovali nielen miestne folklórne
súbory, ale aj skupiny z okolitých obcí.
Humorným slovom okorenila našu akciu
Araňa z Jarovníc. Veľkej obľube našich
najmenších a ich rodičov sa už takmer
tradične tešil detský kútik.
Dňa 6. marca 2016 sme pri príležitosti
MDŽ zorganizovali pre ženy z obce koncert Základnej umeleckej školy z Lipian,
v ktorom dostali príležitosť predstaviť sa
aj miestne začínajúce hviezdičky. Červenou ružou sme si uctili prítomné ženy
a prejavili sme im tak našu veľkú vďaku.
Popri vymenovaných aktivitách sme
toho dokázali podstatne viac. Napriek
aktuálnej situácii v spoločnosti, spojenej
so zmenami na vedúcich postoch v štáte, neostávame nečinní, naopak, aktívne
pracujeme na pripravovaných projektoch
a veríme v skoré ukončenie stagnácie,
rozbeh a sfunkčnenie príslušných inštitúcií. Napriek všetkému opísanému,
pomenovaných aktivitách a v kolotoči
každodenných povinností nezabúdame,
že sme tu stále pre Vás, občanov našej
obce, s cieľom pomáhať Vám a riešiť Vaše
podnety.
Záverom s veľkou pokorou a uznaním
vyjadrujeme poďakovanie všetkým tým
spoločenským organizáciám a občanom
našej obce, ktorí sa aktívne podieľali
a podieľajú na nami pripravovaných projektoch. Súčasne vyzývame všetkých
k spolupráci a deklarujeme našu podporu zmysluplných podnetov a zámerov.
Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí si nájdu
čas a nami pripravované akcie podporia
svojou účasťou, radou, uznaním, či upozornením na naše nedostatky.
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce
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Oznámenie výsledkov hlasovania
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
Oznámenie
výsledkov
hlasovania
5. marca
2016
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016
v obciv obci
Prečovská
Nová
Pečovská Nová
Ves Ves
(spolu
za volebný
okrsok č.
1 aa
volebný
okrsokokrsok
č. 2)
(spolu za
volebný
okrsok
č.1
volebný
č.2)

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov spolu
Percento účasti voličov na hlasovaní

1790
987
978
9
978
55,14 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
Strana TIP
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
ŠANCA
SME RODINA - Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar
Kereszténydemokrata Szövetsdég
VZDOR - strana práce
MOST - HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
SMER - sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
♯ SIEŤ
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
Sloboda a Solidarita
4

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8

13
2
125
1
5
54
5
2

č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23

0
1
11
87
3
6
3
338
77
2
108
61
0
4
70
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AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU

Riešime havarijný stav ohrozujúci životy a zdravie občanov

Po intenzívnych dažďoch v roku 2010 došlo v našej obci
k svahovej deformácií, konkrétne v lokalite nad rodinnými
domami na Rómskej ulici. Jej rozsah a intenzita vyvolali kritický stav ohrozenia životov, zdravia a majetku občanov, ktorý
si dňa 16.10.2010 vyžiadal vyhlásenie mimoriadnej situácie.
Obdobná havária sa zopakovala v roku 2014, kedy občanov
od hrozivých následkov zachránili dielčie opatrenia vykonané obcou.
Napriek opakovaným intervenciám a poukazovaní na
vysokú mieru nebezpečenstva a reálnu hrozbu zväčšovania
intenzity reálne hroziacich uvoľnení zeminy na svahu nad
obytnou zónou sa nám roky nedarilo nájsť podporu na
riešenie patového stavu.
Zlom nastal 5. novembra 2015, kedy našu obec navštívil
vtedajší minister životného prostredia SR Peter Žiga, ktorý
o riešenie havarijného stavu prejavil reálny záujem. Ani nie
do týždňa od jeho návštevy sme mali na svahu nad osadou

expertov zo Štátneho hydrogeologického ústavu Dionýza
Štúra, ktorí posúdili aktuálny stav, navrhli riešenie na stabilizáciu primerané špecifickým pomerom a lokalite. Potom to
už nabralo rýchly spád a výsledok je na svete.
Pod gesciou a odborným dohľadom ŠHGÚ Bratislava
v marci 2016 boli úspešne zrealizované sanačné opatrenia
spočívajúce v úpravách terénu, rozšírení a navýšení gabiónových múrov a vybudovaní odvodňovacieho kanálu a odtokových rebier.
Veríme, že investícia MŽP SR do stabilizácie svahu nad
rómskou osadou v Pečovskej Novej Vsi v hodnote 95 000
EUR prinesie sledovaný efekt a skvalitní životné podmienky
občanov žijúcich v riešenej lokalite, aj keď si plne uvedomujeme, že spevneniu svahu pomôže iba maximálna disciplinovanosť občanov žijúcich v danej lokalite.
Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Protipovodňové opatrenia na Ľutinke
Ľutinka je ľavostranný prítok Torysy a má dĺžku 17,5 km. Pramení
v pohorí Čergov na severovýchodných svahoch vrchu Lysá (1 067,9
m n. m.), južne od osady Ambrušovce, v nadmorskej výške cca
950 m n. m. Aj keď je to na prvý pohľad malá a pokojná rieka, už
viackrát ukázala svoju silu, ktorú pocítili aj obyvatelia našej obce.
S cieľom eliminovať možnosť vzniku povodňovej situácie
na Ľutinke sa 3.februára 2016 stretli v Ľutine zástupcovia troch
obcí, ktorými rieka preteká a to Olejníkov, Ľutina a Pečovská
Nová Ves s cieľom koordinácie spoločného postupu pri protipovodňových opatreniach. Išlo o historicky prvé stretnutie
takého druhu a vychádzalo z presvedčenia, že nemá zmysel
aby každá z troch obcí postupovala samostatne. Rieka nepozná
hranice a ak chceme situáciu v povodí Ľutinky vyriešiť, je potrebné
spojiť sily. Samostatný postup jednej samosprávy by totiž mohol
ešte viac zhoršiť situáciu v tej ďalšej.
Na úvod stretnutie privítal prítomných starostov, poslancov,
zástupcov urbariátu aj Lesov SR starosta obce Ľutina Vladimír
Lelovský. Zdôraznil záujem o protipovodňových opatreniach nie
len hovoriť, ale ich aj realizovať a podelil sa o svoje doterajšie
skúsenosti. Následne bola odprezentovaná štúdia s konkrétnymi
riešeniami, ktoré sa týkali všetkých troch obcí.
Prinášame vám to to najdôležitejšie, čo na prezentácii odznelo:
l Sme svedkami vysušovania krajiny, vodu sa snažíme čo
najrýchlejšie odviesť mimo svoje domy, zároveň však čelíme čoraz
tropickejším teplotám v letných mesiacoch.

Pecovskonovoveský spravodajca

l Každý jeden občan môže prispieť k protipovodňovým
opatreniam a to vybudovaním dažďovej záhrady a zachytávaním
vody na svojom pozemku. Príklad: ak má vaša strecha plochu
100 m2 pri zrážkach 100 mm viete zadržať 1 kubík vody a len
v našej obci je stovky takých striech.
l Ľutinka má množstvo malých prítokov, ktoré sú počas roka
úplne vyschnuté avšak pri výdatných dažďoch sa rýchlo naplnia
a zvyšujú tak hladinu Ľutinky.
l Vodu je potrebné zachytávať v prírode a to systémom hrádzok
a rybníkov a nádrží. Na úplnú elimináciu vzniku povodní na
Ľutinke je potrebné postaviť 2696 hrádzok a 57 rybníkov a nádrží
l Ich výstavba a údržba vytvorí množstvo pracovných miest
priamo v regióne.
l Celková výška investícii sa odhaduje na približne 8 000 000 €.
Po prezentácii nastal priestor na diskusiu a otázky. V rámci
diskusie vystúpil aj starosta obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslav Dujava, ktorý sa vyjadril, že navrhované opatrenia sa určite
nepodarí zrealizovať na základe jedného projektu, ale je to skôr
sled menších na seba nadväzujúcich projektov.
Stretnutie troch samospráv bolo realizované aj v kontexte
rokovaní so zástupcami Štátneho vodohospodárskeho podniku,
ktorí navštívili našu obec. Tok Ľutinky totiž nie je majetkom obce,
ale štátu a akékoľvek zásahy je potrebné konzultovať s vlastníkom
toku.
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Zberný dvor a kompostáreň
Milí občania,
oznamujeme vám, že dňom 19. marca 2016 (sobota) sme začali prevádzku Zberného dvora a kompostárne v obci Pečovská
Nová Ves v priestoroch bývalej tehelne.
Týmto dňom skončil doterajši spôsob odvozu ,,zeleného‘‘ odpadu a drobnej stavebnej sute do priestorov spoločnosti Hanatrans (bývalá Prefa).
Prevádzková doba v novootvorenom zbernom dvore
(bývalá tehelňa) - v mesiacoch
Pondelok
Streda
Piatok
Sobota

November - Február
10:00 - 18:00 hod.
9:00 - 15:00 hod.

Marec - Október
10:00 - 18:00 hod.
10:00 - 18:00 hod.
10:00 - 18:00 hod.
9:00 - 15:00 hod.

Na obecnom kompostovisku sa bude spracovávať výhradne
odpad zo záhrad, z parkov a údržby verejnej zelene a cintorína.
Na kompostovisku sa nesmú uskladňovať odpady živočíšneho
pôvodu, odpady z ČOV, žúmp a septikov.

Druhy odpadu dočasne uloženého
na zberný dvor
Papier

Plasty

Odpad zo skla
Veľkoobjemný
odpad
Kovy
Textílie

Tetrapakové obaly
Obaly z lepenky, kartóny zviazané
na čo najmenší objem
Noviny, časopisy, reklamné plagáty
PET fľaše - dozber
Obaly za aviváží, šampónov,
kozmetických výrobkov
Prepravky z tvrdených plastov
Záhradný plastový nábytok
Hračky z plastu
Bandasky
Penový polystyrén
Fólie, previazaná alebo vo vreciach
Sklo biele tabuľové, okenné sklo bez rámov
Sklo biele - obaly fľaše
Sklo farebné - obaly fľaše
Nábytok z dreva, sedací čalúnený nábytok

Šatstvo

Drobný stavebný odpad
Zberný dvor je aj miestom dočasného uloženia drobného
stavebného odpadu. Uloženie takéhoto odpadu je spoplatnené
v súlade z VZN o nakladaní s odpadom v obci, t.j. 0,02 €/kg.
Nakoľko sa na zbernom dvore nenachádza zariadenie na meranie hmotnosti, budeme vychádzať z prepočtu, že jeden kilogram
zodpovedá objemu jedného litra. Pri uložení drobného stavebného odpadu je potrebné uhradiť priamo na mieste poplatok
za uskladnenie zodpovednému pracovníkovi - správcovi zberné-
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ho dvora. Po zvážení všetkých okolností obec Pečovská Nová Ves
pristúpila k tomu, že za drobný stavebný odpad bude považovať
drobný stavebný odpad rovnajúci sa objemu jedného prívesného
vozíka. Symbolicky je spoplatnený iba drobný stavebný odpad,
nakoľko to ukladá zákon.
Na dočasnom úložisku drobného stavebného odpadu možno
uložiť odpad:
- zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných občanom s trvalým pobytom v obci Pečovská Nová
Ves, nie podnikateľských objektom,
- odpad môže pochádzať zo stavebných úprav nevyžadujúcich
si stavebné povolenie ani oznamovaciu povinnosť pri rešpektovaní stavebného zákona,
- takýto odpad tvoria najmä tehly, dlaždice, sadrová a piesková omietka, škridľa pálená alebo betónová, betónová drť alebo
kamenivo, ktorej jednotlivé kusy nesmú presiahnuť 15 kg, resp.
rozmerov strany do 200 mm, betónová drť nesmie obsahovať armovacie železo resp. iný kov,
- v zbernom dvore nesmie byť uložený nebezpečný odpad
zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizáčné
rúry, dechtová krytina a podobne,
- množstvo vytriedených odpadov podľa jednotlivých druhov
sleduje poverený pracovník obecného úradu, ktorý zabezpečuje
manipuláciu s ním a uloženie resp. spracovanie ako druhotnej
suroviny odbornou firmou,
- o pohybe a množstve odpadu vedie evidenciu poverený pracovník obce, ktorý zabezpečuje aj komunikáciu so spracovateľskými firmami a recyklačným fondom.

POZOR!!!
Likvidáciu väčšieho množstva stavebného odpadu t. j. nad
rámec drobného stavebného odpadu, v našom prípade viac ako
objem jedného prívesného vozíka, je povinný si občan zabezpečiť na vlastné náklady cestou oprávnenej spoločnosti. O uložení
odpadu na skládu je povinný mať doklad, ktorým sa preukáže na
požiadanie. Obec a iné orgány sú oprávnené kontrolovať spôsob
naloženia s odpadmi.
Založenie akejkoľvej nepovolenej sklády odpadu mimo miesta určeného obcou je porušením zákona a zakladá minimálne
skutkovú podstatu priestupku na úseku ochrany životného prostredia.
V týchto dňoch budú na vybrané miesta v obci umiestnené
kontajnery o objeme 1100 l na separovaný zber plastov, skla a
papiera. Táto služba je pridanou hodnotou obce pre vás občanov.
Naďalej platí zber plastov a skla podľa vydaného zberového kalendára na rok 2016, iba doterajší zber formou vriec sa rozširuje
o možnosť separácie plastov a skla aj do kontajnerov o objeme
1100 l a do kontajnerov na zbernom dvore. Na parkovisku pred
potravinami Jednota na ul. Hlavnej a na verejnom priestranstve
na križovatke ulíc Na Dujave a Ľutinská budú naviac umiestnené
kontajnery na separovanie papiera.
Dovoľujeme si vás upozorniť, že rozmiestnené kontajnery neslúžia na zber komunálneho odpadu.
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Pecovskonovoveský spravodajca
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Verejná
schôdza
občanov
Koniec starého a začiatok nového
roka je vždy obdobím bilancovania
a ďalších plánov. Za účelom rekapitulácie roka 2015 a informovania
o plánoch na rok 2016 predstúpili
na verejnej schôdzi 29.januára 2016
pred občanov poslanci a starosta
obce.
V úvode starosta obce zrekapituloval predošlý rok a informoval prítomných občanov o plánoch na rok
2016. Veľkým pozitívom verejnej
schôdze bola vyššia účasť, čo svedčí
o záujme verejnosti. Oproti minulým
rokom bola táto verejná schôdza
v niečom iná. Prišli aj zástupcovia
mladej generácie, takže bolo príjemné sledovať viacgeneračné zloženie publika. Tomu zodpovedali aj
otázky. Kým otázky skôr narodených
sa týkali vodovodu alebo verejného osvetlenia, mládež chcela vedieť
v akom štádiu je bicrosové centrum
a či bude v obci vonkajšie fitness.
Každý, kto sa opýtal, dostal odpoveď. Ďakujeme všetkým občanom,
ktorí prišli a prejavili tak záujem
o dianie v obci. Verejné schôdze
budú tradíciou a vedenie obce sľubuje, že takto predstúpi pred občanov aj v ďalšom roku, aby sme spoločne zhodnotili aký bol rok 2016.

KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI

Fašiangová sobota
priniesla rekord v šiškách
V sobotu 6. februára sa v Pečovskej
Novej Vsi spievalo a maškrtilo, druhý
ročník fašiangovej zabíjačky priniesol
aj rekord v šiškách. Tých sa napokon
rozdalo 1026 kusov, čo bolo o viac ako
200 šišiek navyše oproti minulému
roku. Krepľe - neodmysliteľný symbol
fašiangov pripravovali už od piatej hodiny ráno členky miestnej organizácie
Únie žien Slovenska.
Od skorého rána však bol rušno aj
pred obecným úradom, kde celé podujatie prebiehalo. Majstri mäsiari pripravovali tradičné zabíjačkové
jedlá, prichádzali rodiny s deťmi, aby
naživo sledovali ako sa vyrábajú klobásy alebo jaternice. O 14tej hodine
otvoril starosta obce PhDr. Jaroslav
Dujava kultúrny program. Vystupovali folklórne súbory z Pečovskej Novej

Vsi, Ľutiny, Rožkovan, Jakubovej Vole
a bolo sa na čo pozerať, veď program
trval dve a pol hodiny. Jeho súčasťou bola aj populárna Araňa z Jarovníc, ktorá vniesla humor a vyčarovala
úsmev na perách prítomným divákom.
Potom však už nastal smútok a plač,
FS Jablonečka totiž pochoval basu
a symbolicky sa tak skončilo obdobie
hodovania, ktoré od popolcovej stredy
vystriedal 40 dňový pôst.

DETSKÝ KARNEVAL
Únia žien organizuje so železnou pravidelnosťou
v období fašiangov detský karneval a inak tomu nebolo ani tento rok. 23. januára sa kultúrno-spoločenská
sála OcÚ zmenila na miesto plné detského smiechu
a hier. Šikovné ženské roky pripravili pre deti chutné
občerstvenie a navyše každý účastník karnevalu získal aj vecné darčeky.
Už siedmy ročník detského karnevalu priniesol
rekordnú účasť masiek a tak ste mohli na jednom
mieste stretnúť včielku, kominára, klauna, snehuliaka... Detský karneval splnil svoj účel, priestormi kultúrnej sály sa celé popoludnie ozýval smiech
a krik. Ďakujeme Únii žien za výbornú organizáciu
a snáď najväčšou odmenou im boli spokojné detské
tváre, ktoré nezakryje žiadna maska.
Pecovskonovoveský spravodajca
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Ženy treba ľúbiť ...
a to nielen 8. marca

8. marec je už tradične Medzinárodným dňom žien. V tento deň si viac ako
v bežné dni pripomíname zásluhy žien
a ich nezastupiteľné miesto vo všetkých
oblastiach života. Keďže v tomto roku
8. marec vyšiel na pracovný deň, obecný
úrad v Pečovskej Novej Vsi pripravil oslavy tohto dôležitého sviatku už v predstihu počas víkendu, aby sa podujatia mohlo
zúčastniť čo najviac zástupkýň nežného
pohlavia.

V nedeľu 6. marca, krátko po tretej hodine popoludní bola kultúrno-spoločenská sála OcÚ zaplnená do posledného
miesta. Ženy všetkých vekových kategórii
netrpezlivo čakali na koncert Základnej umeleckej školy v Lipanoch, ktorý
pre všetky ženy pripravilo vedenie obce.
Predstavenie odštartovali mažoretky
zo Základnej školy v Pečovskej Novej Vsi,
potom sa na pódiu striedali
najrôznejšie hudobné nástroje, neskôr prišiel na rad aj
spev.
V závere podujatia si zobral
slovo starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava. Vo svojom príhovore zdôraznil nezastupiteľné miesto žien v rodinách
a v spoločnosti a poprial všet-

UČITEĽ
Chválený i kritizovaný. Obľúbený i neobľúbený. Chápaný
i odmietaný. Učiteľ. Ono sa to tak zvykne hovoriť, že
učiteľom by mohol byť ktokoľvek. Že je to práca jednoduchá.
Že učiteľ je ten, kto má veľa prázdnin a voľna... Veď to všetci
poznáme. Tak načo to opakovať. Áno, súhlasím s Vami.
Je to tak. Ak to tak chceme vidieť a ak je naša skúsenosť
taká. Verím však, že mnohí z nás majú aj opačnú skúsenosť
a vidia učiteľa aj inak. Ako toho, kto dáva s vedomosťami aj
kúsok seba, kto vidí vo svojich zverencoch veľa dobra a chce
ho nechať prejaviť sa, kto hľadá v deťoch nadanie a necháva
ho vyniknúť, toho, kto „svojim“ deťom verí a podporuje ich.
Toho, kto každému z nás isto vstúpi do života. Ovplyvní naše
myslenie, vnímanie sveta, našu skúsenosť a formuje nás.
Formuje nás a naše deti. A neberte to prosím ako frázu, ale
ako fakt. Formuje našu budúcnosť.
28. marca si každoročne pripomíname narodenie jedného
takéhoto učiteľa. Toho, ktorý neodškriepiteľne, hlboko a
dovolím si povedať, dlhodobo ovplyvňuje životy mnohých
ľudí. Svojimi myšlienkami o škole hrou, o škole ako dielni
ľudskosti, o tom, že ak sa človek má stať človekom, musí
sa vzdelávať, že nemilovať knihy, znamená nemilovať
múdrosť... Ján Amos Komenský. Ani po štyroch storočiach
nestrácajú jeho myšlienky na aktuálnosti a neprestávajú
byť inšpiráciou ako vzdelávať.
Je preto správne, že si každoročne pripomíname deň jeho
narodenia a venujeme ho tým, ktorí sa snažia kráčať jeho
cestou. Učiteľom. Aj zamestnanci našej školy - súčasní aj
bývalí, pedagogickí aj nepedagogickí - sa pri príležitosti
tohto sviatku stretli. Vedenie základnej školy v spolupráci
s vedením obce pre nich pripravilo 29. marca Slávnostnú
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kým ženám k ich sviatku len to najlepšie. Bodkou na záver bolo odovzdávanie
krásnych ruží všetkým prítomným ženám.
Starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava, zástupca starostu Mgr. Slavomír Karabinoš,
poslanec obecného zastupiteľstva Ing.
Jozef Balaščík a riaditeľ Základnej školy v
našej obci Mgr. Marek Adamčeko aj napriek rukám dopichaných od tŕnia obišli
s ružami v náručí celú sálu a postarali
sa o to, aby žiadna žena neodišla domov
bez kvetinky v ruke. Lebo ženy si treba
vážiť a ľúbiť..... a to nie len počas ich
sviatku ,ale každý deň.

akadémiu. Stretnutie spríjemnilo vystúpenie žiakov
základnej školy a Folklórneho súboru Šarišská Lipa zo ZUŠ
v Lipanoch. Pri tejto príležitosti starosta obce odovzdal
pamätné listy a plakety učiteľkám našej školy. Na návrh
vedenia školy ocenil Mgr. Martu Dolinskú za dlhoročnú
obetavú prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného
prostredia a Mgr. Máriu Majdákovú za tvorivé a originálne
nápady a dlhoročnú organizáciu Školy v prírode. Ešte raz
blahoželáme a prajeme ešte veľa radosti a spokojnosti
v práci a z práce. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom.
Teší nás, že pozvanie prijali aj starostovia okolitých obcí
a podujatie tak vnímame aj ako platformu spolupráce
a partnerstva.
PaedDr. Anna Dzurusová
zástupkyňa riaditeľa školy
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SLOVO RIADITEĽA
Vážení učitelia, rodičia, občania, milí žiaci. Žijeme
v čase a priestore plnom dôležitých rozhodnutí, významných udalostí a rýchlo sa meniacich skutočností. Často
musíme prijímať v jednom okamihu niekoľko dôležitých
rozhodnutí, ktoré ovplyvnia náš ďalší život. Zastaviť sa
dokážeme len pri dôležitých životných udalostiach.
Takou zmenou v mojom živote bolo aj rozhodnutie
kandidovať na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ. Je mi cťou, že
tu môžem byť a určite mi dáte za pravdu, že tieto dni sú
a budú plné očakávaní, tak z vašej ako aj z našej strany. Verím, že tieto očakávania na obidvoch stranách sú
rovnaké a že majú spoločné to, že chceme budovať silnú, otvorenú a prosperujúcu školu. A som presvedčený
o tom, že sa nám to bude dariť iba vtedy, ak naše vzájomné vzťahy budú postavené na spolupráci, rešpekte
a vzájomnej úcte.
Učitelia a zamestnanci sú dennodenne vystavovaní
novým požiadavkám. Cieľom je v edukačnej činnosti využívať najmodernejšie a najnovšie média a podporovať
interaktívne vyučovanie (interaktívne tabule, projektové
vyučovanie,...), minimalizovať množstvo predkladaných
hotových poznatkov, nechať priestor na vyjadrenie vlastného názoru žiaka, vytvárať priestor pre ľudský kontakt
a prežívanie detí. Tvarovať priestory školy tak, aby niesli
znaky kreatívnej klímy a vytvárať estetické prostredie
spojené s funkčnosťou.

Súčasťou školy je aj školská jedáleň. Prvé ucelené predpisy pre školské stravovanie boli vydané v roku 1965.
Keby sme mohli použiť stroj času a vrátiť sa späť, videli by sme deti s kockou margarínu a s kúskom suchého
chleba, ktorí by asi nechápavo krútili hlavami nad dnešnými plnými taniermi dobrôt vracajúcich sa v školskej
jedálni do okienka. Chcem Vás milí rodičia povzbudiť. Súčasný rozvinutý dodávateľský systém zásobuje školské
kuchyne čerstvými, kvalitnými, prevažne slovenskými
surovinami, varí sa v modernom a hygienickom prostredí
a jedlá sa pripravujú z viac ako 1300 receptov, ktoré sa
pravidelne aktualizujú. Preto neváhajte a prihláste svoje
deti na školské stravovanie. Výhodou je plnohodnotný
teplý pokrm v primeranom čase, prepracovaný jedálny
lístok, rešpektovanie výživových požiadaviek primeraných k veku, kvalitné suroviny a prísne dodržiavanie hygienických noriem.
Prvé mesiace sú za nami. O prvých krokoch ste sa už
dočítali aj v tomto Spravodajcovi, alebo dozvedeli sa aj
od svojich detí. O živote základnej školy a aktivitách
materskej školy sa dozviete na webovej stránke www.
pecovska.edupage.org, http://mspecovska.edupage.org/,
ktorú pravidelne aktualizujeme. Na Vaše otázky vám radi odpovieme osobne, telefonicky alebo aj prostredníctvom emailu, ktorý môžete na našej webovej stránke
nájsť.
Mgr. Marek Adamečko
riaditeľ základnej školy s materskou školou

2. ročník futsalovej ligy

Zima je už tradične prestávkou
vo futbalových súťažiach a tak priaznivci tejto najpopulárnejšej hry hľadajú možnosti ako si udržať kondíciu
a spríjemniť prípravu pred jarnou časťou. V našej obci sa minulý rok začala
písať nová tradícia v podobe organizovania futsalovej ligy a podujatie napísalo tento rok už svoju druhú kapitolu. Telocvičňa základnej školy sa stala opäť
miestom kvalitných a napínavých zápasov, ktoré potvrdili, že dobrý futbal sa nehrá len v zahraničných ligách. Nechýbala
bojovnosť a vysoké nasadenie, žiadna lopta nebola stratená.
Víťazstvo obhájil tím Beďo and Company, po opakovanom finále z minulého roka proti tímu FCT. Na treťom sa umiestnili FC Mlátičky. Najlepší hráč ligy bol Juraj Majdák a cena pre najlepšieho strelca bola mimoriadne lukratívna. Podpísaný
dres reprezentanta SR do 21 rokov a hráča Slovana Bratislava Adama Zreľáka získal Mojmír Gernát.
Pecovskonovoveský spravodajca
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Stolnotenisový oddiel Pečovská Nová Ves
Stolnotenisový oddiel Pečovská Nová Ves usporiadal
dňa 30.1.2016 už v poradí

49. ročník stolnotenisového turnaja
o Štít obce Pečovská Nová Ves
ktorý sa konal na počesť oslobodenia obce
v 2. svetovej vojne Sovietskou armádou.
49. ročníka sa zúčastnilo celkom 21 borcov. Skupinu registrovaných tvorili hráči 5 a 6. ligy okresného majstrovstva v počte 12. Skupinu neregistrovaných tvorilo 9 amatérov. Technické
a finančné záležitosti zabezpečil organizačný výbor TJ – Orol
p. Vaľuš Ján, Podlipa Dušan, Letkovský Karol st. a Andrus Miroslav.
Na zahájení boli prítomní pán starosta obce PhDr. Jaroslav
Dujava a riaditeľ ZŠ Mgr. Marek Adamečko.
Pán starosta po krátkom príhovore otvoril športové podujatie
a zaprial športovcom veľa úspechov. Obidve kategórie súťažiacich boli rozlosované do dvoch skupín a prví traja z jednotlivých
skupín postupovali do finále.

Finálové zápolenie skončilo nasledovne:
Registrovaní:
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
4. miesto:
5. miesto:
6. miesto:

Podlipa Dušan
Mizerák Milan
Andrus Miroslav
Petrík Pavol
Cvanciger Ján
Vaľuš Ján
Neregistrovaní:

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
4. miesto:
5. miesto:
6. miesto:

Kvašňák Pavol
Cicman Ondrej
Straka Ján
Kochan Štefan
Tarasovič Martin
Figura František

Po ukončení súťaže boli spracované výsledky a organizačný
výbor odovzdal prvým trom v poradí v obidvoch kategóriách
víťazné poháre a hodnotnú vecnú cenu dostal každý súťažiaci
nezávisle od konečného umiestnenia.

Chovatelia poštových holubov ZO Lipany
hodnotili pretekovú sezónu roku 2015
Každoročne v závere kalendárneho roka chovatelia poštových holubov ZO Lipany hodnotia pretekovú sezónu
za predchádzajúci rok. Ináč tomu nebolo ani na sklonku
uplynulého roka, kedy sa v priestoroch hotela Lipa v Lipanoch stretli chovatelia, aby vyhodnotili a ocenili chovateľov
víťazných holubov.
Na slávnostné hodnotenie schôdze boli pozvaní členovia
ZO Lipany a hostia z radov obecných úradov okolitých obcí,
ktorí okrem iného finančne prispeli, na ocenenie víťazných
holubov. Pozvaní starostovia boli z obcí, ktorých pochádzajú naši chovatelia.
Už pri vstupe do zasadacej miestnosti hotela Lipa, každého prítomného upútalo množstvo ligotavých pohárov, ktoré boli pripravené na ocenenie pre úspešných chovateľov.
A že ich nebolo málo, svedčí počet ocenených pretekov.
Vyhodnocovali sa prevažne stredné a dlhé trate, ktorých
bolo sedem. K tomu 1. - 3. miesto o majstra ZO Lipany, starých holubov a majstra ZO Lipany mladých holubov. Nakoľko sa nám prítomní starostovia videli ,,omladení“, predseda
ZO Lipany pán Jozef Kočiščák ich v úvode hodnotiacej schôdze v krátkosti oboznámil s históriou holubárstva vo svete,
v Európe, ale aj v ZO Lipany.
To, že naše holuby dosahujú vynikajúce výsledky nielen
v Oblastnom združení Sabinov, hovoria aj víťazné priečky
v celoslovenských a európskych súťažiach. V neformálnej
diskusii pozvaní starostovia vyjadrili podporu nášmu zdru10

ženiu. Vyjadrili presvedčenie , aby sa tento náročný koníček
viac propagoval medzi mladými ľuďmi, nakoľko členská základňa v ZO Lipany nezadržateľne starne.
V ďalšej časti programu hodnotiacej schôdze, prišlo na
očakávané odovzdávanie pohárov chovateľom víťazných
holubov. Výcvikový referent Martin Figura ZO Lipany sa
zhostil tejto milej úlohy a spolu s prítomnými starostami
odovzdával ocenenia.
Zavŕšením schôdze bolo podanie slávnostného obeda.
Špecialitou bola holubacia polievka, ktorú poniektorí hostia
ochutnali po prvý krát. Výbor ZOCHPH Lipany je presvedčený, že aj v budúcnosti bude záujem čím ďalej tým viac
zo strany obecných úradov, ale aj jednotlivcov finančne
podporovať našu záujmovú činnosť.
Ďakujeme týmto sponzorom:
Mestský úrad Lipany, Obecný úrad Pečovská Nová
Ves, Obecný úrad Rožkovany, Obecný úrad Dubovica, Obecný úrad Krivany, predajňa Globus – Lipany,
Mgr. Štefan Antol – Pečovská Nová Ves, Jozef Kočiščák
– Pečovská Nová Ves, Martin Figura – Pečovská Nová
Ves, p. Bujňák – Lipany

Letu zdar.

Jozef Kočiščák
predseda ZO Lipany
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Fanúšik je vždy dvanástym hráčom každého tímu. Hráči TJ Slovan Pečovská Nová Ves
potrebujú Vašu podporu
a pozývajú Vás na zápasy jarnej časti.

DOSPELÍ – VI. liga (I. trieda)
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

– 3.4.2016 o 15.30 hod.		
– 10.4.2016 o 15.30 hod		
– 17.4.2016 o 16.00 hod.		
– 24.4.2016 o 16.00 hod.		
– 1.5.2016 o 16.30 hod.		
– 8.5.2016 o 16.30 hod.		
– 15.5.2016 o 16.30 hod.		
– 22.5.2016 o 17.00 hod.		
– 29.5.2016 o 17.00 hod.		
– 5.6.2016 o 17.00 hod.		
– 12.6.2016 o 17.00 hod.		

Pečovská Nová Ves
V. Šebastová 		
Pečovská Nová Ves
Župčany		
Pečovská Nová Ves
Torysa			
Pečovská Nová Ves
Petrovany		
Pečovská Nová Ves
Nemcovce 		
Pečovská Nová Ves

Záborské
Pečovská Nová Ves
Dubovica
Pečovská Nová Ves
Drienov
Pečovská Nová Ves
Široké
Pečovská Nová Ves
Šarišské Dravce
Pečovská Nová Ves
Fričovce

DORAST – VI. liga (II. trieda)
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

– 3.4.2016 o 12.45 hod.		
– 10.4.2016 o 12.45 hod.		
– 17.4.2016 o 13.15 hod.		
– 24.4.2016 o 13.15 hod.		
– 1.5.2016 o 13.45 hod.		
– 8.5.2016 o 13.45 hod.		
– 15.5.2016 o 13.45 hod.		
– 22.5.2016 o 14.15 hod.		
– 29.5.2016 o 14.15 hod.		
– 5.6.2016 o 14.15 hod.		
– 12.6.2016 o 14.15 hod.		

Š. Sokolovce 		
Pečovská Nová Ves
Víťaz			
Pečovská Nová Ves
Uzovce			
Pečovská Nová Ves
Veľký Šariš		
Šarišské Dravce		
Pečovská Nová Ves
voľno
Pečovská Nová Ves

Pečovská Nová Ves
Tulčík
Pečovská Nová Ves
Hrabkov
Pečovská Nová Ves
Chmeľov
Pečovská Nová Ves
Pečovská Nová Ves
Fričovce
Lemešany

ŽIACI – IV. liga skupina C (II.C trieda)
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo

– 2.4.2016 o 15.00 hod.		
– 9.4.2016 o 15.00 hod.		
– 16.4.2016 o 15.00 hod.		
– 23.4.2016 o 15.00 hod.		
– 30.4.2016 o 15.00 hod.		
– 7.5.2016 o 15.00 hod.		
– 14.5.2016 o 15.00 hod		
– 21.5.2016 o 15.00 hod.		
– 28.5.2016 o 15.00 hod.		
– 4.6.2015 o 15.00 hod.		

Pecovskonovoveský spravodajca

Jarovnice 		
Pečovská Nová Ves
Ražňany 		
Uzovský Šalgov		
Pečovská Nová Ves
Pečovská Nová Ves
Kojatice		
Pečovská Nová Ves
Pečovská Nová Ves
Župčany		

Pečovská Nová Ves
Kojatice
Pečovská Nová Ves
Pečovská Nová Ves
Župčany
Jarovnice
Pečovská Nová Ves
Ražňany
Uzovský Šalgov
Pečovská Nová Ves
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Komunitné centrum v nových priestoroch...
Ukončením Národného projektu Komunitné centrá v októbri minulého roku skončilo aj fungovanie komunitného centra v prenajatých priestoroch. Počas uplynulých dní
sme sa za pomoci pracovníkov v rámci aktivačných prác
formou dobrovoľníckej služby intenzívne pripravovali na
spustenie prevádzky komunitného centra v nových priestoroch priamo v rómskej komunite. Komunitné centrum sídli
na Rómskej 778/43. 18. januára nastal dlhoočakávaný
DEŇ D, kedy sme komunitné centrum uviedli do prevádzky.
Budova komunitného centra je v súčasnej dobe rozdelená
do dvoch častí. V jednej časti sa nachádzajú kancelárie terénnej sociálnej práce a v druhej časti priestory pre aktivity
komunitného centra. Pre výkon aktivít komunitnej sociálnej
práce s klientmi, návštevníkmi sú k dispozícii tri miestnosti.
Miestnosť č. 1- učebňa prepojená s počítačovou miestnosťou, určené pre realizáciu predškolského klubu, prípravy na
vyučovanie, doučovania, voľnočasových aktivít. Miestnosť č.
2 určená pre voľnočasové aktivity – tvorivé dielne, hranie
spoločenských hier, realizáciu skupinových a komunitných
aktivít, vystúpení a pod. Miestnosť č. 3 určená pre výkon
voľnočasových aktivít prevažne športového charakteru a
aktivít školiaceho charakteru (prednášky, besedy a pod.).
Súčasťou uvedenej miestnosti je aj kútik s knižnicou, ktorý bude využívaný ako čitáreň. Aktivity komunitného centra
prebiehajú na základe vopred určeného programu, ktorý je
klientom a návštevníkom komunitného centra k dispozícii
na verejne prístupnom mieste.
V súčasnej dobe v záujme kontinuity aktivity komunitného centra a terénnej sociálnej práce zastrešujú pracovníci ,
vykonávajúci aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej práce. Obec sa už čoskoro plánuje zapojiť do Národného projektu Take away a Národného projektu Komunitné centrá,
implementáciu ktorých bude zabezpečovať Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a
aktivít prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne
vylúčených a to tak na individuálnej ako aj lokálnej úrovni.
Komunitné centrum spolupracuje s ďalšími organizáciami
ako je obecný úrad, miestna základná škola s materskou
školou, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.
Medzi základné ciele komunitného centra patrí:
- aktivizácia, zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií
a podpora sociálnej mobility tak jednotlivcov ako aj rodín
- prevencia sociálno-patologických javov
- podpora komunitného rozvoja, budovania celej komunity
v obci
- podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia
voľného času
- poskytovanie vzdelávacích aktivít pre deti, mládež
a dospelých
- podpora iniciatív a aktívneho prístupu obyvateľov
vylúčenej MRK k problematike ochrany životného
prostredia, ochrane zdravia a zdravého životného štýlu
- poskytovanie sociálneho poradenstva, ochrana práv
a právom chránených záujmov klientov
12

- poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny
a podpora ich vzájomnej interakcie
- včasná intervencia
- prevencia sociálnej inklúzie
Komunitné centrum je inštitúciou, v ktorej sú poskytované sociálne, voľnočasové, vzdelávacie služby, realizujú sa
programy, zamerané na podporu zamestnateľnosti, programy komunitného rozvoja zasahujúce do rôznych oblastí.
Všetky služby sú poskytované v priestoroch komunitného
centra a sú bezplatné.
Klientmi komunitného centra sú:
- vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež
- osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného
minima
- dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny neza
mestnaných
- osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému
sociálnej pomoci
- rodičia na materskej a rodičovskej dovolenke
- seniori
- ostatní obyvatelia obce ohrození sociálnym vylúčením
alebo sociálne vylúčení
V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h/
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov
3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské
vyučovanie, sprevádzanie dieťaťa do
a zo školského zariadenia
b) vykonáva sa preventívna aktivita
c) zabezpečuje sa záujmová činnosť
V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
Odborné činnosti podľa bodu a) sú vykonávané ambulantnou sociálnou službou prostredníctvom komunitného
centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom
terénneho programu.
Komunitné centrum nájdete na adrese: Rómska 778/43
v Pečovskej Novej Vsi.
Mgr. Renáta Ondrijová

Pecovskonovoveský spravodajca
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Terénna sociálna práca
Terénna sociálna práca je odborná
činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná
v prirodzenom prostredí človeka
(v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu
sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých
životných situáciách a zmierňovanie
dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia. Má charakter priamej sociálnej práce s človekom, ktorá sa vykonáva v kontexte
jeho primárneho prostredia: rodiny
resp. iných blízkych sociálnych väzieb).
Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby, návrhy na riešenie
problému a stavia na schopnostiach

a mobilizácii jeho vnútorných síl. Terénna sociálna práca je zameraná pri-

márne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita), na podporu aktivít,
ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov
sociálneho vylúčenia a chudoby.

Otvorený list vandalom z Pečovskej Novej Vsi
Vandalizmus na železničnej stanici pokračuje a presiahol akúkoľvek mieru únosnosti!
Nestíhame už ani vylepovať cestovný poriadok, ktorý
zakaždým strhne a roztrhá nejaký anonymný „hrdina.“
Pýtame sa teda neznámeho vandala, či aj doma strháva
oznamy z chladničky alebo ich len tak podpáli so zapaľovačom. Komu vadí cestovný poriadok na železničnej
stanici? Pýtame sa aj tých, ktorí s pastelkami pokreslili
steny, či aj doma mame a ocovi skrášlili kresbami steny
obývačky, či kuchyne? Obecný úrad tam pravidelne posiela aktivačných pracovníkov, aby priestory vyčistili, ale
je to len pre silné žalúdky. Fľaše vodky, použité plienky
a niekedy aj to, čo patrí výlučne do plienky...
Nuž aj to je vizitka nás, obyvateľov Pečovskej Novej Vsi.
Predpokladáme totiž, že hore uvedený vandalizmus nie
je výsledkom vyčíňania Eskimákov, Somálcov ani zvierat, totiž ani tie sa tak nesprávajú, ale vyčíňania mládeže
z našej obce, ktorá nevie, čo s voľným časom.
Isteže, šibalstvá patria k mladosti a ten závan dospievania a voľnosti vystavuje mnohým pokušeniam. Naozaj
však zváž, či opäť rozkopeš dvere a rozbiješ sklenenú výplň na okne, ktorú už obecný úrad toľkokrát opravoval.
Skôr ako opäť zničíš majetok, ktorý si nevybudoval a nie
je tvoj, zváž nasledovné:
1) Budova železničnej stanice Ti nijako neublížila! Nemôže za tvoje pomalé pripojenie na internet ani problémy v láske.
2) Budova železničnej stanice tu bola dávno predtým
ako si sa narodil. Maj teda úctu k starším.
3) Ak nemáš pocit, že robíš niečo zlé, tak prečo sa skrývaš pod rúškom tmy? Kľudne sa pritom nafoť a svoju tvár
daj na sociálnu sieť, pochváľ sa doma rodičom.
Pecovskonovoveský spravodajca

Rekonštrukcia železničnej stanice stála približne
12 000 € a jej cieľom bolo zvýšiť komfort cestujúcich.
Mali sme smelé plány, uvažovali sme aj o zriadení
knižnice, aby čakanie na vlak bolo príjemnejšie. Lenže
priestory čakárne viac slúžia vandalom, ako cestujúcim.
Na miesto už bola privolaná aj polícia, avšak ani muži
zákona nemôžu byť vždy a všade.
Preto sa obraciame na Vás, drahí rodičia. Vieme, že doba je ťažká a celé dni trávite v práci, aby ste mohli zaplatiť účty, ale prosíme Vás, aby ste aj občas skontrolovali
kde a ako trávia Vaše deti svoj voľný čas.
A vám, slušným cestujúcim sa ospravedlňujme. Záleží
nám na vašom komforte, a preto toľkokrát strhnutý cestovný poriadok prinášame v tomto čísle spravodajcu, aby
ste ho mali vždy doma. Pevne dúfame, že doma vám ho
nikto nestrhne, nepotrhá a nepodpáli...
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DIANIE V OBCI

Príchody a odchody vlakov
Platí od 28.2.2016 do 10.12. 2016
Železnice Slovenskej repulibky
železničná stanica PEČOVSKÁ NOVÁ VES
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KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI

Mobilná medicinálna pedikúra

Len málokto by pripustil, že ľudská
noha je hneď po srdci najzaťažovanejšou časťou ľudského tela.
Naše nohy nás nosia od útleho detstva a preto si zaslúžia, aby sme sa
o ne príkladne a pravidelne starali.
Mnohí z nás si túto skutočnosť uvedomujú, ale pre nedostatok času,
ktorý sa neodmysliteľne spája s touto uponáhľanou dobou, zabúdame
či odsúvame odbornú starostlivosť
o svoje nohy.
Aj to je jeden z dôvodov, prečo na
trh prichádza mobilná pedikúra, ktorú vám chcem touto cestou priblížiť
a zároveň ponúknuť svoje služby.
Tento spôsob poskytovania služieb
je prioritne adresovaný imobilným
klientom, klientom so zníženou mobilitou, mamičkám na materskej či rodičovskej dovolenke, klientom, ktorí
pracujú na zmeny, pracovných turnusoch, ale aj klientom, ktorí z rôznych
iných dôvodov nemôžu, nestíhajú
navštíviť ,,kamennú“ pedikúru, resp.
pedikérsky salón. Ak ste sa v týchto
riadkoch našli a máte záujem o odborné ošetrenie nôh, ponúkam vám
službu mobilnej pedikúry, v pohodlí
vášho domova, v termíne a čase ktorý
vám vyhovuje a to šesť dní v týždni.
Pedikúre sa venujem od roku 2002
a na rozdiel od klasickej pedikúry
vám ponúkam medicinálnu prístrojovú pedikúru, ktorá šetrne a takmer
vždy nekrvavo a neinvazívne rieši
rôzne bolestivé, neestetické či chorobné stavy ako sú napríklad:
l zarastanie nechtov,
l zhrubnutá nechtová platnička,
l mykotické nechty,
l otlaky a kurie oká,
l suché a popraskané chodidlá,
l diabetická noha,
l iné neortopedické anomálie.
Pecovskonovoveský spravodajca

Pri medicinálnej pedikúre sa používa vysokootáčkový mikromotor s rotačnými diamantovými frézkami s odsávaním, ktorého používaním sa docieli maximálne šetrné obrusovanie
kože a zároveň umožňuje zložitejšie
ošetrenie nôh. Nemenej dôležitou
prednosťou medicinálnej pedikúry je,
že si nevyžaduje kúpeľ nôh (vodou sa
šíria baktérie), pred aj po pedikúre sa
prevádza dezinfekcia nôh a súčasťou
pedikúry je krátka masáž nôh.
Na vyžiadanie klienta však prevádzam aj klasickú pedikúru.
Základné ošetrenie v cene 13,50 €
zahŕňa:
l ošetrene nechtov a otlakov,
l ošetrenie zhrubnutej kože
na chodidlách,
l ošetrujúci krém a masáž nôh.
Medicinálna pedikúra
13,50 €
Tamponáda 1 necht
2,50 €
Medicinálna pedikúra,
len nechty, plocha nohy
8,50 €
Masáž nôh 20 min
8,00€
Odstránenie kurieho oka
2,50€
Ostrihanie nechtov detí
2,00€
Ošetrenie zarastajúceho
nechta
2,50 €
Lakovanie nechtov
4,00 €
Šponovanie
zar. nechtu IMKOR
12,00 €
Francúzske lakovanie
4,50 €
Protetika nechtu
9,00 €
Odlakovanie
1,50 €
Oklúzia
7,00 €
Doprava:
1 km - 0,20 €
Ak vás ponuka mojej služby oslovila,
kontaktujte ma na tomto
tel. čísle: 0915288118
alebo e-mailom:
k.argalassy@gmail.com

Od ďalšieho
čísla
Pečovskonoveského
spravodajcu sme
pripravili pre Vás
ĎALŠIE
NOVINKY
n Za symbolický poplatok možnosť uverejniť text
s poďakovaním, či spomienkou za zosnulého alebo pri
životnom jubileu. Text je možné priniesť na obecnú úrad
osobne alebo zaslať mailom.
n Ponúkame za poplatok
aj možnosť inzercie pre podnikateľské subjekty z našej
obce
n Ponúkame za poplatok aj
možnosť súkromnej inzercie.
Ak máte niečo na predaj alebo darovanie, dajte nám o tom
vedieť, vašu ponuku uverejníme v najbližšom vydaní.

PRIPRAVUJEME
1. 5. 2016

Prvomájový beh zdravia

8. 5. 2016

Oslavy Dňa matiek
Oslavy Medzinárodného
dňa detí
Detská futbalová olympiáda
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Do spoločenstva rodiny obyvateľov Pečovskej Novej Vsi
vítame deti:
Vanesa Červeňáková
Jasmína Červeňáková
Daša Žembová
Maxim Varhoľ
Petra Červeňáková
Dávid Červeňák
Dávid Červeňák
Nina Krajňáková

Dalibor Rakáš
Damián Jusko
Lenka Bilá
Štefan Gabčo
Barbora Paľuvová
Sebastián Bilý
Naďa Bilá

Manželstvo uzavreli:
Ľudovít Jabcon (Lipany)
Marián Fandl (Trnava)

Miriama Matisovská (Pečovská Nová Ves)
Mgr. Lucia Obložinská (Pečovská Nová Ves)

Srdečne blahoželáme jubilantom:
86 rokov

Žofia Verešpejová
Helena Havrillová

85 rokov

Andrej Dvorožňák

83 rokov

Pavol Lipjanec
Juraj Leššo

82 rokov

Margita Krajňáková
Terézia Šechná
Jozef Boďa
Andrej Samko

81 rokov

Mária Šechná

80 rokov

Božena Orbanová

75 rokov

Katarína Baňasová
Helena Pavolová
Elena Pitoňáková
Alžbeta Ivanová

70 rokov

Štefan Červeňák
Imrich Dujava
Ladislav Pavol
Ján Sirotňák

65 rokov

Margita Gernátová
Mária Zakuťanská
Ján Dolinský
Ružena Sirotňáková
Jozef Ridilla
Eva Baňasová
Anna Hurdichová

60 rokov

Ján Janič
Anna Hallayová
Ján Antol
MVDr. Vladimír Andraščík
Magdaléna Krajňáková
Viera Mochnacká
Daniela Novická
Helena Šoltýsová
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