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Jar je jedným z najkrajších ročných období. Skrýva v sebe 
čaro znovuzrodenia, začiatok nového života. Najvýznam-
nejším sviatkom tohto obdobia je nepochybne Veľká noc 
- symbol pokory, nádeje a začiatku niečoho nového.

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom 
kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania 
pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.  
Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá 
spásy, ktoré uskutočnil Ježiš v posledných dňoch svojho  
života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nede-
ľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského 
triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení.

Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína 
Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utr-
penia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonoč-
nou vigíliou. Veľkonočné - posvätné trojdnie alebo triduum 
– Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, majú bohatý 
liturgický obsah a symboliku. Je to spoločné pomenovanie 
troch dní, v ktorých si Cirkev pripomína udalosti nášho vy-
kúpenia v ich historickom poradí: Ježišovu smrť na Veľký 
Piatok (Piatok utrpenia Pána), Ježiša uloženého v hrobe na 
Bielu sobotu (Svätá sobota) a Ježišovo zmŕtvychvstanie 
na Veľkonočnú nedeľu (Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕt- 
vychvstania).

VEĽKÁ NOC
SVIATOK

VŠETKÝCH
KRESŤANOV

Zmŕtvychvstanie
Pridobre strážený kúsok zeme,    

vedia že oni o jeho moci!
Že vstane sám a bez pomoci
a v pravde ukáže sa, KTO si.

 
Už prorok dávno predpovedal,

v to druhé ráno precitneme.
Zvíťazí slávne, vstane Pán,
pred Ubitým sa neskryjeme.

Skala sa pohla, rozpukala,
pribehli všetci, no už tu nie je,
plachta na hrobe poskladaná

a stráž utiekla do „beznádeje“.

Vstal z mŕtvych Ježiš - Víťaz, Pán,
s láskou nás chopí za ruky,
keď povedie nás raz tam,
kde aj On slávne vystúpi.

                                          Ivana Krajčíková  



Vážení spoluobčania,
čas nezadržateľne plynie, ubehli prvé tri 
mesiace roka 2022 a my k vám už tradič-
ne prichádzame s prvým tohtoročným 
vydaním obecného spravodajcu. Aj keď  
mnohí z vás popri celospoločenskom 
dianí v našej krajine a hlavne hrozivej 
situácii v susednej Ukrajine možno bez-
prostredne neregistrujú aktuálne dianie 
v našej obci, môžeme vás ubezpečiť, že 
ani chladné zimné mesiace nás nezasta-
vili a ani nespomalili život v Pečovskej 
Novej Vsi.

Žijeme vysoko hektickú dobu, plnú ne-
očakávaných a nepredvídateľných uda-
lostí, ktoré by sme nečakali ani v tých 
najhorších scenároch a snoch.  Posledný 
vývoj situácie za našou východnou hra-
nicou nás učí byť ešte viac racionálny-
mi, ľudskými a ústretovými k blížnym  
v ich tiesni. Avšak ani táto náročná doba 
nám nedovoľuje a neospravedlňuje nás 
byť ľahostajní k vlastným spoluobčanom  
a nenapĺňať naše sľuby a ciele, ktoré sme 
si predsavzali na zvyšovanie kvality a ži-
votnej úrovne obyvateľov v našej obci. 

Veľmi pozitívne sme prijali prejavy so-
lidarity našich spoluobčanov k odíden-
com z Ukrajiny. Konkrétne išlo o inicia-
tívu dvoch rodín a dvoch ubytovacích 
zariadení v obci poskytnúť ubytovanie 
občanom Ukrajiny, ktorí svoju rodnú 
krajinu opustili z obavy pred vojnovými 
nepokojmi. Pomocnú ruku odídencom  
z Ukrajiny podala aj obec, ktorá v pries-
toroch obecného úradu ubytováva päť 
osôb. V obci spolu evidujeme 32 ukra-
jinských občanov, ktorým popri rôznych 
formách pomoci cestou zamestnancov 
obce poskytujeme poradenstvo rôzneho 
druhu. Dve ukrajinské deti už navštevu-
jú miestnu materskú školu. Staršie deti 
navštevujú školy v Prešove.

Aj keď prehľady hospodárenia obce 
a ich porovnanie s uplynulými rokmi 
tvoria samostatnú kapitolu obecného 
spravodajcu, predsa len rok čo rok vám  
o takomto čase prinášame pár čísel po-
menúvajúcich základné výsledky hospo-
dárenia obce v uplynulom roku. Tie sa 
dlhodobo pohybujú v pozitívnych číslach  
a to napriek „ťažkej“ dobe, ktorú žijeme. 
Prebytky v jej hospodárení sú napriek 
početným investíciám v obci každoroč-
ne realitou. Obec Pečovská Nová Ves  
v roku 2021 hospodárila s rozpočtom 

3 697 302,66 Eur, pričom rozumným na-
kladaním s verejnými financiami vytvori-
la k 31.12.2021 prebytok v hospodárení 
v sume 465 871,96 Eur, z čoho do rezerv-
ného fondu obce môžeme rátať s nevia-
zanou sumou 238 603,41  Eur. Rezervný 
fond obce ku dňu 31.12.2021 predsta-
voval sumu 523 492,63 Eur. Na rok 2022 
môžeme v rezervnom fonde obce spolu 
rátať so sumou 762 096,04 Eur. Tieto 
priaznivé výsledky sme dosiahli nap-
riek tomu, že mesačne splácame leasing  
vo výške 2 987,92 Eur za komunálny 
traktor Holder 55.

Od prvých dní roka 2022 aktívne pra-
cujeme na komplexnej rekonštrukcii 
budovy zdravotného strediska. Napriek 
uplynulým zimným mesiacom dnes už 
máme úspešne za sebou založenie stav-
by na základových pásoch, uložené leža-
té konštrukcie, zhotovenú základovú be-
tónovú dosku, vodorovnú hydroizoláciu, 
odliatu železobetónovú výťahovú šach-
tu, vymurované obvodové murivo na pr-
vom nadzemnom podlaží, zrealizovaný 
strop medi prvým a druhým nadzem-
ným podlažím a vymurované obvodové 
murivo na druhom nadzemnom podlaží.  
Práce pokračujú podľa harmonogramu. 
Do dvoch týždňov plánujeme stavbu za-
strešiť.

Nezaháľali sme ani v posledných ho-
dinách uplynulého roka. V čase, keď si 
mnohí z vás užívali vianočné dni voľna, 
my sme finišovali s naším snažením, 
aby sme stihli podať žiadosť o získanie 
finančných prostriedkov na sanáciu ha-
varijného stavu kotolne základnej školy  
v obci. Kvalitná príprava a dobre odve-
dená práca aj tento krát slávila úspech.  
Vo februári tohto roka sme s potešením 
prijali rozhodnutie o tom, že do našej obce 
smeruje dotácia zo Slovenskej investič-
nej a energetickej agentúry na realizáciu 

projektu s názvom „Modernizácia kotol-
ne objektu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 
s využitím aerotermálnej energie“, vďaka 
ktorému dôjde v letných mesiacoch roka 
2022 ku komplexnej modernizácii ply-
novej kotolne v ZŠ Pečovská Nová Ves 
plynofikovanej  v roku 1998. V krátkom 
čase ide o ďalšiu z početných investícii 
obce do školských zariadení v jej zria-
ďovateľskej pôsobnosti. Veríme, že práve  
v období nepredvídateľného a nekontro-
lovaného zvyšovania cien energii táto 
investícia pomôže našej škole ušetriť na 
energiách nemalé finančné prostriedky.

Vysoká rozpracovanosť projektov z mi-
nulého obdobia v tomto období postup-
ne prináša svoje plody. 

V uplynulých dňoch sme získali dotá-
ciu z Ministerstva vnútra SR na výstavbu 
233 metrov verejného vodovodu s tro-
mi výdajnými stojanmi  na odber vody 
formou čipov na ul. Rómskej v Pečovskej 
Novej Vsi. Rovnakým metrom rozširuje-
me infraštruktúru verejných inžinier-
skych sietí v rôznych častiach  obce. 
Zvyšujeme možnosti prístupu k pitnej 
vode pre všetkých. Skončia nekonečné 
investície do opráv studní po úmysel-
ných poškodzovaniach ručných púmp. 
Voda prestane byť pre istú časť komu-
nity zadarmo. Bude sa odoberať cez od-
berné čipy na troch výdajných miestach, 
pričom držiteľ čipu bude musieť mať 
predplatený kredit, ktorý si bude môcť 
dobíjať na obecnom úrade.

Vďaka podpore Nórskych grantov  
v krátkom čase vyrastie na ul. Rómskej 
pri materskej škole a komunitnom cen-
tre hygienické centrum s práčovňou vy-
bavenou práčkami a sušičkami na prád-
lo, sprchami a toaletami. Projekt zahŕňa 
aj sériu workshopov a prednášok zame-
raných na propagáciu osobnej hygieny, 
zdravej výživy, kurzy poľnohospodár-
skych a záhradníckych prác, vzdeláva-
cie aktivity pre školákov a predškolákov, 
psychologické poradenstvo pre zdravšiu 
komunitu a právnu pomoc pre účely vy-
sporiadania vlastníckych práv k pozem-
kom a legalizácii čiernych stavieb.

Priaznivé jarné počasie nám dovolilo 
pokračovať v dokončení štvordráhovej 
bežeckej dráhy, streetworkoutového ih-
riska a bezbariérového chodníka  medzi 
športoviskom a parkoviskom v areáli 
základnej školy. Športoviská chceme 
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odovzdať do užívania v odpoludňajších 
hodinách v piatok 3. júna 2022 v rám-
ci osláv Medzinárodného dňa detí, kedy  
v spolupráci so zhotoviteľom stavby  
a ZŠ s MŠ pre „malých“ aj „veľkých“ v na-
šej obci pripravujeme bohatý kultúrny 
program s atraktívnymi účinkujúcimi  
a  sprievodné aktivity pre tých najmen-
ších. Ťahákom podujatia bude ume-
lecký koncert s názvom „Spievankovo 
- naj hity“, na ktorý vás už teraz všetkých  
srdečne pozývame.

Po niekoľkých mesiacoch príprav, vý-
beru dodávateľa stavby a hlavne získa-
nia finančných zdrojov na dobudovanie 
siete miestnych komunikácií a chodní-
kov v obci, v týchto dňoch začína spo-
ločnosť Metrostav DS a.s. Bratislava  
s výstavbou prvej z troch miestnych 
komunikácií, konkrétne miestnej  ko-
munikácie okolo bývalej mäsovýroby, 
ktorá spája ul. Ľutinskú s ul. Záhradnou 
v celkovej dĺžke cca. 200 metrov. Násled-
ne budeme pokračovať výstavbou ciest  
a chodníkov na ul. Jabloňovej v celkovej 
dĺžke cca. 250 metrov a na záver na ul. 
Mlynskej v celkovej dĺžke cca. 170 met-
rov. Táto investícia obce je zavŕšením 
viacročného úsilia  o ucelené rozsiahle 
budovanie infraštruktúry a inžinierskych 
sietí vo viacerých častiach obce mimo 
vyššie uvedených ulíc aj na ul. Na Pečo-
vec a Ľutínskej. 

Vďaka podpore obecného zastupiteľ-
stva, v čase, kedy všetko čo nevybuduje-
me dnes, bude zajtra podstatne drahšie, 
v čase vysokej a trvale rastúcej inflácie 
peňazí, v čase neregulovaného a astro-
nomického rastu cien stavebných mate-
riálov, v dobe, kedy má naša obec vďa-
ka dlhoročným pozitívnym výsledkom 
hospodárenia dlhodobo vysoký rating  
vo Všeobecnej úverovej banke a.s., sme 
na túto investíciu získali bezkonkurenč-
ne výhodný úver vo výške 500 000,00 

Eur na dobu splatnosti 6 rokov, s fixným 
0,04 % úrokom, s nulovým poplatkom 
za uzavretie úverovej zmluvy, s nulovým 
mesačným poplatkom za vedenie úve-
rového účtu, bez akýchkoľvek nástrojov 
ručenia a s nulovým poplatkom (sankci-
ou) za predčasné splatenie úveru, pričom 
výška úrokov za celú dobu splácania 
úveru (6 rokov) predstavuje spolu sumu 
591,42 Eur. 

V súvislosti s predmetnou investíciou 
rezonujú v obci rôzne názory negujúce 
rozhodnutie obce. Dovoľte nám odpre-
zentovať stanovisko obce podporené 
siedmymi poslancami obecného zastu-
piteľstva na výstavbu troch miestnych 
komunikácií financované z úverových 
zdrojov. Nie každé funkčné obdobie sa 
v obci podarí vybudovať IBV-čku. To ne-
znamená, že ostatné časti obce nemajú 
právo sa rozvíjať  a obyvatelia obce žijúci 
v týchto zónach nemôžu mať vytvorené 
adekvátne podmienky pre existenciu ako 
tí, ktorí žijú v spomínanej IBV-čke. Práve 
rovnaký meter pre všetkých je príkladom 
toho, že sme si v roku 2018 dali za cieľ 
vybudovať vo vybraných častiach obce, 
kde dochádza k početnej výstavbe ro-
dinných domov všetky inžinierske siete 
a dostať ich do úrovne IBV-čky na za-
čiatku našej obce. Práve výstavba ciest 
a chodníkov na ul. Jabloňovej, Záhradnej 
a Mlynskej bude finále v našom snažení 
v závere funkčného obdobia  súčasné-
ho vedenia obce a poslaneckého zboru. 
Žiaľ na výstavbu miestnych komunikácii  
v obci, špecificky pre majoritnú časť oby-
vateľstva, neexistuje možnosť čerpania 
eurofondov. Opačný stav je v lokalitách 
obývaných marginalizovanou rómskou 
komunitou. Len pre tých, ktorí majú krat-
šiu pamäť dávame do pozornosti skutoč-
nosť, že aj vo volebnom roku 2014 obec 
budovala cesty a chodníky na ul. Za Ma-
jerom z úverových zdrojov vo výške cca. 
300 000,00 Eur s úrokom 2,83 %. Úver 
sme splácali šesť rokov a pravdu pove-
diac obec to ani nepocítila. Reči časom 
utíchli a dnes máme peknú obytnú zónu 
v obci, ktorú nám závidia všetci okolo-
idúci. V súčasnosti sa situácia opakuje, 
opäť je tu výstavba ciest a chodníkov, 
opäť z úveru, ale s úrokom 0,04 %, v dobe 
kedy ceny asfaltov, ktoré platili koncom 
minulého roka sú o 25 až 30% vyššie  
a ich cena nekontrolovateľne rastie.

Práve aktuálne nestabilná situácia na 
trhu spojená s neregulovaným a neza-
staviteľným rastom cien energií, ropy,  
železa, stavebných materiálov a naviac 
ich nedostatkom na trhu spôsobuje nie 
len nám, ale všetkým samosprávam  
a štátu ako celku problémy s čerpaním 
eurofondov, nakoľko zazmluvnení zho-
tovitelia stavieb z dôvodu „vyššej moci“ 
odstupujú od zmlúv s objednávateľmi  
z dôvodu, že za pomerne krátke obdobie 
došlo k neúmerne vysokým navýšeniam 
cien materiálov, ktoré nezodpovedajú 
vysúťaženým cenám vo verejnom ob-
starávaní. Z vyššie uvedeného dôvodu  
a hlavne s cieľom čo najviac šetriť vlast-
né finančné zdroje a v čo najvyššej mie-
re čerpať eurofondy, opakujeme verejné 
obstarávanie v dvoch prípadoch, na- 
príklad v prípade verejného obstaráva-
nia  dodávateľa stavby v rámci projek-
tu s názvom „Dobudovanie základnej 
technickej infraštruktúry v MRK obce 
Pečovská Nová Ves“, ktorý zahŕňa výs-
tavbu miestnych komunikácií, chodníkov  
a spevnených plôch na ul. Rómskej a na 
ul. Na Trubalovec k obydliam marginali-
zovaných rómskych komunít.

V novej časti ul. Na Pečovec sme v mar-
ci tohto roku podali žiadosť o združenú 
investíciu obce a Východoslovenskej dis-
tribučnej a.s. na výstavbu elektrických 
NN rozvodov a verejného osvetlenia.  
V najbližšej dobe ten istý proces čaká aj 
ul. Mlynskú v rozsahu vybudovania kios-
kovej trafostanice a elektrických NN roz-
vodov. Cieľom obce je zabudovať siete 
na ul. Mlynskej pred výstavbou miestnej 
komunikácie.

Vo februári 2022 obec požiadala Mi-
nisterstvo dopravy a výstavby SR a Štát-
ny fond rozvoja bývania o poskytnutie 
podpory na obstaranie dvoch bytových 
domov s 2 x 12 bytovými jednotkami  
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a obstaranie technickej vybavenosti pre 
užívanie nájomných bytov v bytových 
domoch. 

Pracovníci obce a zhotoviteľ stavby  
v týchto dňoch finišujú s terénnymi úp-
ravami okolia bytových domov, dokončili 
nový plot a realizujú drobné sadové úp-
ravy. Bytová komisia pri obecnom zastu-
piteľstve v týchto dňoch vybrala nájom-
cov do nájomných bytov v obci. Teší nás, 
že všetci žiadatelia o byty z Pečovskej 
Novej Vsi, ktorí splnili kritéria boli uspo-
kojení a naviac potvrdili prijatie nájmu 
bytov. Intenzívne pracujeme na tom, aby 
sa prví nájomníci mohli do bytov nasťa-
hovať od 1. mája 2022.

V týchto dňoch začíname s opravou  
a dobudovaním chodníka pre peších  
na ul. Ľutinskej na ľavej strane pred ro-
dinnými domami od cesty k Ringovmu 
kaštieľu smerom na Ľutinu v dĺžke cca. 
260 metrov. Cieľom je rekonštrukciu vy-
konať za jeden mesiac vrátane finálnej 
pokládky asfaltového povrchu. 

V marci sme začali s prípravami  
na realizáciu cyklochodníka z Pečovskej 
Novej Vsi do Ľutiny. Na základe rozhod-
nutia mesta Sabinov na povolenie vý-
rubu stromov pod investičnou akciou 
obce sme zrealizovali výrub stromov na 
ul. Ľutinskej v trase budúcej cyklodráhy. 
Taktiež sa nám podarilo získať povolenia 
na umiestňovanie zeminy a kameniva 
na pozemkoch obce pod budúcim cyk-
lochodníkom v časti katastra od Bukov-
ca po hranicu katastra s obcou Ľutina  
za účelom vyrovnávania nerovností.

Priaznivé počasie nám dovolilo začať 
s investíciou do rozvoja zelene a zdra-
vého životného prostredia v našej obci. 
Na teraz sme vysadili alej 23 javorov 
pred základnou školou na ul. Školskej a 
spoločne s dlhodobo nezamestnanými 
občanmi obce evidovanými na úrade 
práce, aktivovanými obcou sme  po zime 
vyčistili okolie cesty I/68 v smere na Sa-
binov, cesty III/3183 v smere na Ľutinu, 
tok potoka Ľutinka od cestného mosta 
na Červenicu pri Sabinove po osadu na 
ul. Rómskej a svah nad Ľutinkou pod 
osadou na ul. Na Trubalovec. Neverili 
by ste aké veľké množstvo odpadu sme 
vyzbierali okolo ciest. Je zarážajúce, že 
tieto cesty brázdia ľudia a oni sami ten 
odpad vytvárajú, nikto ho tam neprinie-
sol a nerozsýpal.

Už v tomto období venujeme pozor-
nosť príprave ďalších investičných akcií 
do nasledujúcich rokov. Práve pre hľada-
nie možností financovania jednej z nich 
sme dňa 16. januára 2022 na obecnom 
úrade privítali štátneho tajomníka Mi-
nisterstva dopravy a výstavky SR Ing. Ja-
roslava Kmeťa. S radosťou môžeme kon-
štatovať, že sme našli zhodu na realizácii 
projektu zameraného na rekonštrukciu 
hlavnej cesty I/68 a vybudovanie chý-
bajúceho chodníka s odvodnením cesty 
a vybudovaním odvodňovacieho kaná-
lu od areálu spoločnosti TerMo s.r.o. až 
do stredu obce po ľavej strane v smere 
od Sabinova. Reálnu možnosť výstavby 
chodníka umožňuje skutočnosť, že obec 
v mesiaci apríl 2022 začne s výstavbou 
vodovodu na ul. Hlavnej.

Po mesiacoch hľadania a nekonečnej 
komunikácie s odborom zdravotníc-
tva Prešovského samosprávneho kraja 
sa nám podarilo zachovať pediatrickú 
ambulanciu v našej obci a spolu s ňou 
aj zdravotný obvod pre detskú lekárku. 

Od 1. marca tohto roku sa nám podarilo 
obnoviť, síce zatiaľ iba v obmedzenom 
režime dvakrát v týždni, pediatrickú am-
bulanciu v obci. Tú  zabezpečuje MUDr. 
Renáta Gerová, ktorá prebrala všetkých 
pacientov z Pečovskej Novej Vsi a ďalších 
päť obcí po nebohej lekárke MUDr. Sza-
bovej. Ambulancia je dočasne umiest-
nená v náhradných priestoroch na ul. 
Školskej č. 818 v budove bývalého klubu 
dôchodcov v areáli základnej školy.

V obci nám aktívne funguje denný sta-
cionár ASEN, v ktorom zabezpečujeme 
odbornú sociálnu službu, zodpovedajúcu 
potrebám aktuálne  pre osem klientiek 
v seniorskom veku so zohľadnením ich 
potrieb a prirodzených vzťahov, ktoré 
slúžia k zvyšovaniu kvality ich života  
a predchádzajú možnosti vzniku ich 
sociálnej izolácie vzhľadom na ich vek  
a odkázanosť. 

Dňa 21. januára 2022 sme si pripo-
menuli už 77. výročie oslobodenie našej 
obce v II. svetovej vojne. Vďaka uvoľne-
ným protipandemickým opatreniam sa  
o deň neskôr podarilo členom stolnote-
nisového oddielu  TJ Orol v spolupráci  
s obcou Pečovská Nová Ves zorganizovať 
53. ročník stolnotenisového turnaja k vý-
ročiu oslobodenia našej obce. 

Po dvoch rokoch pauzy pozývame 
všetkých milovníkov bežeckého športu 
na ďalší ročník 1. májového behu zdravia 
v našej obci nazývaného „Pečovskonovo-
veský šľapák“.

V týchto pár riadkoch sme sa vám sna-
žili poskytnúť stručný prehľad najdôleži-
tejších aktivít a diania v Pečovskej Novej 
Vsi za uplynulé tri mesiace. 

V závere príhovoru ďakujeme všetkým 
tým, ktorí nám pomáhajú pri napĺňaní 
našich cieľov, poskytujú nám námety 
pre ďalšiu prácu a dodávajú nám sily na 
ich úspešné zvládnutie a zároveň prosí-
me všetkých občanov, ktorých sa či už 
priamo, alebo nepriamo dotýkajú práce  
na investičných aktivitách realizovaných 
v našej obci o pochopenie, porozumenie 
a chvíľu strpenia a pochopenia po dobu 
pokiaľ dôjde k finalizácii diela. 

Prajeme všetkým pevné zdravie, pokoj 
a mier vo svete.

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce    
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Našu základnú školu poctilo návštevou už mnoho zná-
mych ľudí a  jednou z nich bola dňa 13. januára 2022  aj 
návšteva štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a vý-
stavby SR Ing. Jaroslava Kmeťa s pracovníkom jeho kan-
celárie JUDr. Borisom Nosekom. Milú návštevu sprevádzali  
zástupcovia obce na čele s pánom starostom. 

Ich spoločné kroky viedli do nových priestorov našej 
školskej knižnice, aby si ich nielen prezreli, ale aby knižné 
police  obohatili i o množstvo ďalších nových kníh. Radosť 
urobili aj našim najmenším - prvákom, ktorých potešili 
praktické darčeky zabezpečujúce ich bezpečnejšiu cestu 
do i zo školy.

Na pána štátneho tajomníka neurobili dojem iba zaují-
mavo riešené priestory knižnice a jej technické vybavenie, 
ale aj „dôležitá“ debata s našimi malými prvákmi. Preto 
ich vyzval, aby mu na ministerstvo poslali nejaké výtvarné 
práce s vlakmi alebo lokomotívami. 

Farbami hýriace výkresy sa na ministerstve zrejme páčili, 
lebo na fcb stránke štátneho tajomníka Ing. Kmeťa sa ob-
javil takýto príspevok: 

„Ak si pamätáte na rozprávky o Bambuľke, určite si spo-
meniete na text piesne, kde „dedo Jozef dostal balík veľký 
ako svet“. Len o trochu menší balík priniesol na minister-
stvo náš poštár. Ale aj v tom našom bolo prekvapenie. Žiaci  
z 1.B s pani učiteľkou Valentínou  mi poslali svoje výtvarné 
práce na tému vlaky. Aspoň týmto spôsobom sa mi chceli po-
ďakovať za knižky, ktoré som daroval do ich školskej knižnice.

Deti, veľmi ma potešili Vaše práce. Sú prekrásne! Vid-
no, že ste si na nich dali veľmi záležať. Plné žiarivých fa-
rieb, priam rozprávkových krajín a moderných i parných 
lokomotív. Preniesli ste ma na chvíľu do mojich detských 
čias...

Milí žiaci 1.B z ZŠ Pečovskej Novej Vsi, keď si budete robiť 
školský výlet do Bratislavy niekedy na jar či pred koncom škol-
ského roka, prosím, ozvite sa mi. Pozývam Vás na malinovku  
k nám na ministerstvo...‘‘

Veríme, že táto návšteva je nielen krásnym svedec-
tvom o dobre vykonávanej práci na našej škole, ale najmä  
o tom, že  dobré vzťahy i vzájomná spolupráca školy – 
obce a aj ministerstva  môžu priniesť radosť a úžitok mno- 
hým. 

Návšteva, ktorá potešila ...
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Ako sme hospodárili v roku 2021

Prebytky v hospodárení obce
2011 - 2021

Výdavky originálnych kompetencií
ZŠ s MŠ 2011 - 2021

Príjmy obce - skutočnosť
2011 - 2021

Výdavky obce - skutočnosť
2011 - 2021

Podľa Zákona č. 329/2018 Z. z. 
o poplatkoch za uloženie odpa-
dov § 4 ods. 6  a o zmene a do-
plnení zákona č. 587/2004 Z.z.  
o Environmentálnom fonde  je 
obec povinná zverejniť na svo-
jom webovom sídle  informáciu  
o úrovni vytriedenia komunálne-

ho odpadu za predchádzajúci rok. 
V obci Pečovská Nová Ves bolo v roku 2021 vyzbie-

raných 838,18 t odpadu. Z tohto množstva tvorili vyse-
parované zložky 476,62 t, ostatné zložky komunálneho 
odpadu (zmesový a objemný), ktoré skončili na skládke 
odpadov, činili 323,66 t.  V roku 2021 bolo na zbernom 
dvore odovzdaných 37,90 t drobného stavebného od-
padu, tento druh odpadu sa podľa zákona o odpadoch 
nepočíta medzi komunálny odpad.

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 
330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb 
poplatkov za uloženie odpadov, obec Pečovská Nová 
Ves na základe úrovne triedenia komunálneho odpa-
du (56,87%) bude od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 platiť  
15,- €/t komunálneho odpadu uloženého na skládku.  
V roku 2021 obec  platila  do 28. 2. 2021 zákonný  
poplatok 12,- € za tonu a od 1. 3. 2022 poplatok 18,- €  
za tonu odpadu. 

Podľa zákona o odpadoch je separácia povinná pre 
všetkých pôvodcov odpadov, t. j. pre každého z nás. Svo-
jim správaním a životnou filozofiou hromadenie odpa-
dov neustále podporujeme. Mali by sme si vstúpiť do 
svedomia a zmeniť postoj k ním. Našim krédom by sa 
malo stať šetrenie výrobkami, rozumné nakupovanie, 
minimalizácia odpadov, ich separácia a znovu využi- 
tie.

Ako sme triedili odpad v roku 2021

Porovnanie množstva a finančných nákladov na komunálne odpady za roky 2020 a 2021. 

  2020 2021

Počet obyvateľov k 31. 12. 2791 2813
Množstvo komunálneho odpadu na osobu/rok 276,12 kg 249,01 kg
Množstvo vytriedeného odpadu na osobu/rok 117,73 kg 169,47 kg
Náklady na odpad 39.966,- € 34.990,- €
Výber poplatku od občanov 35.998,- € 34.662,- €
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Medzi priority našej obce trvale patrí modernizácia  
a kvalitatívne zvyšovanie materiálneho vybavenia škol-
ských zariadení v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.   

Po vybudovaní multifunkčného ihriska, výmene všet-
kých 198 ks radiátorov v ZŠ, rekonštrukcii telocviční, opra-
ve havarijného stavu strechy náraďovne, vybudovaní no-
vej materskej školy na ul. Rómskej, rekonštrukcii hlavného 
vchodu do ZŠ, vybudovaní novej knižnice s čitárňou, pre-

biehajúcej výstavbe 120 metrovej bežeckej dráhy s tarta-
novým povrchom a streetworkoutového ihriska v období 
posledných siedmych rokov, tentokrát došlo na sanáciu ha-
varijného stavu plynovej kotolne ZŠ, ktorej pôvodné kotly  
sú na, resp. tesne za hranicou životnosti.

Vo februári obec Pečovská Nová Ves uspela so žiados-
ťou o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov 
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Štát-
neho rozpočtu SR na realizáciu projektu s názvom „Mo-
dernizácia kotolne objektu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 
s využitím aerotermálnej energie“, ktorý sleduje úplnú  
rekonštrukciu plynovej kotol-
ne z roku 1998 vrátane doda-
nia a inštalácie nových eko-
logických, energeticky úspor- 
ných a inovatívnych techno-
lógií v investičnej hodnote 
775 875,33 Eur, pričom spo-
luúčasť obce na akcii je iba 
5% z celkových investičných 
nákladov. 

Rekonštrukcia kotolne je 
naplánovaná na prázdninové 
mesiace roka 2022.

Popri mnohých investičných aktivitách našej pozor-
nosti neuniká starostlivosť o životné prostredie. S prvými 
teplými dňami sme v marci začali s prvou etapou výsadby 

stromov v obci. V rámci nej pribudlo v priestoroch pred 
budovou ZŠ spolu 23 javorov mliečnych. V druhej etape 
vysadíme v okolí nových nájomných bytov na ul. Kvetnej 

a popri brehu Ľutinky naj-
menej 50 listnatých stro-
mov druhov jelša lepkavá, 
hrab obyčajný, dub letný, ja-
rabina vtáčia, lipa malolistá 
a ďalších asi 300 vŕb rôzne-
ho druhu.

Výsledkom nášho snaže-
nia bude bohaté rozšírenie 
zelene v obci, ktoré prispeje 
k skrášleniu a spríjemneniu 
okolia školy, nových bytov. 
Zelene v obci nikdy nie je 
dosť.

Investíciu do zelene rea-
lizujeme vďaka podpore 
získanej od Environmen-
tálneho fondu a Slovenskej 
správy ciest.

Sanácia havarijného stavu plynovej kotolne
v základnej škole dostala zelenú!

Rozširujeme verejnú zeleň v obci
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„Jeden deň s dobrým učiteľom je viac 
ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“                                         

                        (J.A. Komenský)

Už pol storočia nazývame 28. ma-
rec „Deň učiteľov“. Je symbolom vďaky  
a uznania nielen pre učiteľa, ale aj pre 
všetkých pedagogických a nepeda-
gogických zamestnancov, ktorí tvoria 
neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzde-
lávacieho procesu.

Deň učiteľov je dňom poďakovania všetkým zamestnan-
com školstva za ich prístup k žiakom i k práci, za ľudský 
postoj a veľkorysosť, za láskavosť a pochopenia, za trpez-
livosť pri plnení náročných úloh výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Takéto slová vďaky za obetavú a záslužnú prácu si 
vypočuli zamestnanci našej základnej školy a materských 
škôl od starostu obce PhDr. Jaroslava Dujavu, ktorý im  pri 
tejto príležitosti odovzdal ďakovný list. Vyzdvihol v ňom 
náročnosť práce učiteľa, zvlášť v súčasných mimoriad-
ne ťažkých podmienkach. Toto ocenenie si veľmi vážime  

a uvedomujeme si, že sme ho získali aj vďaka pochopeniu  
a ústretovosti rodičov našich žiakov, ktorí nám v tomto 
zložitom období pomáhali. Obec poďakovala súčasným  
a bývalým zamestnancom školy ružou a darčekovým pred-
metom. K peknej spomienke na tento deň prispela aj Rodi-
čovská rada. Zúčastnených potešilo, že sa po dvoch rokoch 
opäť mohli stretnúť zamestnanci všetkých zložiek školy  
na slávnostnom posedení, ktoré plynule prešlo do nefor-
málnych rozhovorov. Príjemnú atmosféru doplnila svojim 
vystúpením ĽH Beťárky. 

Dobrý učiteľ je múdry, spravodlivý, tvorivý, čestný,  
pracovitý, obetavý, priateľský a tolerantný, schopný načú-
vať žiakom, chápať ich a pomôcť im. Je nielen učiteľom,  
ale zároveň aj psychológom, lekárom, druhým „rodičom“  
i priateľom s láskavým srdcom zanieteným pre svoju  
prácu. 

A takých učiteľov máme aj u nás. Sme na nich nesmierne 
hrdí a všetkým im zo srdca ĎAKUJEME! 

Lebo viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krá-
sy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote 
zdobí oslovenie UČITEĽ.

„Deti nie sú veci, ktoré treba vytvarovať, ale ľudia, 
ktorých treba rozvinúť.“

                                                                               JessLair

S veľkým očakávaním sme po dlhých dvoch rokoch mohli 
dňa 2.4.2022 privítať našich škôlkarov v sprievode rodi-

čov na slávnostnom zápise do 1. ročníka pre školský rok 
2022/2023 v priestoroch našej základnej školy. Zveda-
vosť a radosť v detských očiach a možno aj trochu stra-
chu, hanblivosti, ale aj slzičiek. To všetko by ste našli  
u našich najmenších. A práve toto boli tie chvíle, ktoré nás 
veľmi potešili. Po úvodnej prehliadke školy, ktorej sa zú-

častnili aj žiaci z okolitých obcí, ktorí 
majú nastúpiť do piateho ročníka,  sa  
budúci prváci vôbec nedali zahanbiť 
a ukázali, čo všetko už vedia a akí sú 
šikovní. Vyskúšali si rôzne stanovištia 
v telocvični, zabavili sa v školskom 
klube detí. Nesmierne sa im páčilo 
v školskej knižnici a to, čo sa stihli 
naučiť v materskej škole si preverili 
v rozprávkovej triede. Zápisu sa pre-
zenčne zúčastnilo 26 deti so svojimi 
zákonnými zástupcami a rodinnými 
príslušníkmi. Spolu s elektronickou 
prihláškou sa do našej školy hlási  
56 detí z Pečovskej Novej Vsi a okoli-
tých obcí. Deťom sa v škole náramne 
páčilo a za svoju odvahu a šikovnosť 
si odniesli nie len dobrú náladu, ale  
aj darčeky a pamätný list.

DEŇ UČITEĽOV

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
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Dobrovoľní hasiči v našej obci sú neoddeliteľnou súčas-
ťou jej života. Sú nielen najstarším, ale aj najpočetnejším 
organizovaným útvarom v obci, ktorého členovia majú 
svoje vedenie, pravidelne sa stretávajú, plnia rôzne úlohy 
nielen na úseku hasičského športu, ale hlavne na úseku 
ochrany života, zdravia a majetku pred požiarmi. Každo-
ročne v tomto období sa schádzajú na výročnej členskej 
schôdzi, kde bilancujú uplynulé obdobie, prijímajú úlohy 
na nasledujúci rok, diskutujú na aktuálne témy a taktiež 
odmeňujú tých, ktorí si ocenenia za záslužnú a obetavú 
prácu zaslúžia.

Tento rok sa v hojnom počte stretli na výročnej členskej 
schôdzi v sobotu 9. apríla 2022 v kultúrno-spoločenských 
priestoroch obecného úradu. Tohtoročná schôdza bola 
oproti tým minulým iná. Mimo toho, že niesla prívlastok 
volebná, bola poznačená skutočnosťou, že  doterajší dlho-
ročný predseda dobrovoľných hasičov v obci Ján Antol, kto-
rý pôsobil vo funkcii  nepretržite 40 rokov, avizoval ukon-
čenie svojho pôsobenia vo funkcii predsedu. Výbor DHZ 
na svoje rokovanie pozval aj hostí. Jeho pozvanie prijal  
p. Sergej Laborecký, tajomník územného výboru dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany, p. Jozef Kočiš, člen predsedníctva 
Okresného výboru DHZ Prešov, ale aj starosta obce a pred-
nosta obecného úradu. 

 Po schválení programu výročnej schôdze predseda 
dobrovoľných hasičov v obci Ján Antol predniesol detail-
nú správu o činnosti organizácie za uplynulý rok, osobne 
sa poďakoval všetkým členom DHZ, predstaviteľom obce, 

ale aj hosťom zastupujúcim regionálne a okresné zložky 
dobrovoľnej požiarnej ochrany za dlhoročnú spoluprácu  
pri dosahovaní výsledkov, ktorú dobrovoľná hasiči v obci 
za jeho pôsobenia vo funkcii predsedu DHZ dosiahli. V zá-
vere prisľúbil ďalšiu pomoc organizácii, avšak už iba v po-
zícii člena výboru.  

Ďalším bodom programu výročnej schôdze bola voľ-
ba nového výboru, z ktorého vzišiel nový predseda DHZ 
v obci Pečovská Nová Ves p. Juraj Kochan, nový veliteľ DHZ 
p. Martin Švač, pričom p. Štefan Leššo bude naďalej pôso-
biť už iba ako veliteľ DHZO. Do nového výboru si dobro-

voľní hasiči zvolili 
viaceré nové mená 
z radov mladých 
adeptov za účelom 
postupného získa-
vania skúsenosti 
a podpore vplyvu 
mladej generácie  
v organizácii.

Za aktívnu prácu 
v radoch dobrovoľ-
ného hasičského 
zboru v našej obci 
získali ocenenia 
rôzneho druhu via-
cerí členovia. Tie 
najcennejšie - me-
dailu Záslužný kríž 
za dlhoročnú prá-
cu v oblasti roz-
voja dobrovoľného 
hasičstva v Slo-
venskej republike 
získal p. Ján Antol  
a čestné uzna-

nie za aktívnu činnosť a plnenie úloh od prezidenta  
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR získala p. Mária Anto-
lová.

Končiacemu predsedovi DHZ v obci p. Jánovi Antolovi 
ďakujeme za jeho dlhoročnú obetavú a záslužnú činnosť 
pre rozvoj dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci. Novému 
predsedovi prajeme veľa úspechov v jeho novej funkcii. 
Oceneným dobrovoľným hasičom blahoželáme a všetkým 
dobrovoľným hasičom v obci ďakujeme za ich príkladnú 
prácu pri ochrane našich životov, zdravia a majetku pred 
požiarmi ako aj za aktívnu spoluprácu pri vykonávaní  
domových preventívnych protipožiarnych kontrol v obci  
a zabezpečovaní kultúrno-spoločenských podujatí organi-
zovaných obcou.

Veríme, že „ostrých“ výjazdov bude v budúcnosti čo naj-
menej a my zostaneme iba pri systematickej prevencii.                                                                       

 Výbor DHZ

Dobrovoľní hasiči bilancovali 
a volili nové vedenie



Slovo pingpong sa v mesiaci apríl na ZŠ v Pečovskej No-
vej Vsi  skloňovalo vo viacerých pádoch. Pri príležitosti 
svetového dňa  stolného tenisu 6. apríla, sa rozhodli na 
škole venovať tomuto zaujímavému a možno pre niekoho 
netradičnému športu. Na hodinách telesnej a športovej 
výchovy od 28. 3. do 1. 4. sa žiaci oboznámili so stolným 
tenisom.

Na pomoc si zavolali odborníka, na slovo vzatého pána 
Karola Letkovského, ktorý je členom stolnotenisového od-
dielu TJ OROL Pečovská Nová Ves. Pán Letkovský sa celý 
týždeň venoval našim žiakom, ktorým ochotne vysvetlil 
túto hru a ukázal základné herné činnosti jednotlivca.

Záver týždňa bol venovaný stolnotenisovému turnaju, 
kde si sily zmerali žiaci I. stupňa a  II. stupňa, samozrejme 
každý v osobitnom turnaji.  Do súťaže sa zapojilo 16 žiakov 

I. stupňa a 20 žiakov II. stupňa. Keďže nás 1. apríla čakali 
dva samostatné stolnotenisové turnaje, na pomoc sme si 
prizvali ďalšie posily z TJ OROL, pána Miroslava Andrusa, 
Jána Vaľuša a Jána Ringa. Oba turnaje dopadli na výbornú 
a žiaci sa tešili z pekného športového dopoludnia, no a tí 
najlepší  aj zo športových úspechov.

VÝSLEDKY TURNAJA:
1. stupeň:

1. Samuel Tarasovič
2. Matúš Straka 
3. Ondrej Filip 

II. stupeň:
1. Nikola Šoltésová 

2. Klára Kucharovičová
3. Jozef Čekan

Ďakujeme všetkým zúčastneným a všetkým, ktorí sa pri-
činili o tento športový týždeň s ešte športovejším záverom.

Športu zdar!                                        Mgr. Ivana Kijovská

OSTZ Sabinov sa chce touto cestou poďakovať vedeniu 
ZŠ Pečovská Nová Ves, ktorá sa ako jediná v okrese Sabi-
nov zapojila do činnosti v rámci svetového dňa stolného 
tenisu. Ďakujeme!

Miroslav Andrus
predseda OSTZ Sabinov
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V našej obci sa každoročne v druhej polovici janu-
ára koná jeden z najstarších stolnotenisových tur-
najov v širokom okolí. V sobotu 22. 1. 2022 to bolo  
po vynútenej „pandemickej“ prestávke už po 53-krát, 
čo  priaznivci stolného tenisu súťažili na športovom 

podujatí organizovanom TJ Orol v spolupráci s obcou 
Pečovská Nová Ves pri príležitosti výročia oslobode-
nia obce Pečovská Nová Ves v II. svetovej vojne.

Turnaja sa už tradične zúčastnili iba súťažiaci  
s trvalým pobytom v našej obci, resp. naši rodáci.  
Organizátori rozdelili súťažiacich do dvoch kategórii.
Tí najúspešnejší si odniesli poháre, diplomy a vecné 
ceny. Medzi registrovanými hráčmi sa najviac darilo 
Karolovi Letkovskému ml., Jánovi Ringovi a Františ-
kovi Želinskému. Možnosť zašportovať si využili aj 
neregistrovaní hráči a v ich kategórii obsadili najvyš-
šie priečky Dávid Ring, Jakub Straka a Jaroslav Du-
java. Naše uznanie si vzhľadom na svoj vek zaslúžia 
najstarší aktívni účastníci turnaja páni Ján Cvanciger 
a Pavol Petrík. Obaja fyzicky zažili ešte atmosféru 
prvých ročníkov turnaja.

Organizátorom ďakujeme za kvalitne zorganizo-
vané podujatie a všetkým zúčastneným za aktívnu 
účasť. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník turnaja. 

Stolnotenisový turnaj v obci napísal svoj 53. ročník

DOBOJOVANÉ!
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ZO ŽIVOTA OBCE

V obci Pečovská 
Nová Ves v rámci 
Národného projek-
tu terénna sociál-
na práca a terénna 
práca v obciach  
s prítomnosťou 
marginalizovaných 
rómskych komunít 
už niekoľko rokov 
pôsobia terénny 
sociálny pracovník 
a terénni pracovní-
ci. Počas obdobia 
pôsobenia činnosti 
terénnej sociálnej 
práce sa v našej 
praxi stretávame  
s mnohými ťažkými 
životnými situácia-
mi. Vtedy si človek 
uvedomí, že nikdy 
nevie, čo ho čaká 
a preto si má vážiť 

všetko to, čo má a nemal by zabúdať na budúcnosť. Našťastie 
sa pri našej práci stretávame aj s veselými zážitkami, ktoré 
nám vyvolajú úsmev na tvári. V praxi sme sa naučili počú-
vať, poradiť, byť trpezliví a cieľavedomí pri hľadaní riešení. 
Popri riešení individuálnych problémov našich klientov po-
zeráme na obyvateľov rómskej osady aj ako na komunitu, 
kde sa komplexne zameriavame na potrebu zlepšenia kva-
lity jej života. Snažíme sa každodennou mravenčiou prácou  
a pozitívnymi príkladmi praxe pretvárať  myslenie jej čle-
nov a vytvárať podmienky pre  zvyšovanie ich životnej 
úrovne. Je to náročná práca v špecifickom prostredí, ktorá 
často napriek maximálnemu snaženiu sociálneho pracov-
níka neprináša očakávané výsledky, veľakrát iba dielčie 
náznaky zlepšení, ktorým ak nevenujeme trvalú pozornosť 
dlhodobo a poľavíme v našom pôsobení, časom skĺznu  
do starých zaužívaných koľají a stereotypov. 

V rómskych osadách sú častým problémom slabé hy-
gienické návyky jej obyvateľov. Našimi opakovanými pod-
netmi adresovanými predstaviteľom obce  bola potreba  
a hlavne hľadanie možnosti vybudovania hygienického cen-
tra v početne obývanej rómskej komunite žijúcej v obci. 
Potešilo nás, že aj vďaka našim podnetom a návrhom rie-
šenia obec vypočula naše volanie a začiatkom roka 2021 
sa zapojila do projektu financovaného z Nórskych gran-
tov na roky  2014 - 2021 podaním žiadosti o získanie ne-
návratných finančných prostriedkov na realizáciu projektu  
s názvom „Podpora hygienických návykov k zdravej ko-
munite v Pečovskej Novej Vsi“. O to pozitívnejšie sme pri-
jali informáciu o tom, že projekt obce Pečovská Nová Ves 
oslovil hodnotiacu komisiu a táto medzi podporené pro-
jekty vybrala aj ten náš. Veríme, že jeho realizácia sa roz-
behne už čoskoro a do osady pribudne práčovňa s práčkami  
a sušičkami prádla, sprchy a toalety. Spoločne s podpore-
ným projektom rozšírenia vodovodu na ul. Rómskej v Pe-

čovskej Novej Vsi spojeným s vybudovaním troch výdajných  
stojanov na vodu to bude míľový krok vpred na ceste  
k zvýšeniu hygieny a zdravému životnému štýlu v komunite.

Pozitívnym príkladom našej práce je prípad z ul. Na Truba-
lovec, kedy sa na pracovníkov terénnej sociálnej práce ob-
rátili šiesti obyvatelia rómskej komunity, ktorí mali záujem  
o vybudovanie vodovodných a kanalizačných prípojok k ich 
rodinným domom pred výstavbou novej miestnej komuniká-
cie k židovskému cintorínu. V spolupráci s obcou sme obyva-
teľom v tejto lokalite pomohli s prístupom k pitnej vode a na-
pojením sa na verejnú kanalizáciu. Na úplnom začiatku bola 
pomoc  so šetrením finančných prostriedkov na úhradu ná-
kladov budúcej realizácie prípojok s príslušenstvom. Po čase 
naša pomoc nabrala iný rozmer a smerovala k zabezpečeniu 
projektových dokumentácií, príprave podkladov pre povolenie 
drobných stavieb a komunikácii s úradmi povoľujúcimi stavby. 
Po získaní povolení sme boli súčinní pri zabezpečení zhoto-
viteľa prípojok, koordinácií prác a ich samotnom napojení na 
verejný vodovod a kanalizáciu pracovníkmi Východosloven-
skej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Pozitívnym výsledkom náš-
ho snaženia bola skutočnosť, že naši klienti nedostali všetko 
zadarmo a bez ich pričinenia ako to častokrát býva zvykom.  
Naopak, vysvetľovali sme im postupy prípravy, realizá-
cie prác a na záver legalizáciu odberov vody a stočného. 
Rómski spoluobčania sa priamo zúčastňovali na pomoc-
ných zemných prácach pri realizácii diela a všetky nákla-
dy spojené s napojením domácnosti na odber pitnej vody  
a odvodom splaškov uhrádzali z vlastných financií. Dlho-
ročný problém s prístupom k pitnej vode prestal byť prob-
lémom. Dnes už stačí iba otočiť kohútikom a voda im tečie  
už v izbe. 

V čase, kedy na Ukrajine zúri vojna, do našej republi-
ky húfne prichádzajú tisíce občanov Ukrajiny - odídenci  
s cieľom zachrániť si svoj život a životy svojich najbližších.  
V značnej miere ide o matky s deťmi a seniorov. Neľah-
ká životná situácia, v ktorej sa ocitli naši východní susedia 
nie je nikomu z nás ľahostajná. Aj v našej obci  je od mar-
ca ubytovaných niekoľko desiatok ukrajinských rodín. Pra-
covníci terénnej sociálnej práce boli od prvých chvíľ ich 
príchodu, sú a stále budú nápomocní odídencom žijúcim  
v našej obci a to nie len tým, ktorí sú ubytovaní na obec-
nom úrade, ale aj ostatným ubytovaným na súkromí, či  
v ubytovacích zariadeniach. Naše aktivity koordinujeme  
s vedením a zamestnancami obce. Poskytujeme poraden-
stvo, pomáhame pri vybavovaní potrebných dokumentov, 
získavaniu štatútu odídenca, pri vybavovaní pomoci v hmot-
nej núdzi, poskytovaní lekárskej starostlivosti, či umiestňo-
vaní detí do základných a materských škôl. Podarilo sa nám 
získať potravinovú pomoc z Potravinovej banky Slovenska, 
ktorú sme distribuovali do každej ukrajinskej rodiny dočas-
ne žijúcej v našej obci, ale aj tým spoluobčanom obce Pe-
čovská Nová Ves, ktorých nepriaznivá životná situácia si 
našu pomoc a podanie pomocnej ruky pýta. Srdečne ďaku-
jeme všetkým poskytovateľom ubytovania, štedrým darcom  
a podporovateľom pri získavaní prostriedkov adresnej pomo-
ci ukrajinským odídencom v našej obci.

Mgr. Júlia Borsuková
terénna sociálna pracovníčka

Terénna sociálna práca v obci ...
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Ú V A H A
Fascinovaná ľuďmi

Ľudia ma fascinujú stále viac a viac. Mám už dosť veľa rokov  
a všeličo som už zažila , ale napriek tomu ma každý deň niečo 
alebo niekto prekvapí. Ľudia ma fascinujú svojim zovňajškom, od-
krytým, viditeľným, čitateľným,  ale oveľa viac ma fascinujú svojím 
vnútrom, zabaleným v ľudskom tele. 

Zvyknem si pred spaním robiť rekapituláciu dňa, premietam si 
cez deň zažité situácie, triedim ich a rozoberám v hlave. Niekedy 
som taká unavená, že uprostred tejto rekapitulácie zaspím. Ale  
v dni keď zažijem niečo mimoriadne sa snažím rozobrať si prežité 
do úplných detailov. Používam to ako večernú psychohygienu, keď 
si niektoré situácie, vety, slová, okamihy chcem uložiť do dlho-
dobej pamäte a naopak na iné chcem čím skôr zabudnúť. Nie je 
to jednoduché, často pri tejto selekcii vlastných myšlienok ešte 
viac vystresujem svoje myslenie. Takto sa už od detstva sna-
žím normálne prijať aj zlé veci, ktoré sa mi stanú. Každý z nás  
vo vlastnej hlave rieši svoje starosti, ktoré pre nás v tom momente 
znamenajú celý svet. Po čase však zistíme, že život nám môže 
priniesť aj oveľa zložitejšie, niekedy takmer neriešiteľné  situácie 
a tie predtým boli len slabým odvarom zložitosti. Ľuďmi som fas-
cinovaná preto, že vidím ako rôznorodo sa stavajú k rovnakým 
problémom s akými sa borím aj ja. Niektorí zhýčkaní materiálnou 
dobou, zaváňajúcou blahobytom, lebo majú „všetko“ každý malý 
problém prežívajú ako tragédiu. Iní, čo nemajú „všetko“, naučení 
pokore, s pokorou prijímajú aj aj zlé dni. Fascinujú ma ľudia, ktorí 
majú v očiach veľa otázok, nerozumejú tomuto svetu, tejto dobe. 
Som fascinovaná ľuďmi, ktorí sú zatrpknutí, sklamaní, neschopní  
sa tešiť z čohokoľvek, sú zavretí vo vlastnoručne vystavanom 
väzení. Momentálne je ich okolo nás strašne veľa...boja sa zaj-

trajška, budúcnosti, nerobia si plány, len tak prežívajú. S nimi 
zažívam situácie, ktoré ma oberajú o energiu a chuť do života. 
Je mi ich ľúto a vo svojej večernej sebareflexii sa skoro vždy 
zamýšľam nad tým, ako im pomôcť vrátiť stratenú sebadô-
veru a  zmysel života. Univerzálne riešenie sa asi nájsť nedá, 
lebo každý z nás si sám vyberá, či pôjde svojim životom poma-
ly, bojazlivo, ustráchane, uštvane alebo aj keď s pokorou živo-
tom ale radostne, žičlivo k iným, s dobrou náladou, s úsmevom  
a s heslom, že vždy môže byť aj horšie. Optimisti nás vždy ne-
jakým spôsobom prevedú na tú druhú slnečnú stranu. Ešte viac  
ma fascinuje ďalšia skupina ľudí, expertov na každý problém, ktorí 
majú po ruke riešenie na všetko, konšpirujú, prekrúcajú skutoč-
nosti, vedome klamú seba aj iných. Tejto expertnej odrode ľudstva 
pravdupovediac nerozumiem. Radia sa k optimistom, ale myslím 
si, že narobia viac škody ako úžitku.

Smútok do duši často prichádza, keď lipneme na sebe a na ma-
teriálnych veciach, keď žiarlime na iných, že majú viac ako my, 
keď sa nám zdá, že sú šťastnejší. Ale ako môžeme byť šťastní, 
keď sa stále porovnávame s druhými? Musíme prekonať vlastnú 
lenivosť, uchopiť veci do rúk, nevláčiť si svoje problémy všade  
so sebou  a veriť, že bude všetko inak. To by mal byť môj recept  
pre tých zatrpknutých a sklamaných. Možno si poviete, že je to tou 
zlou dobou, že ešte sme sa nevysporiadali s pandémiou a už nás 
za hranicou straší vojna. Strach škodí, niekedy škodí viac než to, 
čoho sa človek bojí, oberá nás o energiu a ochromuje sily, ktoré 
možno zajtra budeme potrebovať. Ochromujúce zúfalstvo sa šíri  
a vyschne radosť zo života. 

Už chápete, prečo ma ľudia tak fascinujú? Lebo všetci žijeme tú 
istú dobu, zložitú, nepochopiteľnú, náročnú. A predsa ju každý žije 
inak, po svojom. Dbajme o mier vo svojom srdci, lebo inak nám 
mier vo svete nebude na nič. Neponižujme, nezraňujme, neničme, 
nebuďme ľahostajní k druhým. S pokorou žime svoje šťastie. 

Prajem Vám mierovú pokojnú jar.
Ing. Jana Straková

Názov projektu: Dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Pečovská 
Nová Ves, ul. Na Pečovec, Stoka AA1-1

 
Program:    Program rozvoja vidieka SR 2014 -  2020 
 
Hlavný cieľ:  Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves  

a podpora miestneho rozvoja investíciou do vybudovania 
a rozširovania infraštruktúry obce 

 
 

Výška NFP:   44 233,36 Eur 
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  www.op-kzp.sk    Európsky fond regionálneho rozvoja 

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“ 

 
Názov projektu: „Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ 

Pečovská Nová Ves“ 
 
 

Obci Pečovská Nová Ves bola v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt 
s názvom „Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová 
Ves“. 

Cieľom projektu je výmena súčasného zdroja tepla v Základnej škole s materskou 
školou za nové plynové tepelné čerpadlo vzduch – voda so zavedením vhodného systému 
merania a regulácie. Navrhované sú tri kaskády tepelných čerpadiel, ktorých výkon vrátane 
bivalentného zdroja bude 528,4 kW. Celkový tepelný výkon plynových tepelných čerpadiel 
vzduch – voda bude 459,6 kW. 

Inštaláciou nového zdroja na báze OZE sa dosiahne úspora spotreby energie potrebnej 
na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, čo má za následok aj redukciu emisií 
skleníkových plynov a iných znečisťujúcich látok. Výstavbou nového zdroja na báze OZE je 
predpoklad dosiahnutia úspory na spotrebe zemného plynu 16167,79 m3, čo predstavuje 173 
711 kWh. 

 
 

Dátum začatia realizácie projektu:  03/2022 

Dátum ukončenia realizácie projektu: 11/2022 

Celkové náklady:    775 875,33 EUR 

NFP (EÚ + ŠR):    737 081,56 EUR 

Druh projektu:    Dopytovo orientovaný projekt 

 

 

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR 
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SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

ZÁLOHUJME, ale
NEZABÚDAJME TRIEDIŤ!

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky. 
Sú označené  . Pri triedení plastov a kovov postupujeme dvomi spôsobmi:

www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

Všetky obaly, ktoré nie sú zálohované, treba naďalej 
triediť tak, ako doteraz

Do triedeného zberu plastov patria
stlačené plastové obaly z kozmetiky a čistiacich 
prostriedkov, potravín, mliečnych výrobkov, oleja 
a sirupov, plastové vrecká a fólie, obalový polystyrén.
Do triedeného zberu kovov patria
kovové obaly, ako konzervy, alobal, kovové vrchnáky a pod.

Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu 
na viaceré druhy odpadov, napr. na kovy, plasty 
a nápojové kartóny. Riaďte sa pokynmi svojej obce.

Zálohované obaly z plastu a kovu
Pri kúpe nápoja v zálohovanom obale je potrebné 
zaplatiť 15 centov, ktoré budú vrátené pri odovzdaní 
prázdnej fľaše či plechovky. 
Pozor, plechovky a fľaše sa nesmú vracať 
zdeformované ani stlačené. 
Všetky predajne musia účtovať záloh, ale nie všetky sú 
povinné prebrať prázdne obaly a vyplatiť nazad záloh.
Obaly netreba vrátiť tam, kde boli kúpené. Môžu sa 
vracať v ktoromkoľvek obchode zapojenom 
do zálohového systému.

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

AK SPRÁVNE TRIEDIME, 
SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, 

kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. 

 Napovie Vám aj označenie na obale: 
 Riaďte sa pravidlami svojej obce.
3. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
4. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia 

prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

5. Obal označený  patrí do triedeného zberu.
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Usporiadateľ:  Obecný úrad Pečovská Nová Ves
            Základná škola s materskou školou 
 Pečovská Nová Ves

Termín pretekov: 1. máj 2022
Kategórie a dĺžky tratí:

Hlavná kategória
Pečovskonovoveský šľapák - 18 km

Trasa vedie z námestia pred Kostolom sv. Ondreja  
v Pečovskej  Novej Vsi smer Olejníkov (nákupné stredisko) 
a späť: 

A Muži do 39 rokov     (nar. 1983 – 2004)                      
B Muži 40 – 49 rokov (nar. 1973 – 1982)   
C Muži 50 – 59 rokov   (nar. 1963 – 1972)  
D Muži 60 – 69 rokov (nar. 1953 – 1962)   
E Muži nad 70 rokov   (nar. 1952 a skôr)                   
  
F Ženy do 34 rokov      (nar. 1988 – 2004)      
G Ženy 35 – 49 rokov   (nar. 1987 – 1973 )                   
H Ženy 50 – 59 rokov (nar. 1963 – 1972)                      
I Ženy nad 60 rokov    (nar. 1962 a skôr)                     

Beh o cenu starostu obce - 5 km
18-roční a starší občania obce Pečovská Nová Ves 

Preteky detských kategórií: na Kostolnej ulici
Deti 4–5 ročné (nar. 2018 - 2017) -      50 m
Deti 6–7 ročné (nar. 2016 - 2015) -    100 m
Žiaci/žiačky 8–9 roční (nar. 2014 - 2013) -    200 m
Žiaci/žiačky 10–11 roční (nar. 2012 - 2011) -    300 m
Žiaci/žiačky 12–14 roční (nar. 2010 - 2008) -    500 m
Juniori/juniorky 15–17 roční (nar. 2005 - 2007) -  1500 m

Pretek rodičov s deťmi do 4 rokov
Pri účasti menej ako 3 pretekárov v kategórii si usporia-

dateľ vyhradzuje právo zlúčiť kategóriu s mladšou vekovou 
kategóriou.

Prihlášky a informácie:
Obecný úrad Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves
tel.: 051/4583 177

e-mail: obec@pecovska.sk
Kontaktná osoba: 

Ing. Alena Nalevanková
e-mail: urad@pecovska.sk

Č a s o v ý    h a r m o n o g r a m:

12.00 – 13.30 hod. registrácia účastníkov pretekov 
  v budove ZŠ v Pečovskej Novej Vsi,  
  ul. Školská 12
13.50 hod. otvorenie preteku 
  Prvomájového behu zdravia
14.00 hod. štart hlavnej kategórie 
  Pečovskonovoveského šľapáku
14.10 – 15.00 hod. preteky detských kategórií
14.30 hod. štart behu o cenu starostu obce
16.30 hod. vyhlásenie výsledkov XXVI. ročníka 
  Prvomájového behu zdravia  
  v priestoroch amfiteátra

Štartovné podmienky:
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a musia 

mať preukaz poistenca a preukaz totožnosti. Preteká sa 
podľa pravidiel ľahkej atletiky. Pretekári sú povinní podria-
diť sa rozhodnutiu hlavného rozhodcu.

Pozvánka na XXVI. ročník
Prvomájového behu zdravia
Pečovskonovoveský šľapák
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