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Vážení spoluobčania,
čas nezadržateľne plynie a my sme 

sa ani nenazdali, že sú za nami ďalšie 
tri mesiace roka 2019. Leto vystriedala 
pestrofarebná jeseň, ktorá zamestnala 
gazdinky i hospodárov zberom novoroč-
nej úrody a práve v tomto čase, už tradič-
ne, k Vám prichádzame s novým číslom 
obecného spravodajcu, prostredníctvom 
ktorého Vám prinášame informácie  
o tom, čo sa v našej obci v poslednom 
období udialo, čo sa v nej deje a kam 
smerujeme do budúcna.

Ani horúce letné dni a čas dovoleniek 
nezastavili čulý ruch a nasadenie firiem 
a zamestnancov obce pri implementácii 
podporených projektov a napĺňaní plá-
nov pri skrášľovaní a modernizácii Pe-
čovskej Novej Vsi. 

Vďaka získanej dotácii z Environmen-
tálneho fondu na rok 2019 sme v me-
siaci júl dodávateľským spôsobom vybu-
dovali verejnoprospešnú stavbu, ktorej 
výsledkom bolo rozšírenie existujúcej 
obecnej kanalizácie o konkrétne stoky 
na ul. Jabloňovej, Záhradnej, Mlynskej  
a Ľutinskej v celkovej dĺžke 550 metrov. 
V súčasnosti sumarizujeme podklady a 
pripravujeme ich pre kolaudáciu stavby. 

V mesiacoch júl až september sme 
úspešne zrealizovali a už aj skolaudo-
vali dva združené projekty obce s Vý-
chodoslovenskou distribučnou spoloč-
nosťou, a.s. Košice, vďaka ktorým došlo 
k rozšíreniu elektrickej distribučnej siete  
k jedenástim stavebným pozemkom  
na ul. Záhradnej v časti od mäsovýro-
by po betonárku a k desiatim pozem-
kom na ul. Jabloňovej, kde naviac došlo  
aj k úprave a navýšeniu kapacity elek-
trickej transformačnej stanice. 

V mesiacoch júl a august sme vo vyš-
šie uvedených lokalitách na ul. Záhrad-
nej a Jabloňovej svojpomocne rozšírili 
verejné osvetlenie s inštaláciou nových 
energeticky úsporných LED svietidiel. 

V krátkom časovom slede sú to ďal-
šie úspešné investície, ktoré priniesli  
v prvom kole vodu a v druhom kole sú-
časne kanál, elektrinu a verejné osvetle- 
nie k početným stavebným pozemkom  
v dotknutých lokalitách.

Fyzicky zrealizované projekty sú hma-
tateľnými výsledkami neúnavného sna-
ženia vedenia obce o vytváranie pod-
mienok pre rozvoj individuálnej bytovej 
výstavby, podporu mladých rodín a zvy-
šovania kvality života v Pečovskej Novej 
Vsi. 

Trvale venujeme osobitnú pozornosť 
mladej generácii. Tentokrát vďaka dotá-
cii získanej z Úradu vlády SR, výzvy na 
Podporu športu v roku 2019, konkrétne 
cez projekt s názvom „Pohybom k radosti 
detí“ sme v septembri svojpomocne vy-
budovali oplotenie, chodník, zabezpečili 
prípravu pre dopadové plochy a prípravu 
na zabudovanie hracích prvkov a zosta- 
vy detského ihriska pre deti vo veku  
od 3 až 12 rokov. Dodávateľským spô-
sobom boli zabezpečené a inštalované 
hracie prvky, hracia veža a tartanová 
dopadová plocha pod kolotočom. V prie-
behu dvoch rokov v obci pribudlo tretie, 
celkovo štvrté detské ihrisko. Dve z nich 
boli zrealizované vďaka podporeným 
dotáciám. To najnovšie je situované do 
oddychovej zóny v blízkosti potoka Ľu-
tinka medzi železničný a cestný most  
na ceste I/68 do Červenice pri Sabinove.

Pre našich školákov v základnej ško-
le sme pripravili projekt s názvom „ZŠ 
Pečovská Nová Ves - interiérové úpra-
vy a vybavenie priestorov knižnice“. Na 
jeho realizáciu sme získali nenávratné 
finančné zdroje z Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR v zastú-
pení Prešovským samosprávnym krajom 
Prešov v rámci Integrovaného regionál-
neho operačného programu IROP spolu-
financovaným Európskym fondom regi-
onálneho rozvoja v investičnom objeme  
87 092,95 Eur. Búracie a následne sta-
vebné práce plánujeme začať v čase 
vianočných prázdnin, aby sme neobme-
dzovali riadny chod školy. Projekt ráta  
s modernizáciou školskej knižnice, vy-
budovaním čitárne, vybudovaním mobil-
nej predeľovacej steny medzi knižnicou 
a čitárňou, dodaním nového nábytku  
a mobilných regálov na knihy, audio 
technikou, novým knižničným softwé-
rom a nákupom nového knižničného 
fondu. Touto aktivitou sledujeme zvý-
šenie čitateľskej gramotnosti mládeže  
ako aj zvýšenie komfortu a atraktivity 
miestnej základnej školy. 

V mesiaci august sme vďaka podpore  
z Úradu vlády SR a spoluúčasti obce 
dodávateľským spôsobom zrealizova-
li stavbu denného stacionára ASEN za 
zdravotným strediskom. Obec svojpo-
mocne zrekonštruovala oplotenie areá-
lu a v súčasnosti začala s exteriérovými 
úpravami a výstavbou prístrešku. Na 
druhej strane v tomto období sumarizu-
jeme podklady a pripravujeme ich pre 
kolaudáciu stavby a ďalšie obligatórne  

administratívne kroky potrebné pre re-
gistráciu budúceho sociálneho zariade-
nia. 

V septembri nám bola schválená do-
tácia na financovanie projektu zamera-
ného na prevenciu kriminality pre rok 
2019 s názvom „V Pečovskej Novej Vsi 
bezpečnejší - I. etapa“ v celkovom inves-
tičnom objeme cca. 32 000,- Eur. Vďaka 
nenávratným finančným prostriedkom 
zo Štátneho rozpočtu SR v objeme  
80 % z celkového investičného nákladu 
v našej obci do konca roka 2019 vybudu-
jeme v jedenástich kritických lokalitách 
kamerový systém s 28 kusmi kamier 
prepojených zabezpečeným optickým 
prenosom privátnou sieťou do zazna-
menávacieho zariadenia umiestneného 
v dispečerskom centre na obecnom úra-
de. Tento projekt vnímame ako pozitívny 
„zlom“ a veľký krok vpred v doteraz neús-
pešnom boji s vandalizmom, poškodzo-
vaním obecného a súkromného majetku, 
zabezpečovaní ochrany života, zdravia 
a väčšej bezpečnosti obyvateľov Pečov-
skej Novej Vsi. 

Popri vyššie vymenovaných menších 
projektoch pracujeme aj na tých veľkých, 
ktoré si vyžadujú nekonečnú trpezlivosť, 
nasadenie a viacročnú cieľavedomú, 
mravenčiu a hlavne odbornú prípravu. 
Po bez mála dvadsiatich rokoch „sníva-
nia“, príprav štúdií a maľovania „mod-
rých“ a „červených“ trás vedenia medzi-
národnej cyklomagistrály sa Hornošariš-
ský sen stal skutočnosťou. Ako inak, Pe-
čovská Nová Ves bola opäť pri tom a na-
viac prvá zo samospráv v Sabinovskom 
okrese. Vďaka európskym štrukturálnym 
a investičným fondom a rozpočtu SR po-
skytnutým vo forme nenávratných finan-
čných prostriedkov na projekt „EuroVelo 
11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš 
- Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová 
Ves“ obec vo svojom katastri za šesť me-
siacov vybudovala ďalšiu z etáp medzi-
národnej cyklomagistrály EuroVelo 11 
v investičnom objeme bez mála  
800 000,- Eur. Cyklistická cesta dlhá bez 
mála 3,3 km začína hranicou katastrál-
neho územia s mestom Sabinov a končí 
hranicou s katastrálnym územím obce 
Červenica pri Sabinove a jej súčasťou 
sú tri betónové premostenia. V smere na 
Prešov cyklotrasa nadväzuje na stavbu 
„EuroVelo 11, k. ú. Sabinov, Orkucany“, 
ktorá je toho času vo výstavbe.

Veľkým sviatkom pre obyvateľov na-
šej obce, ale aj pre širokú cyklistickú 
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verejnosť v regióne Horného Šariša bol 
štvrtok 19. septembra 2019, ktorý sa za-
píše veľkými písmenami do novodobých 
dejín obce. V uvedený deň sme spolu  
s predsedom Prešovského samospráv-
neho kraja PaedDr. Milanom Majerským  
a oblastným riaditeľom zhotoviteľa 
stavby, spoločnosti Swietelsky – Slova-
kia spol. s r. o., Divízia dopravné a inži-
nierske stavby, oblasť Východ Prešov, Ing. 
Štefanom Olejníkom v prítomnosti vzác-
nych hostí a širokej verejnosti slávnost-
ne otvorili a uviedli do života novovy-
budovanú cyklomagistrálu EuroVelo 11. 
Ako býva dobrým zvykom v našej obci 
pri uvádzaní nových projektov, resp. re-
konštrukciách tých starších, aj teraz pe-
čovskonovoveský cykloskvost a všetkých 
tých, ktorí ho budú k spokojnosti užívať, 
pri tej príležitosti slávnostne požehnal 
miestny kňaz Mgr. Miroslav Turčík.

V našej obci pribudla ďalšia verejnop-
rospešná stavba, ktorá bude slúžiť nie 
len potrebám jej občanov, ale aj širokej 
verejnosti nášho regiónu. Eurovelo 11  
v našej obci je nástrojom pre rozvoj cyk-
loturistiky, turizmu, cestovného ruchu, 
ale aj bezpečného nemotorového prí-
stupu do zamestnania.

Žiaľ nie všetci občania našej obce  
a návštevníci cyklochodníka si cenia 
novovybudované dielo a využívajú ho 
na stanovené účely. Istá skupina jeho 
užívateľov neberie ohľad na životy, zdra-
vie a bezpečnosť iných a cyklodiaľnicu 
pre cyklistov si mýli s komunikáciou pre 
motorové vozidlá či pretekárskou drá-
hou. Paradoxom je skutočnosť, že náš 
cyklochodník mimo bicyklov brázdia aj 
nákladné vozidlá typu Praga V3S, poľ-
nohospodárske stroje a traktory, džípy, 
osobné motorové vozidlá, motocykle, 
štvorkolky, ale aj kone. Povinnosť obce 
chrániť svoj majetok nás núti prijať účin-
né opatrenia na elimináciu takéhoto ko-
nania, preto konkrétni previnilci nemajte 
nám za zlé, keď príslušným represívnym 
orgánom postúpime na riešenie a san-
kcionovanie dôkazový materiál doku-
mentujúci porušovanie právnych noriem 
fyzickými osobami.

V mesiacoch júl a august obec v spo-
lupráci s dodávateľskou firmou rozšírila 
plynovod od budovy prevádzkovo-vzde-
lávacieho centra na ul. Kvetnej 32 k ma-
terskej škole na ul. Rómskej. 

V rámci zvyšovania miery socializácie 
a zaškolenosti rómskych detí pred ich 
prijatím do základnej školy obec Pečov-

ská Nová Ves vďaka Národnému projek-
tu PRIM zabezpečila v novom školskom 
roku 2019/2020 pracovné uplatnenie, 
krytie finančných prostriedkov na mzdy 
a iné náklady pre dve asistentky učiteľa 
a dve odborné zamestnankyne do ma-
terskej školy v Pečovskej Novej Vsi. 

Popri finalizácii investičných akti-
vít obce nezabúdame ani na prípravu 
nových projektov na budúce obdobie.  
V rámci výzvy Ministerstva vnútra SR 
zameranej na riešenie technickej vy-
bavenosti v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít 
sa uchádzame o získanie nenávratných 
finančných prostriedkov pre realizáciu 
projektu s názvom „Dobudovanie základ-
nej technickej infraštruktúry v MRK obce 
Pečovská Nová Ves“, ktorý je zameraný  
na výstavbu dvoch miestnych komuni-
kácií k rómskym osídleniam na ul. Róm-
skej a na ul. Na Trubalovec k židovskému  
cintorínu. Aktuálne finišujeme s prípra-
vou podania žiadosti o dotáciu na roz-
šírenie vodovodu na ul. Hlavnej a Záh-
radnej a zabezpečujeme povoľovacie 
konanie pre rozšírenie elektrickej distri-
bučnej siete k stavebným pozemkom na 
ul. Mlynskej a rekonštrukciu elektrickej 
distribučnej siete na ul. Kvetnej a jej roz-
šírenie k plánovanej výstavbe bytových 
domov na tej istej ulici. Početné projekty 
obce sa toho času nachádzajú na rôz-
nych riadiacich orgánoch a sú predme-
tom ich posudzovania príslušnými hod-
notiacimi komisiami. 

Práce na digitalizácii obce pokračujú 
priebežne podľa plánu. Postupne do-
chádza k napájaniu ďalších ulíc. Rozvody 
optického vysokorýchlostného internetu 
už máme zabudované aj na ul. Za Maje-
rom a Na Trubalovec. 

Posledný augustový víkend patrí už kaž-
doročne Pečovskonovoveskému reme- 
selnému jarmoku. Ani tento rok tomu 
nebolo inak. Slávnostnú atmosféru piat-
kového galavečera vytváral folklórny 
súbor Vranovčan z Vranova nad Topľou, 
finalista celorepublikovej súťaže Zem 
spieva. Neodmysliteľnou súčasťou ga-
lavečera sa stalo udeľovanie Ceny sta-
rostu obce Pečovská Nová Ves. Ani tento 
rok tomu nebolo inak. Laureátmi na rok 
2019 boli mladí úspešní športovci, eu-
rópski víťazi, ktorí sú svetlým príkladom 
pre svojich rovesníkov a súčasne vzorne 
reprezentujú obec, v ktorej bývajú, resp.  
v minulosti v nej žili, vyrastali v nej  
a radi sa do nej vracajú. Prvou ocenenou 

bola iba 11-ročná nádejná karatistka 
Deniska Blizmanová z Pečovskej Novej 
Vsi, žiačka miestnej základnej školy, kto-
rá po viacnásobných úspechoch na Maj-
strovstvách Slovenska, kde v roku 2014 
obsadila 2. miesto a v roku 2017 sa stala 
dokonca majsterkou Slovenska, sa v roku 
2019 stala majsterkou Európy v karate 
Shito-Riu federácie v kategórii dievča-
tá 10 -11 ročné do 37 kg v rumunskom 
meste Arad. 

Druhým oceneným bol 21-ročný Vladi-
mír Pustay ml., rodák z Pečovskej Novej 
Vsi, džudista, fitness tréner a v posled-
nom období aj úspešný kulturista, maj-
ster Slovenskej republiky v roku 2019  
v Ružomberku, majster Rakúska 2019  
vo Viedni a majster Európy v roku  
2019 v Manchestri.

Ako každoročne, aj tento rok Pečovsko-
novoveský remeselný jarmok bol boha-
tou prehliadkou remesiel a regionálnej 
ľudovej kultúry. Popri domácich folklór-
nych súboroch sa tento rok v Pečovskej 
Novej Vsi predstavili mladí folkloristi  
z Hermanoviec, súbory Kalina z Plavča  
a Gerlachovčan z Gerlachova. 

Vyvrcholením večera bolo vystúpenie 
populárneho speváka Adama Ďuricu, 
ktoré prilákalo do publika nielen po-
četnú skupinu jeho domácich priazniv-
cov, ale aj množstvo divákov zo široké-
ho okolia. Teší nás, že úroveň tejto TOP 
akcie organizovanej obcou z roka na rok 
stúpa a to nie len skladbou vystavovate-
ľov, remeselníkov, atrakcií a účinkujúcich, 
ale aj skvalitňovaním poskytovaných 
služieb. Bohatý kultúrny program a zvuč-
né mená účinkujúcich sme si aj tento rok 
mohli dovoliť vďaka aktivite a snaženiu 
starostu obce a štedrým sponzorom, kto-
rým za ich podporu srdečne ďakujeme. 
Podobne ako minulý rok aj tentokrát 
kultúrny program nestal obecný rozpo-
čet ani cent.

Pomenované aktivity sú iba časťou  
z množstva každodenných činností  
a služieb občanovi a pre občana Pečov-
skej Novej Vsi za tretí štvrťrok 2019. 

Už teraz Vás srdečne pozývame v de-
cembri na vianočné trhy a vianočnú aka-
démiu.

PhDr. Jaroslav Dujava,
starosta obce
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Vďaka podpore Úradu vlády SR obec získala  regionál-
ny príspevok v celkovej výške 165 000,- Eur na výstav-
bu denného stacionára ASEN. Dotácia predstavujúca
80 % celkových  investičných nákladov. Hoci v posledný 
deň roka 2018 došlo k podpisu zmluvy so zhotoviteľom 
stavby na jej realizáciu, dnes sa už môžeme pýšiť novou 
modernou budovou denného stacionára s príznačným 
názvom ASEN. Stavba sa nachádza za terajším zdravot-
ným strediskom na miestach, kde v minulosti stála bývalá 
obradná sieň. Zhotoviteľ stavbu odovzdal v stanovenom 
termíne, zrealizovanú podľa projektovej dokumentácie  
a v súlade s požiadavkami objednávateľa. Obec popri po-
skytnutej finančnej spoluúčasti na dobudovanie diela svoj-
pomocne svojimi zamestnancami a aktivovanými dlhodo-
bo nezamestnanými osobami popri početných stavebných 
prácach z vlastných zdrojov a vlastnými silami upratala 
zdevastovaný areál stacionára, komplexne zrekonštruo-
vala oplotenie areálu, sanovala drevený sklad, zhotovila 
prístrešok terasy stacionára a začala s exteriérovými úpra-
vami okolia. Napriek potrebe dokončenia vonkajších úprav 
areálu, osadenia brán a zhotovení dreveného altánku nič 
nebráni kolaudácii stavby za účelom vydania rozhodnutia 
na možnosť jej užívania. Až následne môžeme iniciovať po-
voľovací proces na prevádzkovanie sociálneho zaradenia 
a požiadať o jeho zaradenie do siete sociálnych zariadení. 
Tieto schvaľovacie postupy majú svoju predpísanú formu  
a sú časovo terminované. Ich realizáciu odhadujeme na rok 
2019.

Výstavbou denného stacionára pre seniorov budú vy-
tvorené denné  komplexné sociálne služby v zmysle § 40 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre senio-
rov a osoby odkázané na starostlivosť  iných. Služby budú 
poskytované v prípade potreby aj pre okolité obce. Po jeho 
sprevádzkovaní sa zvýši zamestnanosť v obci, vytvoria sa 
nové  pracovné  miesta. Maximálna kapacita zariadenia je 
30 osôb. Všetky realizované aktivity  sú  v súlade s akčným 
plánom  Programu rozvoja obce na roky 2015 - 2022.

Legitímnym prevádzkovaním denného stacionára 
ASEN vytvoríme podmienky pre klienta, ktorý bude môcť  
v ranných hodinách prichádzať do zariadenia ako do ško- 
ly, alebo zamestnania a v odpoludňajších hodinách odíde 
do miesta svojho bydliska k svojej rodine.

Výstavba denného stacionára ASEN vo finále
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V dňoch 23. - 24. augusta 2019 sa konal už ďalší ročník 
Pečovskonovoveského jarmoku, ktorý aj tento rok priniesol 
spojenie hudby, remesiel a dobrého jedla.

Piatkový večer patril folklórnemu súboru Vranovčan, kto-
rý patrí medzi slovenskú folklórnu špičku a diváci ho môžu 

poznať aj ako finalistov populárnej súťaže Zem spieva. Za 
zmienku stojí, že vystúpenie Vranovčanu bolo iba jeho dru-
hým v roku 2019, ktoré sa konalo v obci. Väčšina vystúpení je 
v mestách a divadlách, ktoré ponúkajú po technickej stránke 
lepšie technické vybavenie. Pečovská Nová Ves však už do-
káže vytvoriť také podmienky, ktoré umožňujú u nás vystu-
povať špičkovým umelcom.  Vranovčan ukázal to najlepšie zo 
svojej tvorby a koncert, ktorý trval viac ako hodinu prerušilo 
len tradičné odovzdávanie Ceny Starostu obce. Prvý muž na-
šej obce PhDr. Jaroslav Dujava ocenil tento rok športovcov, 
ktorí dosiahli výnimočné výsledky na národnej a Európskej 
úrovni a reprezentujú tak nielen seba, svoj športový klub, 
ale aj našu obec. Karatistka a majsterka Európy Denisa Bliz-
manová je vo veku 11 rokov historicky najmladšou laureát-
kou tohto ocenenia. Druhým oceneným bol Vladimír Pustay, 
ktorý sa môže pýšiť titulom majstra Slovenska aj Európy  
v kulturistike. Takéto ocenenia sú odmenou a uznaním nielen 
pre samotných laureátov, ale aj ich najbližších. Lebo podať 

špičkový výkon na súťaži by nebolo možné bez pravidelného 
tréningu, regenerácie a životosprávy. Folklórom však piatko-
vý program rozhodne nekončil! Premietanie filmu Loli para-
dička prilákalo množstvo priaznivcov a zaplnilo amfiteáter 
do posledného miesta. Filmový hit, ktorého scény sa natáčali 

aj v neďalekom Sabinove si tak vychutnali diváci pod holým 
nebom v tej správnej letnej atmosfére. 

Sobota začínala ďakovnou svätou omšou a jarmočnou 
kvapkou krvi. Práve vďaka týmto podujatiam získava jar-
mok aj duchovný a ľudský rozmer, ktorým dávame najavo, že  
toto podujatie nie je len o zábave, ale aj o pomoci druhým a o 
návrate k hodnotám našich predkov, kedy sa potraviny neku-
povali, ale pestovali doma a od úrody závisela životná úroveň 
celých rodín. Až do večera mohli návštevníci vidieť čo dokážu 
šikovné ruky remeselníkov. O výrobkov z dreva až po domá-
ci med. Veľkú pozornosť už tradične pútala ,,Babina kuchňa‘‘  
v ktorej žienky z Únie žien pripravili domáce špeciality. Od 
rána sa pred týmto stánkom tvorili dlhé rady, lebo kto by 
neochutnal výbornú lokšu, mačanku alebo kysnuté koláče. 
Všetko robené s láskou skúsených gazdiniek presne podľa 
tradičnej receptúry. Také počas roka v obchode nekúpite. 
Popoludnie patrilo folklórnym súborom, následne sa k slo-
vu dostala obľúbená tombola a po nej vrchol večera koncert 

PEČOVSKONOVOVESKÝ JARMOK
priniesol hudobné hviezdy aj tradičné remeslá
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Obec Pečovská Nová Ves ako správca dane z nehnuteľ-
ností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný sta-
vebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na 
zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona 
č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov a VZN č. 2/2018 bola daň z nehnu-
teľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Touto 
cestou vyzývame všetkých daňovníkov a poplatníkov, ktorí 
doposiaľ daň z nehnuteľností  a  poplatok za komunálny 
odpad na rok 2019 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, 
najneskôr  do 31.10.2019 a to buď zaplatením v poklad-
ni OcÚ alebo na účet obce. Evidovaným neplatičom  bude  
v najbližších dňoch doručená výzva na zaplatenie týchto 
nedoplatkov. 

Touto cestou chceme poďakovať spoluobčanom za po-
chopenie systému žetónového vývozu komunálneho odpa-
du. V prípade potreby vývozu väčšieho množstva komunál-
neho odpadu si môžete dokúpiť vrecia fy Marius Pedersen 
a.s. alebo žetóny.  Vrecia na separovaný zber jednotlivých 
komodít sú zdarma k dispozícii na obecnom úrade.

Veríme, že si svoju daňovú a poplatkovú povinnosť  
splníte a tým sa vyhnete  prípadným sankciám z omeška-
nia. 

Prevádzková doba zberného dvora 
v Pečovskej Novej Vsi

Streda: od 9:00 do 14:00 hod. a od 14:30 do 17:00 hod.
Piatok: od 9:00 do 14:00 hod. a od 14:30 do 17:00 hod.
Sobota: od 9:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.

Výzva na zaplatenie daní a poplatkov za rok 2019

Adama Ďuricu. Ten zavítal do našej obce prvýkrát a rovno  
v čase keď jeho pieseň „Zatancuj si so mnou“ bola najhranej-
ším hitom v našich rádiách. Táto popularita sa odzrkadlila 
aj na návštevnosti koncertu, amfiteáter asi ešte nikdy taký 
plný nebol. Hity ako Mandolína, Neľutujem, Jazero a mnohé 
ďalšie dostali divákov do varu. Adam Ďurica si po koncer-
te pochvaľoval nielen atmosféru, ale aj kvalitu zvuku a mr-
zelo ho len to, že ho čakala dlhá cesta domov. Po koncerte  
už pódium obsadil DJ Snowman a so svojím mixážnym pul-
tom sa postaral o zábavu do skorých hodín. 

Program jarmoku vyvoláva každoročne polemiku, keď-
že niektorí sa domáhajú ešte viac folklóru, zatiaľ čo iní by 
radi videli viac modernej hudby. Jedná sa často  o subjektív-
ne vnímania, ktoré sú odrazom vlastného hudobného vkusu  
a vedenie obce sa pri skladbe programu snaží nájsť rovno-
váhu medzi oboma tábormi. Treba si uvedomiť, že situácia 
je úplne iná ako v čase, keď jarmok začínal. Vtedy to bolo  
jedno z mála podujatí v regióne, dnes má už takmer každá 
obec alebo mesto na okolí svoje oslavy, jarmoky alebo do-
žinky. Ľudia sa tak tejto kultúry trochu „prejedli“ a už to nie 
je taká vzácnosť, keď nemusíte čakať na vystúpenie celý rok, 

ale idete na koncert svojho interpreta do väčších miest.  
Napriek tomu jarmok každoročne zvyšuje svoju úroveň.

Poďakovanie patrí vedeniu obce a zamestnancom obecné-
ho úradu, spoločenským organizáciám najmä: Únii žien, Čer-
venému krížu, Dobrovoľnému hasičskému zboru, FS Jablo- 
nečka, DFS Jablučko a Klubu dôchodcov. Skončením tohtoroč-
ného jarmoku sa ihneď začali prípravy na ten ďalší a už teraz  
sa pripravuje spolupráca s účinkujúcimi na rok 2020. Veríme,  
že si z bohatého programu vyberiete. Ak bude priať aj poča-
sie bude to určite ďalší nezabudnuteľný ročník. 

Ďakujeme sponzorom
za spoluprácu:

Swietelsky Slovakia spol. s.r.o.
Milk Agro, s.r.o.
ZTS Sabinov a.s.

OCTAGO Corporation j.s.a.
GMT projekt s.r.o.

Mäsovýroba Pečovská Nová Ves s.r.o
WM audio s.r.o.



Veľkým sviatkom pre obyvateľov obce  
Pečovská Nová Ves, ale aj pre ši- 
rokú cyklistickú verejnosť v regióne 
Horného Šariša bol 19. september 2019, 
kedy v Pečovskej Novej Vsi slávnostne 
otvorili novovybudovanú cyklomagis-
trálu EuroVelo 11.

O tom, ako sa „sen“ naozaj stal sku-
točnosťou, čo tomu predchádzalo a ako 
sa tento projekt rodil, sme sa porozprá-
vali s dvomi hlavnými protagonistami 
projektu - zástupcom prijímateľa ne-
návratného finančného príspevku, sta- 
rostom obce Pečovská Nová Ves PhDr. 
Jaroslavom Dujavom a zástupcom zho-
toviteľa stavby - oblastným riaditeľom 
divízie dopravných a inžinierských sta-
vieb oblasť Východ, spoločnosti Swie-
telsky-Slovakia spol. s r.o. Ing. Štefa-
nom Olejníkom.

Pán starosta, čo radikálne sa udialo 
v tom, že niekoľko desiatok rokov roz-
právania o nadnárodnej cyklomagistrá-
le a prípravy štúdií sa vašim pričinením 
zmenilo na reálne výsledky od zabez-
pečenia projektovej dokumentácie cez 
povoľovacie konanie až po realizáciu 
stavby?

„Rečiam okolo cyklomagistrály Euro-
Velo 11 v Prešovskom kraji, konkrétne 
v katastri našej obce odzvonilo  v roku 
2017 a svitlo nám na lepšie časy. Ne-
čakali sme na to, že cyklocestu za nás 
vybuduje niekto iný a dali sa sami do 
práce. Poznajúc podmienky možnosti 
získania dotácií sme racionálne zme-
nili pôvodné trasovanie cyklocesty  
a situovali sme ju do koridoru Železníc 
SR a tak sme minimalizovali náročnosť 
majetkovoprávneho vysporiadania po-
zemkov pod stavbou. Súčasne sme ako 
jedna z troch samospráv v Sabinovskom 

okrese, získali projektovú 
dokumentáciu od Krajskej 
organizácie cestovného ru-
chu Prešov a vďaka vysokým 
odborných schopnostiam  
a s vynaložením max. úsilia 
sme v rekordne krátkom čase 
úspešne zvládli povoľovacie 
konanie na verejnoprospeš-
nú stavbu medzinárodného 
významu.“

Pán starosta, tak ste zís-
kali stavebné povolenie na 
stavbu, ale k získaniu pros-
triedkov na jej realizáciu a 
jej samotnej realizácii bolo 
stále ďaleko. Čo sa dialo po-
tom?

,,Ľudová múdrosť hovorí, že: „Pri-
praveným šťastie praje“. V danom prí-
pade sa tieto slová naplnili do bodky. 
V spolupráci s ARR Prešovského samo-
správneho kraja sme pripravili projekt 
s názvom „EuroVelo 11 v Prešovskom 
kraji, úsek Veľký Šariš - Pečovská Nová 
Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ a s malou 
dušičkou sme sa zapojili  do vyhlásenej 
výzvy na získanie nenávratných finan-
čných prostriedkov (ďalej len „NFP“) 
zameranej na bezpečnú a ekologickú 
dopravu v regiónoch a zvýšenie atrak-
tivity a prepravnej kapacity nemotoro-
vej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy). Po náročnom procese posu-
dzovania a hodnotenia žiadostí nás veľ-
mi potešilo, že sme kvalitou a úrovňou 
spracovania projektu uspeli v náročnej 
konkurencii posudzovaných žiadostí  
a tak sme získali NFP z Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
v zastúpení Prešovským samosprávnym 
krajom Prešov v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu 
IROP spolufinancovaným Európskym 
fondom regionálneho rozvoja v inves-
tičnom objeme 761 675,94 Eur. Obec 
ako investor sa na projekte podieľa  5 % 
spolufinancovaním z celkového inves-
tičného nákladu.“

Pán starosta, vami spomínaná dotá-
cia na realizáciu stavby bola jediným 
finančným zdrojom financovania pro-
jektu?

„Nie jediným. Vďaka Prešovskému 
samosprávnemu kraju obec získala na 
dofinancovanie projektu sumu 30 000,- 
Eur v rámci dotácie „Výzva pre región 
pre rok 2019, program 2 – Podpora už 
schválených projektov na dofinancova-

nie 5 % spolufinancovania žiadateľom 
z EŠIF“ za čo sa chcem aj touto cestou 
poďakovať predsedovi PSK PaeDr. Mi-
lanovi Majerskému PhD.. Úrad vlády 
SR v rámci regionálneho príspevku pre 
najmenej rozvinuté okresy prispel obci 
sumou 5 000,- Eur na geodetické prá-
ce a vyhotovenie znaleckých posudkov 
a bilancií pre trvalé vyňatie ornej pôdy 
a trvalých trávnych pozemkov z pôdne-
ho fondu. Celkové investičné náklady 
predmetného projektu sa pohybujú bez 
mála vo výške 800 000,- Eur.“

Pán riaditeľ, ako hodnotíte priebeh 
realizácie stavby a samotnú spoluprácu 
s obcou, projektantom, stavebným do-
zorom a manažérom projektu?

„Spolupráca a súčinnosť všetkých 
strán na takýchto projektoch je kľú-
čová pre úspešne zvládnutie všetkých 
problémov, ktoré takéto projekty pri-
nášajú. Samozrejme aj tu sme narazili 
na problémy a nesúlad projektovej do-
kumentácie so skutočnosťou, ale práve 
z dôvodu maximálnej súčinnosti všet-
kých zúčastnených strán sa táto stavba 
zvládla excelentne.

Naša spoločnosť uspela v procese 
verejného obstarávania na dodávateľa 
stavebných prác. So stavbou sme za-
čali na rozhraní mesiacov marec - apríl 
2019. Stavbu sme zrealizovali za šesť 
mesiacov vlastnými kapacitami. Cyklo-
cesta v katastri obce začína hranicou 
katastrálneho územia s mestom Sabi-
nov a končí hranicou s katastrálnym 
územím obce Červenica pri Sabino-
ve, jej dĺžka je bezmála 3300 m, šírka  
3 m s asfaltovým povrchom lemova- 
ným betónovým obrubníkmi po stra-
nách a príslušnou infraštruktúrou na 
dočasné odkladanie bicyklov. Súčasťou 
trate sú tri mostné objekty cez potok 
Ginec, občasný potok a potok Ľutinka.“

Pán riaditeľ, čo bolo pre vás počas 
výstavby najnáročnejšie, resp., ktorú jej 
časť by ste osobne dali do pozornosti 
našich čitateľov?

„Finančne ako aj náročnosťou je to 
určite mostný objekt cez potok Ľutinka  
s dĺžkou premostenia nad potokom  
21,5 metrov a celkovou dĺžkou  
37,92 metrov. Vzhľadom k rozpätiu bolo 
nutné použiť predpäté železobetónové 
nosníky a celkovo nám zobral najviac 
času.“

Pán starosta, ako hodnotíte spoluprá-
cu s firmou Swietelsky-Slovakia, spol.  
s r.o. počas realizácie diela vy?
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Sen sa stal skutočnosťou 
- medzinárodná 
cyklomagistrála 
EuroVelo 11 
v okrese Sabinov 
má hotový prvý úsek 
v Pečovskej Novej Vsi.
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„Osobne ma na začiatku jej realizácie 
potešilo, že víťazom verejného obsta-
rávania a súčasne zhotoviteľom stavby 
sa stala spoločnosť, ktorá má vo svojej 
brandži vysoké odborné renomé, aj keď 
som mediálne zachytil isté problémy na 
stavbách v Prešove, ktoré ale nesúviseli 
s kvalitou a termínom realizácie tých-
to stavieb. Pozitívne referencie, ktoré 
im predchádzali sa mi počas realizácie 
stavby plne potvrdili. Napriek upršané-
mu mesiacu máj spoločnosť zrealizo-
vala dielo o tri mesiace skôr oproti plá-
novanej dobe výstavby. Stavebná firma 
stavbu zrealizovala vo vysokej kvalite, 
v súlade s projektovou dokumentáciou 
a požiadavkami investora.“

Pán riaditeľ,  čo by ste chceli na záver 
nášho rozhovoru odkázať občanom Pe-
čovskej Novej Vsi?

„Tak ako sa iste občania Pečovskej 
Novej Vsi tešia z tejto stavby, tak aj pre 
mňa osobne to nebola iba taká obyčaj-
ná stavba. Iste viete, že  moja manželka 
pochádza z vašej obce, moja svokra je 
u vás šéfkou únie žien a aj môj svokor 
nám pomáhal pri realizácií stavby. Jed-
noducho sme to museli urobiť najlepšie 
ako sa to dalo, aby som mohol pokojne 
prichádzať do vašej obce či už za ro-
dinou, alebo na vaše kultúrne poduja-
tia, ktoré sú povestné svojou úrovňou. 
Verím, že vám cyklotrasa bude priná-
šať radosť, zvýši bezpečnosť cyklistov 
a prinesie ďalší rozvoj vašej už aj tak 
úspešnej obce.“

Pán starosta, čo by ste chceli na zá-
ver nášho rozhovoru ešte dodať, resp. 
vyzdvihnúť?

„Osobne ma veľmi teší, že v našej 

obci ako prvej v Sabinovskom okrese 
pribudla cyklodiaľnica medzinárodné-
ho významu, ktorá bude slúžiť nielen 
potrebám našich obyvateľov, ale aj ši-
rokej verejnosti Horného Šariša. Som 
presvedčený, že EuroVelo 11 prispeje 
značnou mierou k rozvoju cestovného 
ruchu v regióne, rozšíri škálu možnos-
tí voľnočasových aktivít a rekreačné-
ho bicyklovania a súčasne prispeje  
k bezpečnému nemotorovému prístu-
pu občanov do zamestnania. V úplnom 
závere by som chcel vyzvať všetkých 
používateľov tejto stavby, aby ju pou-
žívali na účely, pre ktoré je určená a to  
na bicyklovanie. Chráňme si tento 
skvost, ktorý vyrástol v našej obci.“

Ďakujeme za rozhovor!

Vďaka výzve Úradu vlády SR s náz-
vom „Podpora športu v roku 2019“   
a podporenej  žiadosti o dotáciu  na rea- 
lizáciu projektu „Pohybom k radosti 
detí“ vo výške 8 300,- Eur sme v sep-
tembri pristúpili k výstavbe ďalšieho, 
v poradí už štvrtého detského ihriska 
v obci. Nové detské ihrisko tentokrát 
vyrastá v oddychovej zóne pri potoku 
Ľutinka na ul. Za Ľutinkou a je určené 
deťom vo veku 3 až 12 rokov. 

Podobne, ako tomu bolo vo viacerých 
v minulosti podporených projektoch, 
aj tentokrát obec k poskytnutej dotácii 
prispela nie len finančne, ale aj ľudskou 
prácou a materiálnou pomocou. Svoj-
pomocne sme vybudovali  oplotenie  

a chodník, zabezpečili  sme prípravu 
pre dopadové plochy k detským hracím 
prvkom a prípravu pre ich inštaláciu  
a zabudovanie. Dodávateľská spo-
ločnosť Octago comporation j. s. a. 
z Piešťan následne nainštalovala 
hracie prvky pozostávajúce z kolo-
toča, váhadlovej hojdačky, pružino-
vej hojdačky, hernej zostavy a lezec-
kej steny. V dohľadnej dobe dôjde  
zo strany dodávateľa k realizácii tarta-
novej dopadovej plochy pod kolotočom 
a jeho opätovnému osadeniu.

Novovybudované detské ihrisko sme 
sa snažili umiestniť rovnomerne do 
ďalšej z lokalít obce a zabezpečiť tak 
všetkým našim deťom viac možností  

na aktívne a zmysluplné  trávenie voľ-
ného času hlavne pre predškolákov  
a deti školského veku. Jeho výstavbou 
mienime  zvýšiť kvalitu života našich 
obyvateľov a atraktivitu obce smerom  
k tým, ktorí našu obec navštevujú. 

Prajeme si, aby detské ihrisko plnilo 
aj výchovno-vzdelávaciu funkciu, kedy 
dochádza k rozvoju fyzickej zdatnosti 
detí  hrou, zdokonaľovaniu koordinácie 
pohybov, telesnému  vývoju, stimulova-
ní ich tvorivosti,  fantázie a kreativity.

Preto vážme si všetko to, čo robíme 
pre našu mladú generáciu a pamätajme 
na to, že ihrisko má slúžiť nám všetkým 
a to nie len dnes, ale aj zajtra a pozaj-
tra.

ĎALŠIE NOVÉ DETSKÉ IHRISKO V OBCI

Plocha pred ... Ihrisko pred dokončením ...
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Dňa 2. 9. 2019 sme slávnostne otvo-
rili školský rok 2019/2020 a vkročili do 
školských lavíc, po horúcich a slneč-
ných prázdninových dňoch za novými 
poznatkami. 

Každý začiatok školského roka je vždy 
niečím výnimočný. Tento rok sme začí-
nali v ďalších zrekonštruovaných trie-
dach a učebniach, s niekoľkými novými 
pedagógmi a pracovníkmi, ktorí sú od-
hodlaní pokračovať v nastolenom po-
zitívnom trende v edukácií našej školy, 
ako len najlepšie vedia a dokážu.

Počas prázdnin sme pracovali na 
skrášľovaní našej školy, čo stálo veľa 

potu, ľudskej práce a snaženia. Dovoľte 
mi preto, aby som čo najsrdečnejšie po-
ďakoval realizátorom stavebných úprav 
firme Mastaf za vykonanú prácu. Naše 
poďakovanie smeruje aj nepedagogic-
kým zamestnancom základnej školy  
za kvalitné upratanie priestorov, presu-
ny nábytku a ďalšiu estetizáciu našich 
školských priestorov. Osobitne ďakujem 
zástupcovi starostu obce a predsedovi 
rady školy pánovi Karabinošovi, ktorý 
s nami ukončoval minulý školský rok  
a teraz začínal tento nový školský rok  
a tímu spolupracovníkov obecného 
úradu, ktorí nám nezištnou pomocou, 
osobnou angažovanosťou a vysokým 

stupňom po-
r o z u m e n i a 
– v týchto 
finančne ne-
ľahkých ča-
soch – vyšli v 
ústrety. 

Máme k 
dispozícií pre-
krásny kom-
plex vynove-
ných učební 
– odborných 
učební, pri-
p r a v u j e m e 
ďalšie úpravy 
v kabinetoch  
a ostatných 
objektoch. 

Na celkovú opravu školy budeme 
potrebovať ešte veľa finančných pros-
triedkov, ale dúfame, že sa tieto naše 
túžby postupne naplnia.

Privítali sme našich prváčikov a verí-
me, že aj naši starší žiaci budú v tomto 
školskom roku robiť tiež radosť a pomô-
žu nám vytvoriť si medzi školami v na-
šej Doline Čergova a okrese Sabinov to 
najlepšie meno.

Vzájomnou spoluprácou treba pod-
nietiť tvorivý pedagogický zápal  
pre spoluprácu rodičov, učiteľov  
so žiakmi v škole, rodine i mimo nej.

Preto sme sa rozhodli pre citát toh-
to školského roka 2019/2020 – Jeden 
tím, jeden cieľ. Našim cieľom je pozi-
tívne rozvíjať osobnosť každého dieťa-
ťa. Teší nás, keď rodičia spolupracujú  
so školou, zaujímajú sa o dianie v škole 
a snažia sa získať objektívne informácie, 
majú pozitívny postoj k škole. Pretože 
môžeme vynaložiť akékoľvek úsilie, no 
v živote dieťaťa vždy budú na prvom 
mieste jeho rodičia, ich postoje, názory 
a vzory.  Preto vás chcem uistiť, že sme 
tu pre žiaka a v mene všetkých našich 
zamestnancov  ponúkam myšlienku  
na zamyslenie: 

Ak chcete dieťaťu zničiť život,  
odstráňte mu zo života všetky prekáž-
ky. 

S úctou 
Mgr. Marek Adamečko 

Vážení rodičia, spoluobčania, podporovatelia školy

Leto bezpochýb patrí folklóru a inak to nebolo ani tento 
rok. Teší nás, že môžeme kúsok z nás ukázať aj v iných 
obciach, ktoré máme poblízku, ale aj v tých vzdialenejších. 
Nepoľavovali sme teda ani cez prázdniny a pripravovali 
sme sa piatok čo piatok na ďalšie vystúpenia, ktorých bolo 
toto leto neúrekom: 

LETNÉ VYSTÚPENIA:

2.6.2019 XIII. Ročník „Župčianskych folklórnych 
 slávností“
15.6.2019 Hej, v Rožkovjanoch na valaľe...
30.6.2019 Kapušianske folklórne dni 

13.7.2019 Zemplínske Hámre
3.8.2019 26. ročník Hornotoryského folklórneho 
 festivalu Jána Lazoríka
24.8.2019 Jarmok Pečovská Nová Ves 
31.8.2019 10. výročie vzniku mužskej speváckej skupiny 
 Ľucinske chlopi

Tieto vystúpenia nás vždy obohatia o nové zážitky, pria-
teľstvá, či skúsenosti. Sme radi, že Folklórny súbor Jablo-
nečka má čoraz viac priaznivcov, ktorí nás podporujú. 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia pri folklóre. 

FS Jablonečka

LETO S FS JABLONEČKA
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DOTÁCIA 
PRE NAŠICH 

HASIČOV
V zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 39643 o poskytnu-

tí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny SR bola obci Pečovská Nová Ves poskytnutá dotácia  
vo výške 3 000,00 €. Poskytnutá  dotácia  sa  použila   
na zakúpenie materiálno-technického vybavenia DHZ,  
na osobné ochranné pracovné prostriedky a odbor-
nú prípravu pre členov DHZ Pečovská Nová Ves, pri-
čom celková suma výdavkov pre projekt predstavovala  
3 153,83 € (3000,00 € bola poskytnutá dotácia  
a 153,83 € bola spoluúčasť obce). Z poskytnutej dotácie 
sa vykonala aj údržba a servis hasičských motorových 
vozidiel AVIA, IVECO a protipovodňového vozíka. 

Výsledkom  projektu je aktualizácia a modernizácia 
vybavenia DHZ Pečovská Nová Ves a úspešne absolvova-
né školenia, ktoré umožňujú našim členom rýchlo riešiť 
nepredvídané mimoriadne situácie a pomáhať občanom 
obce Pečovská Nová Ves.

Taktické cvičenie
DHZ v našej obci

Dňa 10.8.2019 sa členovia DHZ obcí Rožkovany, Jakubo-
vá Voľa, Červenica pri Sabinove, Miľpoš a Pečovská Nová Ves 
zúčastnili okrskového taktického cvičenia v obci Pečovská 
Nová Ves. Cieľom cvičenia bolo preveriť spoluprácu jedno- 
tiek pri tvorbe diaľkovej dopravy vody, činnosť veliteľov jed-
notiek pri riadení jednotky ako aj prácu členov s technikou  
a vysielačkami.

DHZ v Pečovskej Novej Vsi sa v septembri zúčastnil aj súťa-
že o Toryský pohár, kde obsadili pekné druhé miesto. 

Srdečne gratulujeme! 

Deň 28. 9. 2019 patril krajskej súťaži hudobného folkló-
ru s názvom Zámutovská struna. Tejto postupovej súťaže 
sa zúčastnilo 12 sólistov spevákov, 15 speváckych skupín, 
5 ľudových hudieb a 2 inštrumentalisti z celého Prešov-
ského kraja. Je nám cťou, že v tomto úzkom výbere mala 
zastúpenie aj naša obec- a to hneď dvakrát. Naša 5-člen-
ná ľudová hudba FS Jablonečka a sólista v hre na gajdicu 
Vladimír Vaľuš pilne pracovali, skúšali, vylepšovali svoje 
vystúpenia z okresného kola a tešili sa na novú skúsenosť, 
ktorou bolo už len to, že sa ocitli medzi najlepšími v kra-
ji. Dlhé poobedie sa nieslo v duchu spevov, piesní, dob-
rej nálady, ale hlavne láskou k folklóru, vďaka ktorej sa 
niesla súťaž v priateľskom a športovom duchu. O to viac 
nás potešilo umiestnenie našej Ľudovej hudby, ktorá sa 
umiestnila v striebornom pásme a nášho Vladimíra Vaľuša, 
ktorý pre obec, seba, no hlavne vášeň k tomu čo robí, vy-
bojoval titul laureáta a v kategórii sólista inštrumentalista  
postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať  
16. - 17. novembra v obci Habovka. Veľmi sa tešíme spolu  

s ním a držíme mu prsty!  Sme vďační za možnosť byť na 
takejto súťaži, za nové skúsenosti, rady, umiestenie, no 
hlavne hnací motor naďalej hrať so srdcom a radosťou pre 
to, čo nás baví, pre folklór.                                                   

Kristína Lazoríková

ZÁMUTOVSKÁ STRUNA 2019
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V strediskovej obci Pečovská Nová Ves v sobotu 17. augus-
ta prebiehal predposledný tohtoročný turnaj veteránov vý-
chodoslovenskej organizácie v stolnom tenise. Hralo sa na 
7-mich stoloch v dvoch telocvičniach, slušná účasť 62 veterá-
nov. Snaživý domáci usporiadatelia prichystali pre najlepších 
pekné ceny, prišiel aj starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava, 
hracie miestnosti aj sociálne zariadenia svietili novotou. Tur-
naj končil o 16:15. Hráči odchádzali spokojní. Takýto turnaj 
domáci usporiadali po prvý raz, takže boli aj nedostatky - za-
temnenie okien a rozhodcovské riadenie súťaží (v tomto ich 
sklamali neúčasťou vopred dojednaní rozhodcovia). Napriek 
tomu, táto obec svojimi priestormi, dopravnou prístupnosťou 
aj obetavosťou a zanietením usporiadateľov, má dobré pred-
poklady na usporiadanie takýchto podujatí aj v budúcnosti.

Slovenský klub veteránov v stolnom tenise

Turnaj veteránov v našej obci

Obec vďaka Ministerstvu vnútra SR prostredníctvom  
Okresného úradu Prešov po viacerých opakovaných žia-
dostiach  získala dotáciu vo výške 750,- Eur so spoluúčas-

ťou obce vo výške 187,50 € na obnovu vojnového hrobu  
z 2. sv. vojny, ktorý  bol   postavený  podľa dostupných do-
kumentov  v roku 1963,  kde je pochovaný   Ján Jablonský 
- partizán, ktorý zahynul na pôde našej obce v roku 1944. 

Aj takou formu si pripomíname históriu Pečovskej No-
vej Vsi.

NEZAPOMÍNAME ...

Pred opravou .... Po oprave ...
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Hneď v úvode sa chcem poďakovať v mene všetkých 
dievčat všetkým sponzorom, ktorí akoukoľvek finančnou 
čiastkou prispeli k zrealizovaniu tejto našej mariánskej 
púte. Bez ich pomoci by sa niektoré dievčatá jej nemohli 
zúčastniť. Nech ich a ich rodiny náš dobrotivý Pán v hojnej 
miere požehnáva a ochraňuje.

S vďačnosťou a radosťou si mariánski ctitelia tohto roku  
po celom svete pripomínajú 38. výročie zjavení Panny Má-
rie v Medžugorí. Zo všetkých strán sveta sa zlievajú pút-
nici do veľkého oceána Božej lásky a milosti. Všetko to, čo 
sa odohráva na tomto mieste má jednu príčinu – nebeský 
Otec dovoľuje prichádzať Panne Márii medzi nás, aby nám 
pomáhala otvoriť srdce a prijímať jeho lásku.

Boli sme radi, že v júli do tohto oceána sa zlieval aj malý 
potôčik v podobe dievčat 7. až 9. ročníka z našej základ-
nej školy, ktoré si týždňový pobyt v nebi na našej Zemi 
(Medžugorie sa označuje aj ako nebo na Zemi) zaslúžili 
celoročným účinkovaním v záujmovom útvare Duša plesá.  
Po celý školský rok 2018/2019 jeden deň v týždni po vy-
učovaní dievčatá obetovali svoj voľný čas a okrem iného 
sa aj modlili sv. ruženec za našu školu, za našu farnosť, za 
jej duchovné potreby, za chorých a trpiacich našej farnosti. 
Myslím, že nie len touto obetou a činnosťou sa dievčatá 
zaľúbili srdcu Panny Márie a vyslúžili si tak pozvánku na 
toto milostivé miesto. Sama Panna Mária nás v tom utvr-
dzuje, keď hovorí, že každý kto prichádza do Medžugoria 
prichádza na jej pozvanie. Panna Mária ďakuje za každé-
ho, kto príjme jej pozvanie. Každý z nás je dôležitý v tom 
veľkom pláne, ktorý Boh uskutočňuje prostredníctvom 
nej.“Nemôžem bez vás, deti moje. Vyberám si vás podľa 
Božej vôle, jeho mocou vás posilňujem, spolu s ním si vy-
berám vás, aby ste boli apoštolmi jeho lásky a vôle.“- hovo-
rí Mária. Veľmi silné uistenie, motivácia i záväzok.

Mária, mamka naša, sme Ti vďační za túto pozvánku. My 
obyčajne ďakujeme iba a až vtedy, keď je všetko urobe-
né tak ako treba. Mária nám ďakuje dopredu, ešte pred-
tým, ako niečo dobre urobíme. Nikdy nenúti, iba pozýva 
a ukazuje na dobro, pomáha nám ho s láskou uskutočniť. 
Jej dobrota, láska, tichosť, nežnosť, pokora úžasným spôso-
bom priťahuje a povoláva tisíce nových apoštolov nasledo-
vať ju. S touto Máriinou pedagogikou sme mali osobnú skú-
senosť po celý školský rok aj my, keď sa ani raz nestalo, aby 
sme sa museli nútiť do účasti na krúžku alebo do modlitby. 
Pozývali a konali sme s láskou podľa vzoru Panny Márie. 
Vyvrcholením tejto našej osobnej skúsenosti boli výstupy 
na vrch Križevac a Podbrdo, neskoro večerné mimoriadne 
zjavenie Panny Márie na Podbrde, ale hlavne každodenný 
večerný obohacujúci duchovný program s pár desaťtisíco-
vým davom mariánskych pútnikov. Mária nás tak učí v ži-
vote víťaziť modlitbou a láskou. Pozýva nás, aby sme boli 
pevní vo viere a vytrvali v modlitbe. Viera a modlitba sú 

tesne spojené. Viera sa posilňuje v modlitbe a modlitba  
s vierou koná zázraky. Veď aj sám Pán Ježiš hovorí, „všetko 
je možné tomu, kto verí“. Viera sa upevňuje v modlitbe,  
v pôste, rozjímaním Svätého písma, prijímaním Eucharistie. 

A k akej viere nás Panna Mária chce priviesť? Mária 
nás svojim príkladom učí veriť v konečné víťazstvo Lásky  
a dobra. Hovorí: „Zapamätajte si, pretože vám hovorím, 
Láska zvíťazí. Viem, že mnohí z vás strácajú nádej, lebo 
vidia okolo seba utrpenie, bolesť, žiarlivosť, závisť..., ne-
strácajte nádej, ale nasledujte ma. Láska a modlitba je sil-
nejšia ako všetko zlo. Ježiš zvíťazil.“ Dnes sme svedkami 
toho, že zlo je hlučné, tma hustne. To však neznamená, že 
lásky niet. Máriina láska je tichá a mocná zároveň. Žijeme 
Máriine časy.

Presvedčivo o tom hovorí aj svätý Ľudovít G. Montfor-
ský: „Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju 
Nevestu. Napĺňa ju a dáva sa jej v tej miere, v akej táto 
duša jeho Nevestu prijíma. Panna Mária môže v spojení s 
Duchom Svätým vykonať veci zázračné a výnimočné. Jed-
ným z hlavných dôvodov, prečo Duch Svätý nekoná teraz 
zjavné zázraky v našich dušiach je, že v nich nenachádza 
dostatočné zjednotenie so svojou Nevestou!“

Obnovou  našich sŕdc v Duchu Svätom sa začína obno-
va tvárnosti zeme. Mária nás vždy učí začínať od seba.  
Meniac seba meníme druhých. Nikdy nie naopak. Je veľ-
ké privilégium a radosť nasledovať Máriin spôsob života.  
I dnes nás volá: „Buďte mojimi vystretými rukami, kráčajte 
hrdo s Bohom.“ Ona je pokorná služobnica Pána. 38 rokov 
prichádza na zem, aby nám slúžila a ako magnet priťahova-
la k dobrodružstvu lásky tých, ktorí prijímajú jej pozvanie 
a nasledujú ju.

S láskou Vás pozývame do Máriinej školy lásky. Naozaj, 
stojí to za to. Pár usmernení z jej školy:

-„Drahé deti, láskou dosiahnete všetko, aj to, čo pokladá-
te za nemožné. Bez lásky nič nedosiahnete.“

- „Modlite sa, aby vás Duch Svätý naplnil duchom mod-
litby, aby ste sa viac modlili. Ja, vaša Matka, vám hovorím, 
že sa málo modlíte.“ 

- „Modlite sa za vyliatie Ducha Svätého na svoje rodiny  
i na svoju farnosť. Modlite sa, neoľutujete to! Boh vám 
chce dať dary, ktorými ho budete oslavovať do konca svoj-
ho pozemského života.“

- „Modlite sa, modlite sa, modlite sa! V modlitbe spoz-
náte najväčšiu radosť, lásku a pokoj, a východisko z každej 
situácie, ktorá je bezvýchodisková. Modlitba nech je pre 
vás životom. Drahé deti, zasväťte čas iba Ježišovi a on vám 
dá všetko, o čo prosíte. On sa vám zjaví v plnosti.“

- „Dnes ako nikdy predtým vás pozývam k modlitbe. 
Vaša modlitba nech je modlitbou za pokoj. Satan je silný 
a chce zničiť nielen ľudské životy, ale aj prírodu a planétu, 
na ktorej žijete. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste sa 

Prázdninová mariánska púť z našej základnej školy
do Medžugoria
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Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu,  
sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie 
sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené  
zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliní-
kovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máča-
ním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým 
rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové 
vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť pria-
mo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky  
sa dajú využiť pri výrobe paliet.

Druhou možnosťou spracovania je 
takzvaná suchá forma. Zlisované nápo-
jové kartóny sa drvia na malé fragmenty  
v drviacom zariadení, nasleduje ich rovno-
merné vsypanie do formy a lisovanie po-
mocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty 
a tlaku dochádza k prelisovaniu materiálu  
a vďaka roztavenému polyetylénu prichá-
dza k spojeniu vlákien s fóliou. Medzi dve 
takéto dosky sa spravidla pridáva izolant. 
Dosky sú vzhľadom podobné sadrokar-
tónu a niektoré vlastnosti majú dokonca 
lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, 
vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek 
je možné vytvoriť celý systém stavebných 
prvkov – izolačné a obkladové dosky či 
samonosné panely na rôzne typy priečok  
a iných konštrukcií.

Nápojový kartón má teda po recyklácii 
široké využitie:

- stavebná izolácia, palety, noviny, zo-
šity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, 
toaletný papier, kuchynské utierky.  

Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vyplách-
nuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím. Nestlačený odpad 
v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekven-
ciu vývozov kontajnerov a v konečnom dôsledku sa vyváža 
vzduch.

Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových 
produktov.

Z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských 
utierok.

Ďalšie ukážky recyklátov z nápojových kartónov:

Triedime spolu ... šetríme životné prostredie
NÁPOJOVÉ KARTÓNY

skrze modlitbu chránili Božím požehnaním pokoja. Boh ma 
poslal medzi vás, aby som vám pomohla. Ak chcete, vez-
mite si ruženec! Už samotný ruženec môže urobiť zázraky  
vo svete i vo vašich životoch. Žehnám vás a zostanem  
s vami, kým to bude Božia vôľa. Ďakujem vám, že nezradí-
te moju prítomnosť na tomto mieste a ďakujem vám, pre- 
tože vaša odpoveď slúži dobru a pokoju.     

O načerpanie tohto druhu bohatstva pre dušu v Medžu-
gorí nie je núdza. Nech v bohatosti poslúži  aj každému 
nášmu čitateľovi.

Celkom na záver ešte zopár vyjadrení našich dievčat, 
ktoré sa stali miláčikmi nášho autobusu.

„Najviac ma oslovil pokoj, ktorý tu vládne, večerný du-
chovný program a jeho záver – adorácia pred vyloženou 
Sv. Oltárnou .“

„Až v Medžugorí som zistila, ako málo sa modlíme.“       
„Nechce sa nám domov. To už musíme odísť?“     

Panna Mária nám všetkým hovorí:
      “N E B O J T E  S A !   JA  SOM  STÁLE  S VAMI.“           

Mgr. Vladimír Jadviš                                                                             
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Vykurovacie obdobie prináša zvý-
šené nebezpečenstvo vzniku požiaru 
o čom svedčí každoročná hasičská 
štatistika požiarovosti. V okresoch 
Prešov a Sabinov bolo počas pre-

došlého vykurovacieho obdobia zaznamenaných 15 požia-
rov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené 
priame škody na 56 450,- € a uchránené hodnoty vo výške  
483 000,- €. Požiare boli spôsobené hlavne tepelnými 
spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami kde 
najčastejšou príčinou vzniku požiaru bola porucha vykuro-
vacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí 
v komíne, poškodenie dymovodu, alebo škára v komíne. 

Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích 
zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu 
podmienok bezpečnej prevádzky. Podľa doterajších skú-
seností zodpovednejším prístupom občanov k prevádzko-
vaniu vykurovacích telies a ku kontrole a čisteniu komí-
nov možno predísť až 90 % požiarov. Kameňom úrazu je 
nevedomosť občanov o svojich povinnostiach v súvislosti  
s technickými podmienkami a požiadavkami na protipo-
žiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivo-
vých a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredné-
ho vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dy-
movodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. 
Je predovšetkým na občanoch, aby túto oblasť nebrali na 
ľahkú váhu a prejavili dostatok záujmu predchádzať vzniku 
požiarov, ktorých príčinou sú práve činnosti spojené s vy-
kurovaním.

Posledné trendy svedčia o návrate k vykurovaniu drev-
nou hmotou, ktorá patrí medzi najlacnejšiu a najdostup-
nejšiu. Tiež sa veľkej obľube znovu tešia kozuby a to nie 
len v rekreačných chalupách a chatách ale aj v rodinných 
domoch, s čím súvisí aj zvýšené riziko vzniku požiaru pri 
ich nesprávnom prevádzkovaní. Táto skutočnosť je nega-
tívne premietnutá do celkových štatistík požiarovosti po-
sledných rokov. 

Úlohou a cieľom Okresného riaditeľstva Hasičského  
a záchranného zboru v Prešove je pôsobiť na občanov tak 
aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečen-
stva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často ve-
die k strate „strechy nad hlavou“. V týchto prípadoch je už 
neskoro premýšľať nad tým, že v skutočnosti stačilo veľ-
mi málo a požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec 
vzniknúť.

Niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní, 
na ktoré počas vykurovacieho obdobia nezabúdajte:
n  dodržiavajte návody na obsluhu,                                                                                                   

n  dbajte na  to,  aby  vykurovacie  spotrebiče - sporáky,  
pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke pred-
pismi určených rozmerov a odborne zaústené do komíno-
vých prieduchov, 
n  nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,   
n  neskladujte  a  nesušte v blízkosti vykurovacích spot-

rebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné sušiť hor-
ľavý materiál v blízkosti spotrebiča nenechávajte ho bez 
dozoru,   
n  popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých 

nádob s uzatvárateľným vekom, 
n  dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre sklado-

vanie a používanie tuhých, kvapalných a plynných palív. 

Každý z nás si musí uvedomiť, že protipožiarnu bezpeč-
nosť pri vykurovaní ovplyvňuje svojím konaním a správ-
nymi rozhodnutiami. Majme na pamäti, že požiar môže  
v priebehu niekoľkých minút zničiť celý Váš majetok. Ne-
zabúdajme, že za celkový technický stav a údržbu komí-
nov zodpovedá každý majiteľ alebo užívateľ rodinného 
domu sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie 
a kontrolu komínov. Čistenie komínov a kontrolu celkové-
ho technického stavu odporúča Hasičský a záchranný zbor 
ponechať na odborníkov. Pri kontrole je vhodné zamerať 
sa na celkové stavebné prevedenie a funkčnosť, či nedošlo  
k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu ale-
bo opotrebeniu. Len dôsledným dodržiavaním týchto rád 
predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamysli-
te sa nad nimi. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina 
prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv  
z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preven-
tívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykuro-
vacieho obdobia, a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných 
zásad počas vykurovacieho obdobia.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať 
rozvahu. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok. 
Požiar ihneď ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na 
tiesňovú linku 150 alebo 112. Ak je to možné, urýchlene 
odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínové-
ho telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod 
energií. Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzí v komíne 
je možné použiť suchý piesok. Požiar sadzí v komíne nikdy 
nehaste vodou! (mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo 
dokonca výbuchu).  

Spracoval: 
npor. Ľubomír Kijovský

samostatný inšpektor 
oddelenia požiarnej prevencie 

na OR HaZZ v Prešove

Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti
pri používaní vykurovacích telies a komínov 

sa nevypláca
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PODPORENÉ  PROJEKTY

www.pecovska.sk

Vďaka podpore Minis-
terstva vnútra SR a  Úra-
du splnomocnenca vlády 
pre rómske komunity  
prostredníctvom národ- 
ného projektu PRIM  
obec  dala  možnosť  
pracovného uplatnenia  
v novom školskom roku  
2019/2020  dvom  asis-
tentkám učiteľa  a dvom  
odborným zamestnan-
com  v materskej ško-
le, ktorá je elokovaným 
pracoviskom Základnej 
školy. 

Hlavným cieľom pro-
jektu je vytváraním ink-
luzívneho prostredia  
v materskej škole a pros-
tredníctvom práce s ro-
dinou zvýšiť počet detí 
z marginalizovaných ko- 
munít, predovšetkým Ró- 
mov, ktoré navštevujú 
MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálno-ekono-
mickej integrácie. 

NP PRIM - projekt inklúzie v materských školách

VÝZVA PRE
REGIÓN

2019
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