
Neskorá jeseň           

Po prstoch sa kradne dáždik tichý.
Súka nebo tenké pradivá.
Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy
ošumela jeseň márnivá.

Do kalúž jak vetchý popol leta
zosypala listy hrdých krás.
O päsť vŕškov hlavou podopretá
trpezlivo čaká na svoj čas.

Hotová  tú slávu chvíľou každou
oželieť jak ľúbosť nevernú,
chríplym hláskom padajúcich dažďov
pesničku si spieva večernú.

A na lúke na zhorených trávach
zahulákal kaviek čierny zbor.
Sedí hmla jak sliepka popolavá
na kŕdliku učupených hôr.

Mokrou dlaňou hladiac pusté brehy,
z polospánku riečka hovorí:
sniežik, príď.  A plný múdrej nehy
zakry stud tej nahej pokory!
                                       

        Milan Rúfus
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Vážení spoluobčania,

aj keď sa zdalo, že tretí štvrťrok bude po-
hodový, nebolo tomu tak. Z investičných 
akcií bola pozornosť sústredená na vý-
stavbu chodníka na cintoríne, úpravu oko-
lia kostola a farskej budovy a výstavbu 
priľahlého chodníka, opravu rigolov a prí-
pravu budovy na sanáciu na ulici Na Du-
jave. Práve na jej mieste by malo vyrásť 
nové informačné turistické centrum obce  
s regionálnou pôsobnosťou. Začali sme 
aj s výsadbou zeleného parku pri vstupe  
do obce od Sabinova.

V uplynulom štvrťroku sme zorganizo-
vali dve veľké kultúrne a spoločenské ak-
cie. Prvou bol 3. ročník medzinárodného 
maliarskeho plenéra a druhou 17. ročník 
Pečovskonovoveského jarmoku. Akcie sa 
vcelku vydarili a mne prichodí iba poďako-
vať sa všetkým tým, ktorí nám organizačne  
a formou sponzorstva pomohli.

Záver mesiaca septembra patril začiat-
ku natáčania celovečerného filmu „Eva 
Nová“. Hlavnú úlohu v nej stvárnila známa 
slovenská herečka Emília Vášáryová. Mňa 
osobne prekvapila skromnosť nielen tejto 
herečky, ale aj ostatných hercov, ktorí tu 
natáčali tento film. Pani Emíliu aj s režisé-
rom Markom Škopom som prijal na obec-
nom úrade. Izbu, v ktorej sa nám podpísa-
la aj do pamätnej knihy obce som navrhol, 
aby sme pomenovali izbou Emílie Vášáry-
ovej a pani Emília nemala námietky.

Po dvadsiatich rokoch v službách obce 
som sa slobodne rozhodol viac nekandi-
dovať v novom volebnom období na funk-
ciu starostu obce. Dovŕšil som dôchodkový 
vek a človek musí v sebe nájsť silu a uro-
biť rozhodnutie, že teraz nastal ten vhod-
ný čas odísť. V konečnom dôsledku kaž-
dý je nahraditeľný. Každý, kto chce túto 
funkciu poctivo vykonávať, si musí uve-

domiť, že je to práca nie na plný úväzok, 
ale na celý deň. Sú tu povinnosti, ktoré tre-
ba plniť aj po pracovnej dobe, po sobotách  
a nedeliach. Je to práca o schopnosti robiť 
mnohokrát kompromisy, aj ústupky v záuj-
me dosiahnutia cieľa, splnenia úlohy, spo-
kojnosti zainteresovaných strán. 

Je to práca, kde ste každodenne pod 
neustálym tlakom. Prevažná väčšina ob-
čanov, ktorí prídu na úrad, prichádza s po-
žiadavkami, žiadosťami. Mnohokrát sa stá-
va, že nie všetky tieto požiadavky sa dajú 
splniť. 

Počas uplynulých 20 rokov sa podari-
lo zrealizovať mnoho významných inves-
tičných a rekonštrukčných akcií. Rátam,  
že z vlastných, štátnych a európskych fon-
dov sa investovalo do majetku obce nie-
koľko stoviek miliónov korún. Verím, že raz 
bude dosť času na ich zdokumentovanie. 
Určite nie všetko sa urobilo podľa mojich 
predstáv a predstáv občanov. Z tých po-
sledných som najviac hrdý na rekonštruk-
ciu základnej školy a IBV Za Majerom.  

Úspešná a bezproblémová práca sta-
rostu je úzko spätá s prácou poslan-
cov obecného zastupiteľstva. Chcem sa 
všetkým bývalým aj súčasným poslancom 
poďakovať za vykonanú prácu. Zvlášť sa 
chcem poďakovať tým najaktívnejším. Z tej 
poslednej partie to boli Andrej Petruš, Mar-
tina Podlipová a Ing. Jozef Balaščík. Ďaku-
jem všetkým tým, ktorí mi fandili, držali pal-
ce a pomáhali.

Práca poslanca nie je iba to, že raz  
za tri mesiace prídem na zasadnutie OZ.  
A medzitým nič nekonám, ale robím sa dô-
ležitý, lebo mám informácie o dianí v obci.

Odchádzam z funkcie, v čase keď nie-
koľko projektov je rozpracovaných a nie-
koľko projektov pripravených na plnenie.  
Z rozpracovaných projektov spomeniem 
chodník ZŤS - Sanas, multifunkčné ihris- 
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ko, komunitné centrum, zberný dvor a 
kompostáreň, verejné parky Za Majerom  
a Na Rovni. Tieto projekty sú aj finančne 
zabezpečené.

Na plnenie sú projekčne pripravené: re-
konštrukcia zdravotného strediska, výstav-
ba mýtnice - informačného centra obce, 
výstavba druhostranného chodníka na uli-
ci Hlavnej (pri vstupe do obce od Sabino-
va po ľavej strane od domu Karola Liptáka 
po rázcestie na ulicu Kostolnú), nová vo-

dovodná, kanalizačná a elektrická prípojka 
do areálu bývalej tehelne, rozšírenie vodo-
vodnej a kanalizačnej siete na ulici Jablo-
ňovej. Ale to už budú úlohy pre nového sta-
rostu.

Verím v novembrových voľbách v múd-
rosť voliča, že sa správne rozhodne a vy-
berie z tých najlepších kandidátov, ktorí 
budú dobre spravovať a rozvíjať našu rod-
nú obec.                                  Jaroslav Baňas

starosta obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí - 15. november 2014
Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľ-

bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určilo, že Obecné zastupiteľstvo  
v Pečovskej Novej Vsi bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

V obci Pečovská Nová Ves budú vytvorené dva volebné okrsky: 
• volebný okrsok č. 1 – budova Obecného úradu, ul. Hlavná 33
• volebný okrsok č. 2 – budova  Základnej školy, ul. Školská 12
Miestna volebná komisia v Pečovskej Novej Vsi podľa § 22 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 

o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov dňa 23. 9. 2014 vyhlá-
sila, že: 
n pre voľby starostu obce Pečovská Nová Ves zaregistrovala týchto kandidátov:

l  PhDr. Jaroslav Dujava  /NEKA/
l  Peter Novický   /KDH/

n pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves 
    zaregistrovala týchto kandidátov:

l  Ján Antol   /SNS/   
l  Jozef Balaščík, Ing.  /KDH/
l  Lukáš Baňas, Mgr.  /KDH/
l  Stanislav Bittner, Mgr.  /KDH/
l  Jaroslav Cebula  /KSS/ 
l  Štefan Červeňák  /KDH/
l  Jaroslav Dujava, PhDr.  /NEKA/
l  Slavomír Karabinoš, Mgr.  /SMER- SD/
l  Jozef Kolcun, Ing.  /SMER-SD/
l  Marianna Kolečanská, Mgr.  /KDH/
l  Peter Novický   /SZ/
l  Silvia Orosová, Mgr.  /SMER-SD/
l  Ondrej Semančík, Ing.  /KDH/
l  Alena Skubová, Mgr.  /KDH/
l  Ján Vaľuš   /SMER-SD/
l  Veronika Želinská  /SMER-SD/
l  Jaroslav Želinský  /SMER-SD/
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VÝZVA NA ZAPLATENIE
daní a poplatkov za rok 2014
Obec Pečovská Nová Ves ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku 

za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na za-
platenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zne-
ní neskorších predpisov a VZN č. 4/2013 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komu-
nálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Tou-
to cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň a  poplatok za komunálny 
odpad na rok 2014 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, najneskôr  do 31. 10. 2014 
a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu alebo na účet obce. Evidovaným ne-
platičom  bude v najbližších dňoch doručená výzva na zaplatenie týchto nedoplatkov. 

Touto cestou chceme poďakovať spoluobčanom za pochopenie systému žetónové-
ho vývozu komunálneho odpadu. V prípade potreby vývozu väčšieho množstva komu-
nálneho odpadu alebo nedostatku žetónov si môžete dokúpiť vrecia fy AVE a.s. Koši-
ce za stanovený poplatok. Vrecia na separovaný zber jednotlivých komodít sú zdarma  
k dispozícii na obecnom úrade. Veríme, že si svoju daňovú a poplatkovú povinnosť spl-
níte, a tým sa vyhnete prípadným sankciám z omeškania. 

Výstavba komunitného centra 
v obci Pečovská Nová Ves

Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre celoživotné vzdelávanie a kvalit-
né trávenie voľného času miestnych Rómov v obci Pečovská Nová Ves. V obci Pečov-
ská Nová Ves žije približne 600 Rómov, čo je asi štvrtina z celkového počtu obyvateľov. 
V rómskej komunite chýba najmä prístup ku komunitným službám, či vzdelávacím akti-
vitám. Potreba existencie zariadenia poskytujúceho spoločenské a komunitné priestory  
a priestory na vzdelávacie aktivity, ktoré bude umiestnené priamo v rómskej osade, re-
zonuje v obci už dlhšiu dobu.

Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu komunitného centra priamo v osade, kto-
ré  bude pre znevýhodnených príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj 
pre potreby majoritných klientov poskytovať komplexnú ponuku potrebných komunitných 
služieb. V rámci definovaných štandardov bude komunitné centrum spĺňať požiadavky 
na komunitné centrá s maximálnym vybavením. V projekte sa uvažuje aj so základným 
potrebným vybavením komunitného centra v rámci IKT technológií ako aj interiérového  
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a exteriérového vybavenia. Stavebné práce budú realizované externou firmou na zákla-
de verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou. Objekt bude vybudovaný sú-
časnými modernými technológiami a bude spĺňať všetky potrebné technické parametre 
vyžadované objektom pre definovaný účel. 

Novostavba sa postaví na základoch dnes už zbúranej bytovky. Projekt stavby je rie-
šený tak, že do budúcnosti bude možné podkrovné priestory upraviť na predškolskú prí-
pravu rómskych detí. Táto aktivita v projekte však nie je podporená. A práve pre túto 
možnosť som sa rozhodol ísť do tohto projektu. Ak Rómovia nechcú dávať deti do škôlky 
do obce, práve tu musíme zabezpečiť 100 % predškolskú prípravu rómskych detí. Preto-
že ich budúcnosť je iba v dobrom vzdelaní.

Celkové oprávnené výdavky na projekt sú 256 723,49 €. Projekt je financovaný z fon-
dov EÚ. Spoluúčasť obce je 5 %.

VÝSTAVBA 
multifunkčného ihriska

V katastri obce Pečovská Nová Ves, časť Roveň, bude zriadené nové viacú-
čelové ihrisko. Ihrisko sa začne budovať v októbri. Doba výstavby je dva me-
siace. V prípade nepriaznivého počasia ihrisko bude dokončené v jari budú-
ceho roku. Povrchová úprava ihriska pozostáva z umelého trávnika o hrúbke 
15 mm. Konečná hracia plocha bude mať rozmery 40 x 20 m a obslužná plo-
cha 40 x 1,8 m.

Z dvoch strán športovej plochy bude postavené oplotenie - záchytná nylo-
nová sieť so štvoruholníkovými okami 50/50 mm. Po celom obvode ihriska bu-
dú vyhotovené základové pätky pre mantinely, oplotenie, záchytnú sieť.

Navrhuje sa osadenie sieťovej steny o výške 4 m na oboch kratších stra-
nách ihriska. Konštrukcia oplotenia bude z oceľových profilov 80/80 mm osa-
dená do betónových základov.

Príslušenstvo ihriska pozostáva z volejbalovej a tenisovej siete s dvoma 
pármi vyberateľných stĺpikov 80/80 mm o potrebnej výške, 2 ks prenosných 
brán na hádzanú o rozmeroch 3 x 2 m vyrobených z oceľových profilov, resp. 
z drevených hranolov a 2 ks basketbalových košov oceľovej konštrukcie s do-
skami a obručami do vonkajšieho prostredia.

Dodávateľom stavby na základe verejného obstarávania bude firma VAAT 
s.r.o. Žilina, ktorá túto akciu vysúťažila za 59 180,- €. Rozpočtová cena bola  
111 645,- €. Stavba bude fiancovaná z rezervného fondu obce.
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V oblasti odpadov je v obci zavedená separácia skla, plastov, papiera, kovov 
prostredníctvom spoločnosti, ktorá takto vyseparované zložky komunálneho od-
padu od obce odoberá. V obci doposiaľ nie je zavedený separovaný zber biologic-
ky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), keďže obec samotná nedisponuje 
potrebným technickým a finančným zabezpečením na túto činnosť. Veľké množ-
stvo biologicky rozložiteľného odpadu preto ostáva nevyseparované bez možnosti 
ďalšieho spracovania. Záujmom obce je skvalitniť, zefektívniť a rozšíriť tento exis-
tujúci systém nakladania s odpadom, a to vybudovaním zberného dvora v súlade  
s § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch, kde budú môcť obyvatelia zhromažďo-
vať a uložiť oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu 
pred ich zhodnotením externou spoločnosťou. Keďže doposiaľ existujúci sepa-
rovaný zber (jednotlivé vyseparované zložky odpadu sa separujú do vriec a zbe-
rajú vo vopred stanovených termínoch) v obci nepostačuje, obec chce v rámci 
projektu obstarať veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú umiestnené na zbernom 
dvore a do ktorých budú môcť obyvatelia obce kedykoľvek uložiť vyseparované 
zložky: plasty, kovy, papier, sklo, šatstvo, drobný stavebný odpad. V rámci tohto 
predkladaného projektu plánuje obec zaviesť komplexný systém separácie, úpravy  
a následného zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a to 
vybudovaním kompostárne, obstaraním veľkokapacitných kontajnerov na separo-
vaný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, obstaraním techniky na 
zvoz odpadu - traktor s vlečkou - prívesom, zariadenie na úpravu odpadu: biose-
kací voz a štiepkovač. Veľkoobjemové kontajnery na separovaný zber BRKO budú 
umiestnené na vopred vytypovaných miestach v obci, budú slúžiť na zber BRKO 
zo záhrad, parkov, verejných priestranstiev a domácností. BRKO bude upravova-
né prostredníctvom zakúpených zariadení - štiepkovač, miešač biomasy (biosekací  
a rezací voz) a zhodnocovaný v kompostárni. Výsledný produkt kompost bude slú-
žiť pre vlastné potreby obce - mulčovanie, hnojenie. V súvislosti s nízkou úrovňou 
informovanosti a osvety v oblasti odpadového hospodárstva bude v rámci dvoch 
seminárov počas realizácie projektu v obci spropagovaný systém separovaného 
zberu KO a zhodnocovanie BRKO. Navrhovaný projekt je v súlade so špecifickým 
cieľom výzvy OPŽP-PO4-11-3; keďže rieši vybudovanie infraštruktúry odpadového 
hospodárstva a napĺňa záväzky vyplývajúce z legislatívy SR a EÚ, prispieva k zní-
ženiu environmentálnych problémov regiónu a k rozvoju obce. Celkové oprávnené 
výdavky projektu predstavujú 667 031,28 €. Spoluúčasť obce je 5 %.

Dlhšiu dobu som neplateným podpredsedom Regionálneho vzdelávacieho cen-
tra v Prešove. Pred niekoľkými rokmi som cez toto centrum bol na študijnej ceste 
v dánskom meste Herning. A práve tam som videl, ako sa má správne separovať. 
Takže tú myšlienku sme pretavili do nášho projektu. Keď to môže fungovať v Dán-
skom kráľovstve, prečo by to nemohlo fungovať v Pečovskej Novej Vsi.

Jaroslav Baňas, starosta obce

Zberný dvor a kompostáreň v obci 
Pečovská Nová Ves
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Výsadba v lokalite Majere   
V roku 2013 vedenie obce zareagovalo na výzvu Ministerstva životného prostredia  

a v súlade s územným plánom obce vypracovalo projekt výsadby verejného priestran-
stva v lokalite Majere. Koncepčne sa nadviazalo na už obcou zrealizovanú výsadbu živej 
steny v tejto lokalite s myšlienkou, že ďalšou výsadbou sa rozšíri výsadba ochranno-izo-
lačného pásu zelene medzi cestou I. triedy a obytnými domami formou obecného parčí-
ka. Tento projekt bol úspešný a v rámci projektu Program obnovy dediny – Zelená dedina 
Ministerstvo životného prostredia poskytlo podporu formou dotácie z Environmentálneho 
fondu na rok 2014 vo výške 4.797,06 Eur  s min. 5% spoluúčasťou obce. 

V mesiacoch apríl – október obec podľa schváleného časového harmonogramu a vý-
sadbového plánu realizuje výsadbu zelene vrátane zatrávnenia spomenutej časti. Pro-
jekt sa realizuje na ploche 3 179 m², kde bude spolu  vysadených 34 stromov, 354 krí-
kov a 35 trvaliek.

Prvoradým cieľom realizácie tohto projektu je rozšírenie pásu zelene, ale význam tejto 
výsadby je oveľa väčší, čo si každý z nás uvedomí podstatne neskôr. Z environmentálne-
ho hľadiska výsadba zelene posilní výskyt prírodných prvkov, svojím objemom a asimi-
lačnou plochou prispeje k úprave teploty, slnečného žiarenia a cirkulácie vzduchu. Vý-
sadbou dlhodobo zlepšíme kvalitu ovzdušia, obmedzíme prienik hluku a škodlivých látok 
do obytnej časti. Zrealizovaním projektu zvýšime estetickú, kultúrno – výchovnú  a po-
znávaciu  hodnotu  prostredia. 

Kde je strom, tam sú i ľudia a úspešným ukončením projektu vytvoríme verejný 
priestor vhodný pre osadenie detských prvkov, priestor pre stretávanie sa ľudí všetkých 
generácií, ich vzájomnú komunikáciu, priestor pre posedenie a odpočinok v tieni stro-
mov, priestor pre Vás. 

Riešená časť pred výsadbou   Počítačová animácia riešenej časti (projekt)
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Prvý ročník medzinárodného maliarskeho plenéra v našej obci sa uskutočnil v roku 2009. 
Tohto roku sme sa s umelcami z mnohých krajín zišli znova. Prišiel ich rekordný počet, viac 
ako 30. Teší ma, že sa podarilo do tajov umenia počas tejto akcie zapojiť aj niekoľkých žiakov 
z miestnej základnej školy. Zabezpečiť a zorganizovať podujatie takéhoto charakteru je veľ-
mi náročné. Preto mi napadlo, či je vôbec potrebné uskutočňovať takéto podujatia v dnešnej 
ekonomickej situácii. Vidiac tú krásu obce a prírody stvárnenú v obrazoch sa moje obavy  
a pochybnosti ihneď rozplynuli.

Podujatie určite prispelo k tvorbe a rozvoju priateľstiev medzi ľuďmi rôznych krajín a po-
pularizácii tohto druhu umenia. Verím, že podstatná časť vytvorených obrazov si nájde svo-
je miesto v kultúrnospoločenských priestoroch obecného úradu alebo v novozriadenej galé-
rii obce.

Chcem sa poďakovať vedeniu základnej školy za poskytnutie priestorov a vytvorenie pod-
mienok na dôstojný priebeh podujatia. Ďakujem všetkým sponzorom, priateľom a známym, 
ktorí nám pomohli maliarsky plenér úspešne zrealizovať.

Jaroslav Baňas, starosta obce

MALIARSKY PLENÉR
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Vyhodnotenie súťaže 
o najkrajšiu predzáhradku 

 Počas uplynulých letných dní sme sa mohli pokochať záplavou pestrých farieb kvetín 
na našich balkónoch a v predzáhradkách. Veľa našich obyvateľov si takto spestrilo nielen 
svoje domovy, ale zmenili aj vzhľad našej obce. 

Ďakujeme všetkým, ktorí svojím dvorom, predzáhradkou, či balkónom prispeli ku kul-
túrnosti našej obce. Vďaka Vám, naši spoluobčania, že Vaše záhrady sú nielen živou 
okrasou našej obce, ale aj potešením pre tých, ktorí im venujú nesmierne množstvo času, 
aby sa ukázali v plnej kráse. Ten, kto sa venuje tejto záľube, to dobre pozná. Je to často 
námaha od rána do večera. Ale oplatí sa.

Niektorí z Vás využili možnosť prezentovať sa aj na verejnom fóre, a to v súťaži vyhlá-
senej obecným úradom o najkrajšiu predzáhradku a balkón. Pekne upravených priedomí 
každoročne pribúda,  a preto bolo  z čoho vyberať.

Výstava súťažných fotografií bola už tradične v rámci 17. ročníka Pečovskonovoves-
kého jarmoku dňa 30. 8. 2014. Možnosť hlasovať mali všetci návštevníci výstavy a tých 
bolo neúrekom okolo 400. V poobedňajších hodinách prebehlo komisionálne sčítanie hla-
sov a tri naj... boli ocenené vecnými cenami po kultúrnom programe na miestnom amfi- 
teátri pred širokou verejnosťou. 

Tu sú víťazi :
1. miesto:  
rodina JaroslavaTomka 
z ulice Na Rybníkoch
2. miesto:  
rodina Borisa Lichvára 
z Hlavnej ulice  
3. miesto:  
rodina Gustáva Kovalčíka 
z Kvetnej ulice    

Víťazné fotografie nech sú inšpirá-
ciou a zároveň motiváciou pre ďalších 
našich spoluobčanov...

 



Natáčanie filmu v obci
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Koncom septembra sa v našej obci za-
čal natáčať nízkonákladový celovečerný 
film zo súčasnosti v produkcii spoločnos-
ti Artileria s výkonnou produkčnou Miškou 
Jelenekovou pod režisérskou taktovkou 
prešovského rodáka Mareka Škopa, kto-
rý je zároveň aj autorom scenára. Hlav-
nú úlohu stvárni stálica slovenskej herec-
kej scény Emília Vášáryová. Ústrednou 
myšlienkou pripravovaného filmu je sna-
ha o znovunájdenie si cesty matky  k sy-
novi. Sestra hlavnej predstaviteľky odma-
lička vychováva svojho synovca, ktorého 
jej sestra po problémoch s alkoholom zve-
rila do opatery. Po niekoľkých pokusoch o 
zblíženie sa, prichádza hlavná predstavi-
teľka do rodičovského domu k sestre, jej 
deťom a synovi so snahou o obnovenie 
rodinného puta ...   Jej hereckými kolega-
mi vo filme sú Milan Ondrík, Aniko Vargo-
vá, Žofia Martišová, Dušan Jamrich, Ga-
bika Dzúriková. Detské postavy stvárnili 
Miška Melišová a Sašo Lukáč. 

Film je financovaný Audiovizuálnym 
fondom s dotáciou 250 000,- € a kopro-
dukciou RTVS. Nakrúcať sa bude počas 
30 filmovacích dní okrem Pečovskej No-
vej Vsi a okolia aj v Bratislave a jej okolí.

Štáb tvorili: kamera - Ján Meliš, výtvar-
níčka - Erika Gaduš, zvuk - Ján Ravasz, 
Milan Sirkovský, masky - Juraj Steiner, 
umelecký maskér - Zuzana Paulíni, dra-
maturg - Zuzka Liová, František Krahem-
biel a ďalší. Film by sa mal do kín dostať 
v roku 2016.

Časť  filmu sa natáča v interiéroch  ro-
dinného domu p. Krajňákovej. Natáčania 
sa zúčastnili  aj občania našej obce, ktorí 
ako komparzisti boli súčasťou smútočnej 
scény na cintoríne v Lipanoch. Pri natáča-

ní pre produkčný štáb boli vždy naporúdzi starosta obce p. Baňas,  r. Kočiščákova a Mil-
ka Kerestešová, s ktorými si spoluprácu filmári veľmi pochvaľovali.

Počas natáčania vedenie obce  pozvalo  štáb na spoločný obed , na ktorom pán sta-
rosta oboznámil  prítomných s históriou obce. Po obede p. Vášáryová s  p. Škopom nav-
štívili obecný úrad, kde sa obidvaja podpísali do pamätnej knihy obce.
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Osobitú atmosféru Pečovskonovoveského remeselného jarmoku si ľudia zo širokého oko-
lia vychutnali dňa 30. augusta 2014 po 17-ty krát. Tohtoročný jarmok ponúkol pestrú prehliad-
ku tradičných remesiel, ale aj značnú dávku kultúry, zábavy a hlavne miesto na stretávanie 
sa ľudí, miesto, na ktoré sa ľudia tešia a veria, že tam stretnú priateľa, ktorého povedzme pár 
mesiacov nestretli.   

Samotný jarmok začal v sobotu ráno  
o ôsmej hodine svätou omšou, ktorú ce-
lebroval vdp. Miroslav Turčík v kostole  
sv. Ondreja, kde sa prítomní veriaci po-
ďakovali za bohatú tohtoročnú úrodu  
a následne slávnostný sprievod  prešiel  
po Kostolnej ulici s dožinkovým vencom.

Keďže sa jedná o remeselný trh, orga-
nizátor veľký význam prikladá na tradičné 
remeslá. Na trh sa v tomto roku prihlási-
lo 32 remeselníkov zo Slovenska a Poľska 
a sme veľmi radi, že niektorí z nich sa sú-
stredili nielen na predaj svojich remesel-
ných výrobkov, ale návštevníkom pred-

vádzali ich výrobu s veľmi zaujímavým komentárom. Výborne do tejto jarmočnej atmosféry 
zapadla so svojimi vstupmi Vierka Horňáková, ktorá prezentovala jednotlivých remeselníkov, 
viedla s nimi zaujímavé rozhovory  a tiež s veľkým úspechom zorganizovala súťaž v pečení 
„nalešnikov“, ktorej sa mohol zúčastniť ktorýkoľvek návštevník jarmoku. 

Popri tejto súťaži počas jarmoku prebiehala súťaž vo varení gulášu medzi zástupcami oko-
litých obcí. Odborná porota nakoniec vyhlásila za víťaza tejto súťaže guláš “co navarili chlopi 
z Jakovjan, bo jich guľaš začal pesc v garle kuščok neskorši“, podobne ako správna domáca 
52-ojka, ktorá tiež pri varení chutného jedla nechýbala.

Ako každý rok aj tento rok zožala veľký úspech tradičná „Babina kuchyňa“, ktorej „mačanka 
a kapustnica“ boli veľmi žiadané a z vlast-
nej skúsenosti môžem povedať, že právom. 

Okrem tradičných remeselníkov nechý-
bali ani predajcovia rôznorodého tovaru, 
občerstvenia, kolotoče a ďalšie atrakcie ty-
pické pre náš jarmok. Tohtoročný jarmok 
spestrila možnosť atraktívnej jazdy na ko-
ňoch.

V priestoroch miestnej Základnej ško-
ly v doobedňajších hodinách zorganizovala 
miestna organizácia Červeného kríža odber 
krvi, ktorého sa zúčastnilo až 34 dobrovoľ-
ných darcov. Všetkým srdečne ďakujeme.

17. Pečovskonovoveský jarmok
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Súčasťou tohtoročného jarmoku bola výstava obrazov z uskutočnených maliarskych ple-
nérov konaných v Pečovskej Novej Vsi. Vystavených bolo 78 obrazov od 50 umelcov z Ukra-
jiny, Poľska, Maďarska a zo Slovenska a nás tešia priaznivé ohlasy na pripravenú výstavu.

Do sprievodného programu nášho jarmoku neodmysliteľne patrí aj súťaž o Najkrajšiu zá-
hradu a predzáhradku. V tomto roku bolo do súťaže zaradených 28 záhrad. Víťazom sa stala 
záhradná úprava rodiny Tomkových. 

Sprievodný kultúrny program 17. Pečovskonovoveského jarmoku sa začal už v piatok, ke-
dy na miestnom amfiteátri vystúpila prešovská folková skupina Hrdza, ktorá si svojím bez-
prostredným vystupovaním získala sympatie asi 300 zúčastnených divákov, ktorí si s ňou aj 
zaspievali a poniektorí aj zatancovali.

Sobotňajším kultúrnym programom na amfiteátri, ktorý sa začal o 16,00 hod. nás sprevá-
dzala Katka Falatová, ktorá svoju úlohu zvládla na výbornú - ďakujeme. Na úvod tejto časti 
jarmoku boli odmenení starostom obce pečovskonovoveskí rodáci, p. Andrej Petruš za posla-
neckú činnosť a zásluhy pri zveľaďovaní obce a Mgr. Jozef Hanušovský za reprezentáciu ob-
ce a šírenie jej dobrého mena v oblasti športu.

Celý kultúrny program sa niesol v duchu prezentácie folklóru, kde vystúpili folklórne sku-
piny: Voľančan, Jazero, Jablonečka, spevácke skupiny Ľucinské chlopi, Jablonka, Miľpošan, 
Seniorka a detské folklórne skupiny Dubina, Jablučko, Hermanovčan, ktorí s úspechom od-
prezentovali svoje vystúpenia. V polčase programu nasledovalo vyhlásenie kráľa remesiel 
tohtoročného jarmoku, ktorou sa stala p. Mgr. Ivana Leščáková z Červenice. Najkrajší prázd-
ninový zážitok nakreslil 7-ročný Kristián Kuchárik. Po žrebovaní tomboly, v ktorej bolo vyše 70 
hodnotných cien, za čo patrí veľká vďaka sponzorom, program pokračoval úžasným vystúpe-
ním detí zo ZUŠ Lipany.

Záver 17. Pečovskonovoveského jarmoku patril skupine Juno a ľudovej zábave. O skvelej 
zábave a atmosfére panujúcej na amfiteátri svedčia aj slová frontmana skupiny Milana Čer-
kalu: „...zažil v Pečovskej super atmosféru...“ Dúfame, že podobnú, ak nie lepšiu, zažijeme  
na budúcom už 18. ročníku Pečovskonovoveského remeselného jarmoku. 

A čo dodať na záver? Počasie nám prialo, Pečovskonovovešťania aj návštevníci jarmoku 
boli milí a ústretoví, takže si myslíme, že vynaložená námaha pri organizovaní tohto festivalu 
ľudovej kultúry nevyšla nazmar. Podarilo sa nám vniesť zopár noviniek, získali sme znova no-
vé skúsenosti a poznatky, ktoré sa budeme snažiť pretvoriť v realitu pri organizovaní budúcich 

ročníkov. Tak trocha nám zlyhala po-
riadková služba. 

Srdečné poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o zdarný priebeh celej akcie. 
Osobitné poďakovanie patrí pracov-
níkov obecného úradu, poslancom 
obecného zastupiteľstva, Únii žien, 
Slovenskému Červenému krížu, čle-
nom FS Jablonečka, vedeniu základ-
nej školy a mnohým ďalším priazniv-
com „nášho“ jarmoku.

Organizačný výbor
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Škola brány otvorila 
Úsmev štrbavého slniečka, štebot vtá-

čat, príjemná nálada, radosť zo spoločného 
stretnutia. Také bolo naše prvé zvítanie 2. 
septembra - zvítanie detí, učiteľov i rodičov 
v školskom roku 2014/2015. S kvietkom v 
rukách netrpezlivo očakávali svoj prvý škol-
ský deň hlavne naši prváčikovia, ktorým 
prajeme úspešný štart, rodičom veľa trpezli-
vosti a prváckym pani učiteľkám tvorivú pra-
covnú pohodu a množstvo múdrych hlavi-
čiek, ktoré budú pyšné na svoju už 41-ročnú 
školu.  

V jej priestoroch sa v tomto školskom ro-
ku bude stretávať a v triedach vzdelávanie 
získavať 423 žiakov, z toho 368 žiakov v 20 

bežných triedach (1. stupeň = 183 žiakov, 2. stupeň = 185 žiakov) a 55 žiakov v 6 špe-
ciálnych triedach. Pedagogický zbor tvorí 33 pedagógov, 1 vychovávateľka, 3 asistentky 
učiteľa a 1 kňaz. Privítali sme  nové posily a to v 0-om ročníku Mgr. Máriu Kuchárovú a 
Mgr. Janu Regrutovú, ktorá vyučuje nemecký jazyk a občiansku náuku. V 3. ročníku bu-
de náboženskú výchovu vyučovať kňaz Miroslav Turčík. Do našej školy zavítalo 57 žiači-
kov, ktorým sa začali prvé školské povinnosti, no aj 6 piatakov z Červenice a 3 noví žia-
ci do 2., 3. a 4. ročníka. 

Naša škola poskytuje svojim žiakom okrem vzdelania i ďalšiu pridanú hodnotu, a to v 
podobe výučby anglického jazyka od 1. ročníka, organizovaním základného plaveckého 
výcviku (v 3. ročníku), školy v prírode v Tatrách (vo 4. ročníku), zdokonaľovacieho plavec-
kého výcviku (v 5. ročníku), lyžiarskeho kurzu (v 8. ročníku) a kurzu spoločenského tanca 
a spoločenskej výchovy ( v 9. ročníku).

Po športe túžiaci žiaci  môžu denne využívať tri upravené školské ihriská i priestory 
dobre vybavenej školskej posilňovne. Hudobne nadané deti si môžu zasa svoj talent roz-
víjať popoludní pod dohľadom pedagógov zo Základnej umeleckej školy Lipany, ktorá tu 
má zriadené elokované pracovisko. Vedenie školy tak vyšlo v ústrety požiadavke rodičov, 
aj keď sú s tým spojené nie malé organizačné problémy.

Súčasťou školy je aj školský klub. Do ŠKD sa v tomto školskom roku zapísalo 28 detí. 
Teší nás, že záujem o školský klub narastá, no z priestorových a finančných dôvodov ne-
bolo všetkým žiadostiam kladne vyhovené - uprednostnené boli deti, ktoré majú zamest-
naných rodičov. 

Do CVČ sa nám zapísalo 240 detí, no krúžkovú činnosť bude navštevovať 322 detí, 
pretože niektoré mali záujem o dva krúžky. Deti prejavili záujem o 19 krúžkov - tie si vy-
berali z ponuky, ktorú dostali začiatkom septembra. Všetci vedúci krúžkov spĺňajú požia-
davky na ich vedenie.

Materská škola, ktorá je súčasťou základnej školy, má 4 triedy s 89 deťmi. Počet za-
mestnancov sa v MŠ nezmenil - 7 učiteliek, 2 THP zamestnankyne a 1 kuchárka zabez-
pečujú každodenný chod v MŠ.
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Pedagógovia školy sa snažia kráčať s dobou a aj preto sa zapájajú do rôznych pro-
jektov. Od šk. roku 2012/2013 sme zapojení do národného projektu „Vzdelávaním pe-
dagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (NP MRK). 
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe 
Vzdelávanie  a ukončíme ho v tomto školskom roku. 

Dňa 31. júla sme úspešne ukončili projekt Comenius, ktorý je súčasťou „Programu 
celoživotného vzdelávania“. Projekt Comenius - školské multilaterálne partnerstvá bol 
pre našu školu schválený v septembri 2012. Trval dva roky. Cieľom tohto projektu bolo 
nadviazanie spolupráce s krajinami Európskej únie. Naša škola spolupracovala so škola-
mi z Veľkej Británie, Turecka, Bulharska, Talianska a Portugalska. V rámci návštev v jed-
notlivých krajinách sme mali možnosť spoznať školské systémy a priamy vyučovací pro-
ces na školách - a to konkrétne v Turecku, Veľkej Británii, Taliansku  i v Portugalsku, kam 
sme vycestovali.  V máji 2014 sme všetky partnerské krajiny privítali v našej škole a uká-
zali sme im, aká je naša krajina krásna.

Okrem týchto dvoch projektov sme sa zapojili do 5 ďalších národných projektov. 
Naša škola oslávila v minulom školskom roku krásne 40. narodeniny a to vo veľkom 

štýle. S kladnými ohlasmi na túto milú slávnosť sa stretávame ešte aj teraz. Aj preto sa 
snažíme, aby vrásky na našej oslávenkyni boli čo najmenej viditeľné. Po úplnej rekon-
štrukcii školy, ktorá sa začala vo februári 2011 (výmena okien, elektroinštalácie, zateple-
nie budovy, čiastočná maľba), sa pokračovalo v nastúpenom trende a vedenie školy sa v 
maximálne možnej miere snažilo o vylepšenie a skvalitnenie pracovného prostredia žia-
kov i zamestnancov školy. Po úspešnom zriadení učební (jazykovej, fyzikálno – chemicko 
– biologickej a školského klubu detí) v minulých školských rokoch sme zrekonštruovali aj 
posledný nevyužívaný priestor nad školskou jedálňou. Vznikla tu pekná priestranná spo-
ločenská miestnosť, ktorá je sústavne využívaná počas vyučovacieho procesu i mimo vy-
učovania. Úplne sme dokončili nielen rekonštrukciu žiackych šatní v Tv objekte školy, ale 
na predelovej chodbe do TV objektu bola položená dlažba, obklad i nové parapety (pri vý-
mene sklenených tabúľ počas rekonštrukcie školy tu parapety neboli plánované a začalo 
do daných priestorov zatekať). Taktiež boli vymenené predelové dvere v tomto priestore 
a celá chodba v TV objekte dostala úplne novú dlažbu. V jarných mesiacoch nám zača-
la na predelovej chodbe zatekať strecha z dôvodu starej a poškodenej živičnej krytiny, tak 
sme boli nútení celú vymeniť za novú. Okrem rekonštrukcie toaliet pre zamestnancov pri 
vstupe do školy v predchádzajúcom období, sme zrekonštruovali v 4 krídlach žiacke toa-
lety - na prízemí a na poschodí pre žiakov 1. a 2. stupňa. Kabinet 1. stupňa prešiel úplnou 
rekonštrukciou - vymenené bolo kúrenie, položená nová PVC krytina, zakúpený nový ná-
bytok. Žalúzie boli dané do všetkých učební, no v poslednom roku i do kabinetu TV, zbo-
rovne, jazykovej učebne, riaditeľne, skladu potravín a do miestností, ktoré využívajú zá-
stupkyňa RŠ, hospodárka školy a vedúca ŠJ. Žalúzie za aktivitu v zberových činnostiach 
si vybojovali aj dve triedy 1. stupňa, z čoho majú veľkú radosť.  Dlhodobou požiadavkou 
zo strany učiteľov bolo zriadenie umývadiel do 3 kabinetov, kde ich doposiaľ nemali, čo sa 
podarilo urobiť svojpomocne. Svojpomocne (novým  náterom) sme okrem náteru soklov 
na chodbách i v triedach postupne zrekonštruovali aj všetky dvere do jednotlivých tried, 
kabinetov, učební a toaliet. Vďaka šikovnosti zamestnancov a pomoci sponzorov sme 
svojpomocne urobili chodník do TV objektu od školského ihriska. Nový nábytok nedostala 
iba školská jedáleň a školská kuchynka, ale aj do novej spoločenskej miestnosti boli  za-
kúpené  stoličky, koberce  i sedacie vaky, THP úsek dostal novú mikrovlnnú rúru i práčku 
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(uteráky boli doposiaľ prané v školskej kuchyni), zakúpené boli dataprojektory, notebooky 
(tie už má takmer každý vyučujúci), počítače, rádiá, softvér na vyučovanie ruského jazy-
ka i multimediálne CD na vyučovanie vlastivedy a slovných úloh na matematike. V 14 trie-
dach boli vymenené staré opotrebované tabule. V škole máme 7 interaktívnych tabúľ (v 
jazykovej učebni, F-CHE-BIO učebni, v učebniach IKT 1, IKT 2, v spoločenskej miestnos-
ti, v ŠKD a v 1 triede). V zborovni a priľahlých kancelárskych miestnostiach boli vymenené 
dvere a prahy. Podľa požiadaviek učiteľov boli zakúpené nové učebné pomôcky (na fyzi-
ku, chémiu, biológiu, pre výučbu jazykov i výchov, na predmety v 1. - 4. ročníku i v špeci-
álnych tried a na ostatné predmety). Do miestnosti IKT 3 bolo zakúpených 17 počítačo-
vých stolíkov a priebežne menené sú aj staré umývadlá v triedach a zastarané počítače 
v učebniach IKT. Škola cez zapojenie sa do projektu okrem iného získala aj 20 tabletov, 
s ktorými budú žiaci už v tomto školskom roku pracovať. Aj okolie školy mení svoj vzhľad 
- postupne sme vyklčovali všetky staré kríky a trávnik pred budovou i na ihriskách je stá-
le zamestnancami školy udržiavaný, a to aj vďaka tomu, že bol zaobstaraný malý traktor - 
kosačka,  ktorý je dobrým pomocníkom hlavne v mesiacoch, kedy je trávu  potrebné čas-
to kosiť. A keďže areál je obrovský, tak práce je viac ako dosť.

Aj školská kuchyňa sa už pýši pekným prostredím. Po výmene okienok na výdaj stravy 
a úprave pivničných priestorov a skladov  v predchádzajúcom období,  sme prešli k úpl-
nej rekonštrukcii  školskej kuchyne - tá dostala nový rozvod kúrenia, vody, odpadu, elek-
troinštalácie, položená bola nová dlažba i obklad, vymenené boli aj predelové dvere. Po-
čas tohtoročných jarných prázdnin bola vynovená i vstupná chodba do školskej  kuchyne 
- položil sa obklad, dlažba a vymenilo kúrenie. Veľkou investíciou bolo zakúpenie a nain-
štalovanie nového konvektomatu (vďaka navýšeniu financií obecným úradom) v školskej 
kuchyni,  od ktorého očakávame skvalitnenie  prípravy jedál pre stravníkov ŠJ. Inštaláciu 
konvektomatu, vybavenie špeciálnymi plechmi a osadenie digestora sme už museli rie-
šiť z vlastného rozpočtu. 

V materskej škole sa už podarilo v predchádzajúcom období nielen natrieť strechu na 
dolnej budove a osadiť sneholamy, ale postupne i zrekonštruovať úplne všetky vnútorné 
priestory tak v hornej ako i v dolnej budove (teda 5 tried a sociálne zariadenia prešli už cel-
kovou rekonštrukciou) a počas týchto dvoch letných mesiacov sme rekonštruovali priesto-
ry kuchyne a priľahlé sklady - urobila sa voda, kúrenie, položila nová dlažba i obklad. Tiež 
sa urobila izolácia obidvoch budov - steny boli totiž dlhé roky bez izolácie a po zateplení 
stále vlhli, dal sa nový sokel a zhotovili sa nové vstupy (schody) do všetkých troch vcho-
dov. Počas rekonštrukčných prác nás neraz zaskočili problémy, s ktorými sme vopred ani 
len nepočítali (padajúca stena, hmyz v murive a starej podlahe, plesne...) a ktoré sme bo-
li nútení  promptne  riešiť. Pri týchto opravách je nevýhodou aj to, že sú viazané na krát-
ke obdobie - obdobie dvoch mesiacov, kedy sú škola i materská škola mimo prevádzky.

Množstvo problémov sa nám teda spoločnými silami podarilo v školskom roku 
2013/2014 a v rokoch predchádzajúcich vyriešiť, no čakajú nás ešte mnohé ďalšie, ktoré 
budú riešené podľa závažnosti. Všetko to, čo sa dosiahlo, je spoločnou prácou množstva 
ľudí - zamestnancov ZŠsMŠ, samosprávy, rady školy, rodičovskej rady, mnohých rodičov, 
ktorým stále záleží na vzdelávaní ich detí i samotných žiakov, ktorým pocit zodpovednos-
ti nie je ešte cudzí. 

Všetkým tým patrí jedno veľké ĎAKUJEM!
 

Mgr. Valentína Krajňáková, riaditeľka ZŠsMŠ
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NA INTEGRÁCII 2014 BOLO VESELO
Prvý októbrový deň sa niesol v znamení hudby, spevu, tanca a natešených pohľadov de-

tí plných očakávaní, ktoré prišli do Mestskej športovej haly v Prešove, aby boli svedkami ľud-
skosti, ohľaduplnosti a odvahy nebyť nevšímaví voči potrebám iných. Takto by sme mohli 
charakterizovať náplň kultúrneho podujatia s názvom Integrácia, ktorého sme sa vďaka usi-

lovnosti žiakov našej základnej 
školy pri zbere viečok, tetrapa-
kov a kelímkov z výrobkov SA-
BI mohli zúčastniť. 

6. ročník tohto charitatívne-
ho koncertu priniesol množstvo 

prekvapení v podobe hudob-
ných vystúpení známych osob-
ností populárnej scény. Deti si 
zaspievali s Darou Rolins, kto-
rá svojou pesničkou Anjelik 
môj otvorila celý koncert. Za-
tancovali si na piesne Loba, Kmeťoband, Desmodu či skupiny Kochanski. Vyskákali sa spolu 
s raperom Kalim či Separom. Zasmiali na vtipoch Miša Hudáka, ktorý spolu s hercom Luká-
šom Latinákom zabávali publikum ako známe seriálové postavy policajtov. Speváčky Celeste 
Buckingham a Tina ukázali deťom, že vedia nielen spievať, ale aj pobaviť. Ozdobou koncertu 
bola modelka Andrea Verešová, ktorá spolu s vybranými deťmi urobila módnu prehliadku za-
vŕšiac ju slovami, že každý môže dosiahnuť to, čo chce, bez rozdielu. Na svoje si prišli aj priaz-
nivci futbalu, ktorým slovenskí futbalisti vykopli do publika lopty ako sponzorský dar. Celým 
koncertom nás sprevádzali moderátori Katarína Brychtová a Leoš Mareš, ktorí počas svojich 
vstupov vyzdvihovali dôležitosť integrácie ľudí, teda zjednocovania a spájania sa v rôznych ži-
votných situáciách. Koncert Integrácia sa z regionálnej úrovne stáva medzinárodným podu-
jatím, ktoré spája deti z piatich krajín. Naše deti mali teda možnosť stretnúť deti z Nemecka, 
Ukrajiny, Poľska a Českej republiky. V závere koncertu vystúpil slovenský raper EGO, ktorého 
pieseň Žijeme len raz spieval v športovej hale takmer každý účastník. 

Deti odchádzali spokojné a šťastné, obohatené nielen o kultúrne zážitky, ale aj o tie ľud-
ské, ktoré ich posúvajú vpred a pomáhajú malými krokmi meniť svet v jeden celok, kde slnko 
„svieti pre všetky deti rovnako“.             

                                                                                      Mgr. Michaela Vasiľová



P R E H L I A D K A 
CIRKEVNÝCH ZBOROV
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Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme v našej obci oslávili prehliad-
kou mládežníckych a detských cirkevných zborov, ktorá je príležitosťou, aby 
sme našu patrónku pozdravili  a uctili si ju nielen modlitbou, ale predovšetkým 
piesňou. Prehliadka má už štrnásťročnú tradíciu, ktorú založila ZO Únie žien 
Slovenska a zúčastňujú sa na nej mládežnícke a detské cirkevné zbory z Pe-
čovskej Novej Vsi, Červenice, Ľutiny, Rožkovian a Milpoša. Miesto prehliadky 
sa každoročne mení.

Tento rok sa prehliadka konala 15. septembra o 15.00 hod. v  kostole sv. On-
dreja v Pečovskej Novej Vsi. Naše pozvanie prijali iba cirkevné zbory z Milpo-
ša, nakoľko sa viacerí členovia z pozvaných zborov zúčastnili národnej púte 
do Šaštína.   

Členov zborov aj návštevníkov privítal správca farnosti vdp. Miroslav Tur-
čík, ktorý vyjadril radosť nad tým, že aj takýmto spôsobom si uctíme Sedem-
bolestnú Pannu Máriu.  V úvode  zazneli mariánske piesne v podaní Mgr. Ka-
taríny Cvancigerovej a na prehliadke vystúpili Mladší zbor apoštolov Petra a 
Pavla z Milpoša, detský zbor z Pečovskej Novej Vsi, Starší zbor apoštolov Pet-
ra a Pavla z Milpoša a mládežnícky zbor z Pečovskej Novej Vsi. Speváci vloži-
li do svojich piesní srdce, zanietenie a hlavne lásku k Pánu Ježišovi a Jeho i 
našej Matke. Spoločnou modlitbou zasvätenia sa Sedembolestnej Panne Márii 
sa prítomní pripojili k pútnikom v Šaštíne. Veríme, že všetci, ktorí si našli čas 
a prišli na prehliadku prežili s Máriou krásne popoludnie  plné duchovných zá-
žitkov a odišli povzbudení istotou, že máme tú najlepšiu Matku.

Na záver duchovný otec vdp. Miroslav Turčík udelil požehnanie a pozval 
všetkých účinkujúcich aj farníkov na agapé, ktoré pripravili členky ZO ÚŽS a 
domáci mládežnícky cirkevný zbor. 

O rok sa stretneme na 15. ročníku, na ktorý vás už teraz srdečne pozývame.

Výbor ZO ÚŽS

 
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 
 Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
 podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, 
 keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, 
 keď aj on bol mladý. 
 Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 

Október - mesiac úcty k starším
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Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však 
nezastaví a nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za 
dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme.

Zvedavosť a skúsenosti, pohotovosť a pomalosť, odvaha a rozvážnosť - to je 
len niekoľko protikladov vystihujúcich životný oblúk človeka, ktorý sa dá zhrnúť 
do dvoch slov - mladosť a staroba, ktoré sú zdanlivo veľmi vzdialené, ale ... die-
ťa a starec akosi splývajú. Obaja sú bezbranní, obaja sú zraniteľní, obaja potrebu-
jú opateru, obaja potrebujú lásku a veľké pochopenie, obaja potrebujú trpezlivosť.

Tieto dve vekové skupiny sú skupiny, ku ktorým by sme mali pristupovať s mi-
moriadnou láskou a nehou. Starší ľudia si zaslúžia veľkú vďaku a úctu. Žijeme 
v uponáhľanom svete, kde často počujeme vetu: „Som zaneprázdnený, nemám 
čas“. A tak sa stáva, že zabúdame na svojich najbližších a nemyslíme na to, že sa 
môžu cítiť opustení a nepotrební. Možno si to uvedomíme až príliš neskoro, a mož-
no až vtedy, keď to zažijeme na vlastnej koži. Často sú nám hmotné a nepotrebné 
veci prednejšie ako človek. Máme čas robiť množstvo vecí, ale na to, aby sme pre-
hodili slovo s človekom, ktorý práve možno túži iba po tom jedinom, čas nemáme. 
Zamyslime sa nad významom týchto slov a snažme sa byť viac tolerantní a ohľa-
duplní voči druhým. Myslime na svojich rodičov a starých rodičov, ale aj susedov 
a známych, ktorým niekedy stačí tak málo – len milé slovo, pohľad a prejavenie as-
poň malého záujmu o nich. Mnohí z nich možno čakajú práve na to, že otvoríme 
dvere, za ktorými sú zavretí po celé dni. 

Jeseň života starších ľudí v našom uponáhľanom svete však neraz mnohým, 
vekom mladším prekáža, a aby som pravdu povedala, zavadzia. Naháňajú sa, žijú 
naplno a nemajú záujem o skúsenosti, vedomosti a názory  starších.  Mladí by si 
mali dať poradiť od starších a navzájom s nimi spolupracovať. Pomáhať iným, po-
máhať si navzájom, je najkrajšia vlastnosť, ktorú dostáva človek do vienka už pri 
narodení. Len na nás záleží, ako s ňou naložíme. 

Nie nadarmo práve október je mesiacom úcty k starším. Október - symbol jese-
ne, je mesiacom, keď príroda naberá na svojej kráse plnosťou rozmanitých farieb. 
Je ako dôchodkový vek – jeseň života, životné obdobie, ktoré so sebou prináša 
dozrievanie múdrosti, skúsenosti, ale aj radosti a bolesti. Na prejav úcty nestačí 
celý október, ale treba ju  prejavovať počas celého roka v rodine, v práci, v obcho-
de, v kostole, jednoducho všade a každý deň.

Úcta, láska a porozumenie by sa mali premietať v každodennom živote každé-
ho človeka. A ešte viac v živote človeka, ktorému už život vpísal pár krížikov na 
chrbát, ktorý už prešiel kus cesty životom, ktorý vie, čo je láska, ale aj sklamanie, 
ktorý vie, čo je radosť, aj utrpenie, ktorý možno pozná, čo je samota, ktorému mi-
lé slovo je ako pohladenie. Ako hovorí stará ľudová múdrosť, kto sa naučí vážiť si 
šediny, nemusí sa báť, že ostane v starobe nepovšimnutým. Nájdime si preto čas, 
vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas týchto októbrových dní. 

Vám naši starší spoluobčania prajeme, aby ste ešte vo svojom živote zažili ve-
ľa krásnych chvíľ, aby ste našli mier v srdci a  pokoj v duši, aby Vás v ďalších ro-
koch sprevádzala len láska a porozumenie v kruhu svojich najbližších a priateľov, 
aby ste nepoznali samotu, aby ste každý deň stretli človeka...

Redakčná rada
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Náš už sedemnásťročný súbor zažil leto aktívnych vystúpení a akcií. Začali sme v júni veľ-
mi dobrou správou pre naše občianske združenie SOJA, kedy bol schválený projekt pod ná-
zvom „Spoznajme krásu regiónov“. Ide o projekt podporený „NDS Hodina deťom“, ktorý je po-
kračovaním projektu z roku 2009, pod názvom „Spoznajme krásu regiónov“, kedy OZ SOJA, 
ešte nefungovalo. Projekt realizoval ten istý tím ľudí, ale pod hlavičkou obce. Rozhodli sme 
sa, že to skúsime formou OZ. Projekt bol úžasným prínosom pre verejnosť, mladých ľudí, ale 
aj vedúcich v tíme. Nesmierne to obohatilo naše vedomosti. Získali sme skutočné poznatky a 
náš kolektív to posunulo na vyššiu úroveň. Získali sme obdiv, uznanie, ale hlavne mladých za-
nietencov, ktorý sa dodnes venujú nádhernej veci. Prešlo pár rokov a my znova chceme obo-
hatiť naše schopnosti ďalej. Prácou na sebe budeme rozdávať vedomosti, poznatky mládeži 
a širokej verejnosti. Chceme spoznávať vlastný región, ale aj etniká žijúce blízko nás, propa-
govať genialitu ľudskosti a možnosť trávenia voľného času.

Vystúpenia:
28.06.2014  –  v obci Heľpa - Horehronské dni spevu a tanca HEĽPA 49. ročník
29.06.2014  –  prispeli sme spevom v rímsko-katolíckom kostole v našej obci a to 
   na rozlúčke s vdp. Stanislavom Palenčárom
29.06.2014 – v obci Jakovany pri príležitosti 700. výročia jej založenia
06.07.2014 – v našej obci na maliarskom plenéri
08.07.-15.07.2014  – zahraničný zájazd – Grécko Korfu
01.08.-03.08.2014  – krátky zahraničný zájazd – Poľsko – Lemkovská vatra
23.8.2014  – v obci Spišský Hrhov - Hrhovské čudá a zábaviská
24.8.2014  – Stary Sacz Poľsko - STAROSĄDECKI JARMARK RZEMIOSŁA
29.8.2014  – v susednej obci Ľutina
30.8.2014  – na 17. Pečovskonovoveskom jarmoku
31.8.2014  – v obci Budimír - Dni obce Budimír

Naša činnosť je celoročná, ale v letnom období je najviac príležitostí, kedy sa môžeme pre-
zentovať na rôznych podujatiach. Všetky spomenuté vystúpenia boli krásne a odniesli sme si 

z nich veľa zážitkov, ale najkraj-
ším a najemotívnejším bolo vy-
stúpenie na jarmoku v Pečovskej 
Novej Vsi. 

A na záver sa členovia FS 
Jablonečka chcú poďakovať 
všetkým priaznivcom, ktorí daro-
vali 2% z daní na činnosť nášho 
súboru v roku 2014 a samozrej-
me aj Obecnému úradu za fi-
nančnú podporu z obecného 
rozpočtu a za novovytvorenú 
krojovňu, ďakujeme.

FS Jablonečka 

Leto s FS Jablonečka
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Ako nakladať s odpadom?
Podľa štatistiky Eurostatu z roku 2012 vyprodukuje obyvateľ EÚ priemerne takmer 500 kg 

komunálneho odpadu, na Slovensku je to približne 320 kg. Náš problém je, že 74% z neho  
putuje na skládky komunálneho odpadu a zvyšok sa zhodnotí, kým v moderných krajinách je 
pomer opačný.

Pripravovaný nový zákon o odpadoch posunie Slovensko k modernej čistejšej Európe. Zá-
kon zreformoval systém a prinesie doslova  revolúciu v oblasti odpadov. Jeho cieľom je, aby 
sa viac odpadu separovalo a recyklovalo, menej ho končilo na skládkach. Zákon už zakazuje, 
aby vytriedený odpad skončil na skládkach. Obec a jej obyvatelia budú mať záujem čo najviac 
separovať, pretože za tento odpad zaplatí výrobca. Čím viac sa vytriedi, tým menej zmeso-
vého odpadu zostáva na zodpovednosti obce, čo môže viesť aj k zníženiu poplatku za odpad 
pre občanov. Podľa odhadov obciam už v úvode nový systém zníži náklady až o tretinu a obec 
spomenutú úsporu môže premietnuť do nižších poplatkov za odpad.

V našom spravodajcovi Vás v nasledujúcich vydaniach postupne oboznámime s pravidla-
mi separácie odpadu. 

V tomto vydaní Vás budeme informovať o Katalógu odpadov a sústredíme sa na komunál-
ny odpad t.j. odpad z domácností a podobný odpad z obchodu, priemyslu a inštitúcií vrátane 
ich zložiek zo separovaného zberu, s ktorým sme v dennodennom styku. 

Odpady sa členia na tieto kategórie: 1. nebezpečný  odpad
                                                           2. ostatný odpad
Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami, najmä toxicitou, in-

fekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogén-
nymi (rakovinotvorné), teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod) a mutagénnymi (spôsobuje 
mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie 
obyvateľstva alebo životné prostredie.

Medzi nebezpečný odpad patria: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesti-
cídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórofluórova-
né uhľovodíky, nejedlé oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice obsahujúce  ne-
bezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, cytotoxické a cytostatické liečivá, 
batérie a akumulátory (olovené, niklovo-kadmiové, obsahujúce ortuť), vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, drevo obsahujúce nebezpečné látky. 

Ostatný odpad je taký odpad, ktorý nevykazuje žiadnu z vlastností nebezpečného 
odpadu. Tvorí skupinu, ktorá nepredstavuje veľké riziko pre životné prostredie. Do tejto kate-
górie možno zaradiť stavebnú hlušinu, organický poľnohospodársky odpad (slama) a iné. Tá-
to skupina odpadov je problematická najmä svojim veľkým objemom, ale nie svojim chemic-
kým zložením.

Ostatný odpad: papier, lepenka, sklo, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 
šatstvo, textílie, jedlé oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice neobsahujúce nebez-
pečné látky, detergenty neobsahujúce nebezpečné látky, liečivá nepatriace k nebezpečnému 
odpadu, batérie a akumulátory nepatriace k nebezpečnému odpadu, vyradené elektrické a elek-
tronické zariadenia nepatriace k nebezpečnému tovaru, drevo neobsahujúce nebezpečné látky, 
plasty, kovy, odpady z vymetania komínov, odpady zo záhrad, parkov a cintorínov – biologicky 
rozložiteľný odpad, zemina a kamenivo, iný biologicky rozložiteľný odpad, iný komunálny odpad 
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– zmesový komunálny odpad, odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov, odpad  
z čistenia kanalizácie, objemný odpad. (zdroj: príloha  k vyhláške č. 284/2001 Z. z.)

O tom ako nakladať s nebezpečným odpadom, hovorí Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. 
z.. Nebezpečný odpad, ktorý vznikne možno likvidovať iba cez oprávnenú organizáciu, ktorá 
je ustanovená na to, že môže tento odpad prebrať.

V nasledujúcom vydaní sa budeme venovať separácii plastov, papiera a kovových obalov.

Sú potrebné slová???!!!
Tak skončila naša snaha ....
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Október 
Ak je október veľmi zelený, bude potom január hodne studený.

Ak opadá lístie do polovice októbra , bude mokrá zima.
Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok. 

Keď sa drží list v mesiaci októbri na stromoch pevne, to znamená krutú zimu. 
Keď v októbri mrzne a sneží, budúci január teplom blaží. 

Keď v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás omrazí. 
Ktorého dňa tohto mesiaca padne sneh, toľkokrát bude cez zimu padať. 

Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri. 
Teplý október, studený november.

Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima  ...

November 
Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu.

Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu.
Keď na Martina prší a zamrzne, škodí to oziminám a pôsobí drahotu.

Katarína keď je v blate, Kračun (Vianoce, Štedrý deň) bude stáť na ľade.
Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok.

Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť povodní ani vody.
Aký november, taký budúci marec.  

Keď padne prvý sneh na mokrú zem, bude slabá úroda.
Keď začiatkom novembra sneží, máva ten sneh výšku veží.

Novembrový sneh keď za niekoľko dní poleží, potom prejde, lepšie hnojí ako hnoj.

December
Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.

Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude.
Aký je čas na Adama Evy, také budú nasledujúce dni.

Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.

Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.

Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, znamenajú miernu zimu.
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov Pečovskej Novej Vsi vítame deti:

	 Mia	Janičová	 Samuel	Figura
	 Adrián	Gabčo	 Patrik	Giňa
	 Viktória	Feriová	 Damián	Želinský
	 Dominika	Ferková	 Alica	Bečaverová
	 Dávid	Červeňák	 Nikola	Červeňáková
	 Vanesa	Bilá	 Simona	Ižariková

Manželstvo uzavreli:
 Ing. Michal Kušvara	(Ľubotice)	 Mgr. Veronika Petrušová	(Peč.	Nová	Ves)
	 Jozef Michalik (Peč.	Nová	Ves)	 Andrea Kovaľová	(Záborské)
	 Daniel Jančuš	(Vyšné	Raslavice)	 Mária Grešová (Peč.	Nová	Ves)
 Pavol Zachar (Košice)	 Katarína Zubrická	(Peč.	Nová	Ves)
	 Matúš Hatala	(Peč.	Nová	Ves) Erika Krajňáková	(Kamenica)
	 Ing. Viliam Urda (Peč.	Nová	Ves)	 MVDr. Michaela Dolinská	(Peč.	Nová	Ves)
	 Michal Dolinský	(Peč.	Nová	Ves)	 Katarína Bednarčíková	(Šar.	Dravce)
 Ondrej Lichvár (Peč.	Nová	Ves)	 Silvia Štiberová (Krivany)

Srdečne blahoželáme jubilantom:

 92 rokov	 Alžbeta	Škvareková	 70 rokov	 Juraj	Ridilla
 88 rokov	 Anna	Marcinová	 	 Elena	Ižariková
 87 rokov	 Matej	Novický	 	 Katarína	Tešľová
	 	 Mária	Pivovarníková	 	 Juraj	Krajňák
 86 rokov	 Žofia	Ondková	 	 Irena	Kandráčová
 84 rokov	 Pavlína	Blaščáková	 	 Jozef	Sobota
 82 rokov	 Jozef	Tököly	 	 Mária	Želinská
 81 rokov	 Mikuláš	Smrek	 65 rokov	 Ján	Kochan
	 	 Alžbeta	Tutokyová	 	 Ľudovít	Lipjanec
 80 rokov	 Karol	Semančík	 	 Mária	Gajdošová
	 	 Jozef	Sopčák	 	 Mária	Jarošková
	 	 Alžbeta	Zacharská	 60 rokov	 Pavol	Oros
	 	 Zuzana	Zakuťanská	 	 Mária	Poklembová
	 	 Eva	Ratajová	 	 Jozef	Koch
	 	 Anna	Šujetová	 	 Gabriela	Leššová,	Mgr.
	 75 rokov	 Eliáš	Dujava	 	 Margita	Červeňáková
	 	 Agnesa	Rozkošová	 	
	 	 Juliana	Tökölyová	 	
	 	 Pavlina	Cicmanová	



Pripravujeme 

27. 10. 2014  Október - mesiac úcty k starším

5. 12. 2014  Mikuláš

13. 12. 2014  Vianočné trhy 

21. 12. 2014  Vianočný koncert 




