
Pecovskonovoveský 

spravodajca

Noviny obce Pečovská Nová Ves  •  štvrťročník  •  ročník XXVII.  •  číslo 2/2022



Vážení spoluobčania,

obdobie prelomu konca školského 
roka, začiatku prázdnin a nástupu let-
ných dovoleniek je časom, kedy k vám 
pravidelne prichádzame s novým vy-
daním obecného spravodajcu. Už tra-
dične vám v pravidelných intervaloch 
prinášame prehľad toho najpodstat-
nejšieho, čo sa v našej obci udialo.  
Ani teraz tomu nebude inak. 

Obec Pečovská Nová Ves je prog-
resívnou a dlhodobo prosperujúcou 
obcou. Je lídrom nielen regiónu Hor-
ného Šariša, ale aj širokého okolia.  
K týmto slovám nás oprávňujú vý-
sledky našej práce a jej dlhodobo 
priaznivého hospodárenia. Poslanci 
Obecného zastupiteľstva obce Pečov-
ská Nová Ves na svojom zasadnutí ko-
nanom dňa 27.6.2022 schválili záve-
rečný účet obce Pečovská Nová Ves za 
rok 2021, z dokumentu ktorého vyplý-
va, že v roku 2021 obec hospodárila  
s rozpočtom 3 867 190,86 Eur, pričom 
rozumným nakladaním s verejnými fi-
nanciami vytvorila k 31.12.2021 pre-
bytok v hospodárení v „čistom“ sumou 
382 050,55 Eur. Na rok 2022 môžeme 
v rezervnom fonde obce spolu rátať 
so sumou 905 543,18 Eur.

Konkrétne investičné aktivity reali-
zované v súčasnosti v našej obci nám 
hovoria, že obec v roku 2022 hospo-
dári s historicky najvyšším rozpočtom.  
Poslanci Obecného zastupiteľstva 
obce Pečovská Nová Ves na svojom 
zasadnutí konanom dňa 27. 6. 2022 
schválili rozpočtové opatrenie obce 
Pečovská Nová Ves s úpravami spočí-
vajúce v prekročení príjmov v celkovej 
sume 3 109 930,-  Eur a v prekročení 
výdavkov v celkovej sume 3 109 930,- 
Eur, pričom rozpočet obce zostáva vy-
rovnaný na celkovú sumu 8 230 872,-  
Eur. V samostatnej prílohe prinášame 
prehľad hospodárenia obce v uplynu-
lých rokoch a aktuálne aj za pomernú 
časť roka 2022.

Rozhodnutím predsedu NR SR  
č. 209 o vyhlásení volieb do orgá-
nov samosprávy obcí a o vyhlásení 
volieb do orgánov samosprávnych 
krajov zo dňa 8.6.2022, uverejneným  
v Zbierke zákonov a zverejneným dňa 
10.6.2022, bol termín konania volieb 

do samosprávy obcí určený na sobotu 
29. októbra 2022. 

V súvislosti s blížiacimi sa komu-
nálnymi voľbami poslanci Obecného 
zastupiteľstva na svojom zasadnutí 
konanom dňa 27.6.2022 schválili, že 
počet poslancov OZ v obci Pečovská 
Nová Ves na celé volebné obdobie 
2022 - 2026 bude 9 (deväť), počet 
volebných obvodov v obci Pečovská 
Nová Ves bude 1 (jeden) a rozsah vý-
konu funkcie starostu obce na celé 
volebné obdobie 2022 - 2026 bude 
na plný úväzok.

Slnečné počasie v jarných mesia-
coch rozprúdilo život v obci. Pod-
ľa harmonogramu napreduje jedna  
z najväčších investícii roka 2022  
v Pečovskej Novej Vsi - rekonštrukcia 
budovy zdravotného strediska. Stavba 
vyrástla ako z vody a priaznivé poča-
sie nám aktuálne dovoľuje realizovať 
viaceré stavebné činnosti súčasne. 
Kým v interiéri finišujeme so sadrový-
mi omietkami, zatepľovaním podláh 
a strojovým zalievaním poterov, v ex-
teriéri máme zrealizované zateplenie 
budovy a v týchto dňoch dostávame 
fasádu budovy do jej finálneho fareb-
ného prevedenia. V záverečnej fáze sú 
prípravné práce na rekonštrukciu as-
faltovej spevnenej plochy pred zdra-
votným strediskom spojenú s opravou 
odvodnenia cesty I/68 a vybudovania 
nového chodníka medzi hlavnou ces-
tou a parkoviskom. Stavebné práce 
mienime zrealizovať do konca sep-

tembra 2022, nakedy je plánovaná ko-
laudácia zdravotníckeho zariadenia. 
Pozitívnou informáciou pre obyvate-
ľov obce je skutočnosť, že o prenájom 
priestorov na poskytovanie špecia-
lizovanej zdravotnej starostlivosti  
v zmodernizovanom objekte prejavu-
jú už teraz záujem aj iní poskytovate-
lia, konkrétne máme na mysli relaxač-
no-rehabilitačné centrum - fyziotera-
piu, či rozšírenie ponuky už posky-
tovaných služieb dentálnej hygieny  
a stomatológa o RTG.

Dlhodobým zámerom obce je 
skvalitňovanie života jej obyvateľov  
a podpora výstavby nových rodinných 
domov. Za týmto účelom neprestaj-
ne podnikáme viacero cielených in-
vestičných aktivít. Jednou z oblastí, 
kde sme tieto aktivity realizovali, je 
aj Záhradná ulica. Konkrétne jej časť 
od mäsovýroby po betonárku. Od roku 
2018 v tejto oblasti pribudli kom-
pletné inžinierske siete (vodovod, 
kanalizácia, plyn, elektrina), optický 
internet a verejné osvetlenie. V zá-
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vere mája 2022 sme našu dlhodobú 
snahu úspešne zavŕšili vybudovaním 
novej asfaltovej cesty s odvodnením. 
Na mieste tiež pribudla verejná zeleň  
a došlo k osadeniu zvislého doprav-
ného značenia zakazujúceho vjazd 
nákladných motorových vozidiel. 
Novú obecnú „diaľnicu“ v strede roz-
deľuje vodorovné dopravné značenie.

Súčasne sme rozbehli stavebné 
práce na výstavbe ciest a chodníkov 
v novej časti ul. Jabloňovej v celkovej 
dĺžke cca. 250 metrov. Práce na chvíľu 
prerušila súbežne prebiehajúca mo-
dernizácia vzdušného elektrického 
NN vedenia a výmena podperných 
stĺpcov elektrického vedenia na ul. 
Hlavnej, Na Hliník a Južnej, ako aj 
osadenie novej kioskovej trafostanice  
na ul. Na Rybníkoch. 

Na prelome mesiacov jún a júl sme 
začali s výstavbou miestnej komuni-
kácie na  ul. Mlynskej v celkovej dĺžke 
173 metrov. Táto investícia obce je 
zavŕšením jej viacročného úsilia  za-
meraného na komplexne budovanie 
infraštruktúry vo viacerých častiach 
obce, konkrétne na ul. Ľutínskej, Záh-
radnej, Jabloňovej, Mlynskej a Na Pe-
čovec. 

V mesiaci jún sme odovzdali do 
realizácie Východoslovenskej distri-
bučnej, a.s. Košice stavbu spojenú s 
vybudovaním nových elektrických NN 
rozvodov v novej časti ulice Na Pečo-

vec dlhej 120 metrov. Súbežne s uve-
denou investíciou obec svojpomocne 
v danej lokalite vybuduje rozvody ve-
rejného osvetlenia. 

V mesiaci jún 2022 sme podali 
žiadosť o združenú investíciu obce 
a Východoslovenskej distribučnej  
a. s. na výstavbu kioskovej trafostanice  
a elektrických NN rozvodov na ul. 

Mlynskej. Správca sietí v tomto ob-
dobí zaradil projekt do investičného 
plánu na tento rok. 

V mesiaci jún zamest-
nanci obce svojpomocne 
zrekonštruovali a dobu-
dovali chodník pre peších 
na ul. Ľutinskej na ľavej 
strane pred rodinnými 
domami od miestnej ko-
munikácie k Ringovmu 
kaštieľu smerom na Ľu-
tinu. Dodávateľsky sme 
na chodníku zabezpečili 
finálnu pokládku asfalto-
vého povrchu. 

Cestou bicyklom do 
Ľutiny a na výlety po 
Čergove si budete môcť 
oddýchnuť na novom 
odpočívadle. Poslancov 
Prešovského samospráv-
neho kraja oslovil projekt 
obce Pečovská Nová Ves, 
ktorí ho podporili v rámci 
Výzvy pre región. Fyzicky 

už budujeme odpočívadlo pre cyklis-
tov s lavičkami, stojanom na bicykle 
a solárnym osvetlením. Najväčším lá-
kadlom pre turistov bude do priestoru 
zakomponovaný model zmenšeniny 
kostola sv. Ondreja v Pečovskej No-
vej Vsi, osadený na podstavci v strede 
odpočívadla. Informačná tabuľa vás 
oboznámi s históriou našej obce a jej 
dominantami. V horúcich dňoch tieň 
zabezpečia stromy a kry vysadené po 
jeho obvode. Veríme, že nové odpočí-
vadlo pozitívne ocenia aj pútnici do 
Ľutiny a hlavne, že sa nestane terčom  
pre vandalov. Zámerom obce je ukon-
čiť stavebné práce do konca letných 
prázdnin. Projekt realizujeme na ul. 
Ľutinskej, na úrovni  autoservisu.

Medzi priority našej obce nepochyb-
ne patrí zabezpečenie bezpečnosti jej 
obyvateľov. Naše slová potvrdzuje 
skutočnosť, že na prelome mesiacov 
jún a júl u nás v obci pribudol už ôsmy 
priechod pre chodcov cez  cestu I/68. 
Ten najnovší vybudovali  zamestnanci 
obce opäť svojpomocne pri križovatke 
hlavnej cesty s ulicou Za Majerom (pri 
firme Termo). Toto miesto mnohí z nás 
využívajú na prechod k cyklochodní-
ku, čo pri stále narastajúcej intenzite 
premávky na hlavnej ceste z Prešova 
so Starej Ľubovne viedlo obec k zria-
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deniu bezpečného prechodu cez ces-
tu. Ako všetky doposiaľ vybudované  
a zmodernizované priechody pre 
chodcov, aj ten najnovší je bezbariéro-
vý a vo večerných hodinách osvetlený. 
Nejedná sa však o poslednú investíciu 
obce do bezpečnosti cestnej premáv-
ky v tomto roku. V týchto dňoch na uli-
ciach Za Majerom, Jabloňová a na kri-
žovatke ulíc Kvetná a Na Trubalovec 
už inštalujeme zvislé dopravné zna-
čenie. Bezpečnosť cestnej premávky 
na ďalších rizikových miestach v obci 
je predmetom ďalších prebiehajúcich 
konaní.

Popri mnohých investičných aktivi-
tách v obci, našej pozornosti neuni-
ká starostlivosť o životné prostredie.  
V tejto súvislosti sme v apríli začali  
s prvou etapu výsadby stromov v obci 
v roku 2022. V rámci nej pribudlo  
v priestoroch pred budovou základ-
nej školy spolu 23 javorov mliečnych.  
Následne sme popri brehu Ľutinky 
vysadili 300 kusov vŕb. Žiaľ, vysoké 
teploty nám už nedovolili výsadbu 
50 kusov stromov jelše lepkavej, hra-
ba obyčajného, duba letného, jarabi-
ny vtáčej a lipy malolistej. Veríme, že 
nám počasie v dohľadnej dobe dovolí 
výsadbu stromov a my dosiahneme 
ďalšie rozšírenie zelene v  obci, ktorá 
bude skrášľovať deň žiakom ZŠ, ná-
jomcom nových bytov a ďalším z nás, 
počas prechádzok po obci. Túto akti-
vitu sme zrealizovali a realizujeme 

vďaka projektom obce, ktoré podporil 
Environmentálny fond a Slovenská 
správa ciest.

Dňa 28.6.2022 sa uskutočnilo vý-
berové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľ Základnej školy s Materskou 
školou, Školská 459/12, 082 56 Pe-
čovská Nová Ves s predpokladaným 
nástupom 1. 8. 2022. Do výberového 
konania sa prihlásilo päť uchádza-
čov. Výberového konania sa fyzicky 
zúčastnili štyria uchádzači. Výberová 
komisia za víťazku výberového kona-
nia určila PaedDr. Katarínu Sačkovú, 
súčasnú riaditeľku Základnej školy  
s Materskou školou Pečovská Nová 
Ves, poverenú riadením. Funkčné ob-
dobie riaditeľky Základnej školy s Ma-
terskou školou Pečovská Nová Ves by 
malo začať 1.8.2022 a malo by trvať 
päť rokov.

Po dvoch rokoch vynútenej pauzy 
sme 1. máj 2022 odštartovali v duchu 
zdravého životného štýlu. Sviatočné 
odpoludnie v našej obci tradične pat-
rilo 26. ročníku Pečovskonovoveského 
šľapáku. Podujatia sa  zúčastnilo cel-
kovo 175 bežcov a bežkýň, ktorí súťa-
žili v rôznych kategóriách. 

Odpoludnie 15. mája 2022 v našej 
obci patrilo Pečovskonovoveským 
mamkám. Pri príležitosti Dňa matiek 
sme pre ne zorganizovali akadémiu, 
na ktorej vystúpila Ľudová hudba 
Beťárky a svojimi prednesmi srdcia 
matiek rozcítili žiacky základnej školy 
Dianka Fecková a Janka Bečaverová.

V piatok 3. júna 2022 sme v Pečov-
skej Novej Vsi odpoludnie venovali 
tým najmenším z nás. Podujatie bolo 
sprevádzané neprestajným detským 
smiechom a nefalšovanou radosťou. 
O tie sa zaslúžili početné atrakcie  
a bohatý program, ktorého vyvrcho-

lením bolo vystúpenie obľúbeného 
detského dua Spievanka a Zahrajko 
a ich najväčších hitov. Trpezliví rodi-
čia si zase v podvečerných hodinách 
užili koncert skupiny Olympic revival. 
Súčasťou osláv MDD bolo odovzdanie 
nových športovísk - street workou-
tového ihriska a bežeckej dráhy do 
užívania deťom a širokej verejnosti 
a to za účasti poslancov Prešovského 
samosprávneho kraja Ing. Vladimíra 
Jánošíka a Ing. Mareka Hrabčáka. Vďa-
ka dotácii od poslancov Prešovského 
samosprávneho kraja v športovom 
areáli pri základnej škole pribudla aj 
nová svetelná tabuľa a solárne osvet-
lenie street workoutového ihriska. 
Veríme, že sa nové športoviská budú 
tešiť vašej obľube a budete ich plne 
využívať pri svojich voľnočasových 
aktivitách. 

Občianske združenie Deťom pre 
život zorganizovalo už 13. ročník po-
dujatia cyklotour nazvanú „Na bicykli 
deťom pre život 2022“. Jeho cieľom 
bola pomoc onkologicky chorým det-
ským pacientom. Tento ušľachtilý cieľ 
sa rozhodla podporiť aj naša obec.  
Pri zastávke cyklistov na trase z Ta-
transkej Lomnice na Drienicu v Pečov-
skej Novej Vsi dňa 8. júna 2022, bol 
starostom obce občianskemu združe-
niu odovzdaný výnos zo zbierky za-
mestnancov obecného úradu.

V krátkom priereze aktivít obce sme 
sa vám snažili priblížiť to najdôleži-
tejšie a možno aj najzaujímavejšie čo 
sa udialo v  Pečovskej Novej Vsi za ob-
dobie uplynulých troch mesiacov. 

Na záver vám všetkým prajeme pev-
né zdravie, pokoj, porozumenie a nám 
všetkým mier vo svete.

 PhDr. Jaroslav Dujava  
starosta obce    



Piatok 3. júna 2022 bol „veľkým“ dňom všetkých detí 
z našej obce. Obec Pečovská Nová Ves v spolupráci so Zá-
kladnou školou s materskou školou Pečovská Nová Ves 
im pripravila veľkolepú oslavu Medzinárodného dňa detí, 
na ktorej si prišli na svoje všetci návštevníci podujatia. 
V areáli základnej školy sme zabezpečili bohatý kultúrny 
program s atraktívnymi účinkujúcimi a početné sprievod-
né aktivity pre tých najmenších. Maľovanie na tvár, tvorivé 
dielne, či ukážky činnosti voľnočasových útvarov z Centra 
voľného času upútali pozornosť nielen tých najmenších, 
ale aj ich rodičov. Spestrením podujatia bol šmýkací hrad, 
chutný popcorn, zemiakové špirály, či 5D kino. Ťahákom 
podujatia bol umelecký koncert najobľúbenejších interpre-
tov detských piesní - Spievanky a Zahrajka s názvom „Spie-
vankovo - naj hity“, ktorý pred pódium prilákal nespočetné 
množstvo fanúšikov.

V rámci osláv sviatku detí, obec v rámci akcie odovzda-
la do užívania všetkým mladým, ako aj širokej občianskej 
verejnosti novú štvordráhovú bežeckú dráhu s tartano-
vým povrchom a street workoutové ihrisko. Projekt zreali- 
zovala čiastočne z vlastných zdrojov, ako aj z dotácie Fon-
du na podporu športu v rámci podporeného projektu s 
názvom „Revitalizácia športového areálu ZŠ na ul. Škol-

skej 459/12, Pečovská Nová Ves“ v investičnom objeme 
100 717,- Eur. Súčasťou projektu bola aj výstavba prístupo-
vého chodníka k obom športoviskám. Pridanou hodnotou 
obce k odovzdávaným športoviskám bolo aj vyšperkovanie 
street workoutového ihriska energeticky sebestačným na-
svietením cez solárny panel, ktoré umožňuje športovcom 
jeho využívanie aj v čase zníženej viditeľnosti celoročne od 
6.00 do 22.00 hod. Mladí futbalisti získali svetelnú tabuľu 
na počítanie skóre a časomieru.Projekt s názvom „Dovy-
bavenie športového areálu v obci Pečovská Nová Ves“ bol 
zrealizovaný na základe podporenej výzvy poslancov PSK, 
v rámci rozpočtového programu 1.1 - ŠPORT - kapitálové 
(investičné) výdavky. Uvedenia športovísk do užívania sa 
zúčastnili dvaja zo štyroch poslancov PSK – Ing. Vladimír 
Jánošík a Ing. Marek Hrabčák. Pozornosť mladých ľudí pri 
predstavovaní zabudovaných prvkov na street workouto-
vom športovisku upútal workshop skupiny mladých gym-
nastov zo Sedlíc a ich praktické ukážky a zručnosti pri 
cvičení na týchto zariadeniach. Telovýchovný areál pri 
základnej škole tak dostal nové atrakcie, ktoré popri žia-
koch školy môže voľne využívať aj široká verejnosť a to bez 
akýchkoľvek obmedzení.

 PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce  
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Rozbeh nového 
zloženia výboru DHZ  
v našej obci prebehol 
úspešne. Po ustano-
vujúcej schôdzi sa 
výbor hneď pustil do 
práce. Prvá akcia bola 
dňa 4. mája, a to DOD - 
deň otvorených dverí 
našej hasičskej zbroj-
nice pri príležitosti 
sviatku sv. Floriána, 
na ktorej sa v hojnom 
počte zúčastnili žiaci 
našej základnej a MŠ. 
V nej žiaci mali mož-
nosť vidieť techniku, 
ktorá nám pomáha 
pri likvidovaní po-
žiarov. Oboznámenie  
s technikou si zobral 
na plecia predseda 
DHZ Juraj Kochan 
s pomocou členov 
Jána Antola, Dávida Kochana a Márie Antolovej. Touto 
akciou sme dospeli k presvedčeniu, že záujem detí našej 
obceo činnosť a akcieschopnosť hasičov stále pretrváva. 

Motivovalo nás to k tomu, aby sme do budúcna  
pre rozšírenie našej členskej základne o mladých členov 
vynaložili viac úsilia a svojho času.

Výbor DHZ

V minulom čísle nášho spravodajcu nám „pomáhal“ aj 
tlačiarenský škriatok. Pri článku o zápise detí do 1.roční-
ka bola zverejnená nesprávna fotografia našich škôlká-

rov, teraz už budúcich prváčikov. Tu je správna fotografia 
našich vysmiatych prváčikov, plných očakávania z nepo- 
znaného. 

Sviatok svätého Floriána

Tlačiarenský škriatok
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Prvomájový beh zdravia sa po prestávke vrátil späť. V ne-
deľu 1. 5. 2022, v popoludňajších hodinách, sa uskutočnilo 
už tradičné podujatie organizované obcou Pečovská Nová 
Ves – 26. ročník Prvomájového behu zdravia, známy aj ako 
Pečovskonovoveský šľapák. Behov sa zúčastnilo celkovo 
175 bežcov a bežkýň, ktorí súťažili v rôznych kategóriách. 
Hlavného preteku, 18 kilometrového behu z Pečovskej  
Novej Vsi do Olejníkova a späť, sa zúčastnilo 37 preteká-
rov. 

Najrýchlejším bežcom sa stal Tomáš Kamas z TJ Tatran 
Spišská Nová Ves s časom 1 hodina 5 minút a 55 sekúnd.
Okrem hlavného preteku sa súťažilo v ďalších detských  
a mládežníckych kategóriách. Týchto pretekov sa zúčast-
nilo 129 pretekárov. Domáci bežci si svoje sily zmerali  
v 5 kilometrovom Behu o cenu starostu obce Pečovská 
Nová Ves, kde prvé miesto obhájil Andrej Petruš s časom 
23 minút a 17 sekúnd. Druhá priečka patrila Mojmírovi 
Gernátovi a tretia Milanovi Kulbakovi. 

Počas podujatia súťažiacim sily dodával veľký počet di-
vákov a fanúšikov, ktorí vytvorili podujatiu príjemnú atmo-
sféru. Kompletné výsledky si môžete pozrieť na webovom 
sídle obce www.pecovska.sk.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Hlavná kategória: PEČOVSKONOVOVESKÝ ŠĽAPÁK - 18 km

Muži do 39 rokov:  
1. miesto Jozef SZABÓ 01:06:46
2. miesto Martin KOČIŠČIN 01:12:52
3. miesto Ján MANDUCH 01:17:19

Muži 40-49 rokov:
1. miesto Tomáš KAMAS 01:05:55
2. miesto Peter HRABČÁK 01:09:42
3. miesto Ján GARGALOVIČ 01:10:01

Muži 50-59 rokov:  
1. miesto Lukáš KORMANÍK 01:21:55
2. miesto Jozef KLIMČÁK 01:23:35
3. miesto Vladimír PRIBULA 01:26:45

Muži 60-69 rokov:
1. miesto Andrej ZUBRICKÝ 01:08:26
2. miesto Jaroslav TOMEČEK 01:13:28
3. miesto Miroslav PAVLÍK 01:25:45

Muži nad 70 rokov: 
1. miesto Štefan ŠVEC 01:05:55
2. miesto Peter HRABČÁK 01:09:42

Ženy do 34 rokov:  
1. miesto Simona ČONKOVÁ 01:19:52
2. miesto Zuzana KOČIŠČINOVÁ 01:28:47
3. miesto Lucia ŠPINLEROVÁ 01:33:51

Ženy 35-49 rokov:
1. miesto Jarmila VITOVIČOVÁ 01:09:47

Ženy do 50-59 rokov: 
1. miesto Zuzana BOSÁKOVÁ 01:19:56
2. miesto Danica BOŽOVÁ 01:31:53
3. miesto Katarína KRAJŇÁKOVÁ 01:41:22

Ženy nad 60 rokov: 
1. miesto Zlatka SEMANOVÁ 01:33:52

Kategória: BEH O CENU STAROSTU OBCE – 5km
1. miesto Andrej PETRUŠ ml. 00:23:17
2. miesto Mojmír GERNÁT 00:24:51
3. miesto Milan KULBAK 00:25:02

PRVOMÁJOVÝ BEH ZDRAVIA
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Od pondelka 20. 6. do piatka 24. 6.  
2022 prebiehal na slovenských školách 
už 13. ročník celoslovenského detské-
ho čitateľského maratónu „ČÍTAJME SI 
2022“, ktorý organizuje Linka detskej 
istoty a nad podujatím prevzala záš-
titu prezidentka SR Zuzana Čaputová. 
Cieľom podujatia je pritiahnuť k čítaniu 
čo  najviac detí a poukázať na význam 
literatúry. V tomto roku sa na Sloven-
sku čitateľského maratónu zúčastnilo  

62 062 žiakov. 
Do celoslovenskej aktivity ČÍTAJME SI 2022 sa v tomto školskom 

roku po prvýkrát zapojila aj naša škola. Patríme  teda ku školám, 
v ktorých jeden deň v tomto týždni  patril čitateľskému maratónu 
– teda postupnému čítaniu vybranej knihy.  Dňa 21.6.2022 sme 
čítali na dvoch miestach – v školskej knižnici čítali žiaci 1. stupňa 
a špeciálnych tried knihu Kristy Bendovej Osmijankove rozprávky 
a v spoločenskej miestnosti zasa druhostupniari knihu Romana 
Brata Mordovisko. Spolu bolo do čítania zapojených 375 žiakov. 
Každá trieda 1. stupňa  zároveň skúsila vytvoriť ilustráciu k pre-
čítanej rozprávke, a tak nám chodbu ozdobia nápadité ilustrácie 
rozprávok: O rozkýchanom slonovi, O lietajúcej mačke, O vyúde-
ných bocianoch, O lekvárovej Božene, O skoro utopenej päťke, 

O pivnom potoku, O námesačnej kukučke, O piškótovej sove i O 
utečených buchtičkách.

Nezabudli sme však ani na tých, ktorí do školy ešte nechodia 
alebo jej bránu opustili už dávno. Našim najmenším  – deťom 
v materskej škole sa páčila rozprávka „O strašne smutnom 

m e d v e ď o -
vi“, ktorú im 
prečítali naši 
deviataci a  
seniorom v 
ASEN-e sme 
spr í jemnil i 
chvíle číta-
ním príbehu 
„Máš dve 
možnosti“  z 
knihy NIKDY 
SA NEVZDÁ-
VAJ.

Zároveň sme do čítania aspoň symbolicky zapojili aj všet-
kých spoluobčanov - a to čítaním cez obecný rozhlas. Snáď 
im slová z  prečítaného textu „Úsmev“ priviali úsmev na tvár 
a pohodu do srdca.                                  Valentína Krajňáková

Tento radostný pokrik sa ozýval našou základnou školou 
posledný deň v tomto školskom roku. Zakričali si nielen žia-
ci, ale aj niektorí zamestnanci. Veď všetci potrebujú čas na 
oddych a na načerpanie nových síl do nového školského 
roku. 

A aký bol tento školský rok 2021/2022?
Bol veľmi pestrý. Aj tento rok vyučovanie ovplyvnilo 

ochorenie Covid-19. Protipandemické opatrenia sa menili 
rýchlo a tým ovplyvňovali aj celý chod školy. Nebolo to ľah-
ké, no zvládli sme to. Poučení minulým rokom bol prechod 
na dištančné či hybridné vzdelávanie oveľa jednoduchší. 
Veľká vďaka patrí našim šikovným učiteľom a aj ich žiakom, 
ktorí meniace sa podmienky a formy výučby zvládali bra-
vúrne. Chceme sa veľmi pekne poďakovať aj všetkým rodi-
čom, ktorí boli veľmi nápomocní a ústretoví. Vieme, že to 
pre nich nebolo ľahké, hlavne, ak zmeny nastávali z hodiny 
na hodinu. 

Počas tohto obdobia sme nezaháľali a zapájali sa do pro-
jektov, súťaží a besied, ktoré boli v online forme. 

S postupným uvoľňovaním opatrení sa aj nám otváral 
väčší priestor na realizáciu projektov a aj možnosti zúčast-
ňovať sa súťaží a akcií, ktoré boli kvôli zlej pandemickej 
situácii pozastavené na dva roky. Konečne sme mohli opäť 
žať úspechy v recitátorských,športových aj speváckych 
súťažiach. Mysleli sme aj na našu prírodu a počas celého 
roka sme zberali odpadový materiál a recyklovali sme. To 
sa nám oplatilo a v súťaži Recykluj a vyhraj sme obsadi-
li popredné priečky. Znovu sme začali naplno fungovať.  
Zrealizovali sme pre žiakov 8. a 9. ročníka základný lyžiar-
sky výcvik. Žiaci 3. a 5. ročníka sa zúčastnili základného 
plaveckého výcviku. Štvrtáci si konečne mohli užiť Školu  
v prírode v Tatrách. Obnovili sme tradíciu Školských olym-
pijských hier a Miniolympiády. Opäť sme oprášili spolu-
prácu s našou materskou školou, z ktorej deti nás stihli  
navštíviť dvakrát. Žiaci aj učitelia ukončili tento školský rok 
zaujímavými výletmi a exkurziami. 

O tom, že máme šikovných žiakov svedčí aj to, že tento 
školský rok si až 99 žiakov našlo na vysvedčení samé jed-
notky. Všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí na stredné 
školy. Prajeme im v ďalšom štúdiu veľa úspechov. 

Všetkým našim žiakom prajeme krásne letné prázdniny 
plné zážitkov. Zamestnancom školy želáme pokojnú dovo-
lenku. 

Dovidenia v novom školskom roku! 
Mgr. Katarína Pribolová

zástupkyňa pre ZŠ

Čítam - čítaš - čítame ...

HURÁ PRÁZDNINY!
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  
v Prešove vyhlasilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  
(50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode  
okresov Prešov a Sabinov od 20. 6. 2022 do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý 
povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fy-
zickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona 
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 
zakazuje najmä:

- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo 
používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebez-
pečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré  

je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  
a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov  
v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b 
zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a pod-
ľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov povinní najmä:

- zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadko-
vaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť 
vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok 
a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliad-
kovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečovať jej 
vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipo-
žiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy 
lesných porastov,

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje 
vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičs-
kých jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kala-
mitou, zamerané najmä na:

1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého od-
padu z blízkosti objektov,

2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia 
požiaru,

3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest  
a zvážnic pre hasičskú techniku,

- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, 
napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, 
ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. 
Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Mjr. Ing. Ľubomír Toďor, v. r., riaditeľ OR HaZZ v Prešove

Previerky pripravenosti dobrovoľných hasičov sa 
tento rok uskutočnili v našej obci dňa 12. 6. 2022. 
Tejto súťaže pripravenosti sa zúčastnili družstvá mu-
žov a žien. Naše pozvanie prijalo šesť družstiev: DHZ 
Hubošovce, DHZ Orkucany, DHZ Červenica pri Sabi-
nove, DHZ Ražňany,  DHZ Šarišské Sokolovce a do-
máce družstvo DHZ Pečovskej Novej Vsi. Táto súťaž 
dobrovoľných hasičov sa konala v areáli futbalové-
ho ihriska. Ako býva zvykom, jej priebeh pozostával  
z dvoch pokusov požiarneho útoku a z dvoch pokusov 
štafetového behu 8x50 metrov. Táto skúška pripra-
venosti bola prvou hasičskou súťažou po dvojročnej 
pauze pandémie Covid-19. Súťaž sme odštartovali 
nástupom, počas ktorého odznela štátna hymna a po 

nej družstvá dostali inštrukcie k postupu absolvova-
nia jednotlivých disciplín. A mohlo sa začať súťažiť.  
Súťažiace družstvá sa s vervou pustili do súperenia.  
Priebeh bol veľmi napínavý. O tom svedčí aj výsled-
ková listina. Po sčítaní dosiahnutých časov obidvoch 
súťažných disciplín tesným časom najlepšie obstálo 
domáce družstvo mužov Pečovská Nová Ves. Za nimi 
v tesnom závese družstvo Hubošoviec a ako tretie  
v poradí sa umiestnilo družstvo z Červenice pri Sabi-
nove. Za ženy súťažilo iba jedno družstvo obce Raž-
ňany, ktoré si odnieslo krásny pohár. 

Túto súťaž by nebolo možné zorganizovať bez po-
moci obecného úradu, ktorý zabezpečil krásne pohá-
re, občerstvenie a stravu pre súťažiacich ako aj štáb 
súťaže. Za túto pomoc im patrí nevýslovná vďaka. Po-
ďakovanie patrí aj celému výboru DHZ, DHZO našej 
obce ako aj všetkým ostatným zúčastneným členom, 
sponzorom DKD Ďačov a pánovi Petrušovi. 

HASIČSKÁ SÚŤAŽ

Výstraha pred požiarmi



Pecovskonovoveský spravodajca
10

ŠPORTOVÝ ŽIVOT

www.pecovska.sk

Po dvoch neúplných ročníkoch poznamenaných pandé-
miou, bol tento ročník odohratý v plnom rozsahu.

Do súťažného ročníka 2021/22 náš klub vstúpil so 6 fut-
balovými mužstvami, takže obsadil všetky vekové kategó-
rie, v najvyšších súťažiach riadených našim ObFZ Prešov. 
Zastúpenie sme mali vo všetkých vekových kategóriách,  
od najmenších - mužstvo prípravky U9, ďalej je to príp-
ravka U11, mladší žiaci U13, starší žiaci U15, dorast U19 
a dospelí. 

Všetky tri naše najmladšie vekové kategórie U9, U11  
a U13, kde sa dlhodobá časť súťaže hrá v základných sku-
pinách, sa stali ich víťazmi a postúpili do nadstavbových 
skupín. Uspeli aj v nadstavbových skupinách a kvalifikovali 
sa do štvorčlenného finále. Najväčšiu radosť mali tí naj-
menší, keď v kategórii U9 sa stali majstrami ObFZ Prešov. 
V úspešnom ťažení pokračovali aj naše nádeje v kategórii 
U11, ktorí skončili na celkovom druhom mieste a mlad-
ší žiaci v kategórii U13 obsadili tretie medailové miesto.  
Dlhodobá obetavá práca našich trénerov sa prejavuje  
na popredných umiestneniach našich tímov v súťažiach, čo 
dokazuje aj štvrté miesto najstaršej kategórie žiakov U15 
v 4. Lige ObFZ Prešov.

Vo vekovo najzložitejšej kategórii dorast U19, kde sa 
mládeži otvárajú široké možnosti „záujmov a záľub“ sa sta-
li naši dorastenci majstrami ObFZ Prešov a víťazmi 5.ligy. 
Zabezpečili si postup do krajských súťaží, čo však znamená 
väčšie časové nároky na cestovanie, účasť na tréningoch, 
lebo pri 10% tréningovej účasti ako predvádzali v uplynu-
lom roku, ich čakajú v krajskej súťaži ťažké chvíle.

V kategórií dospelých, kde sa niekoľko rokov náš veľmi 
mladý novoskladajúci sa tím trápil, ale bojoval so skú- 
senými súpermi, postupne dozrieval, získaval skúse- 
nosti a v skončenom súťažnom ročníku obsadil siedmu  
priečku, čo je najlepšie umiestnenie za posledných 8 ro- 
kov.

Všetky tieto úspechy by naše družstvá nedosiahli, ak by 
svoj čas a námahu do futbalu nedávali ľudia, ktorím sme 
všetci členovia klubu, deti, rodičia a priaznivci futbalu  
v našej obci nesmierne vďační.

Poďakovanie patrí trénerovi Milošovi Albertovi a jeho 
asistentom Jánovi Vrábľovi a Miroslavovi Vaňovi, ktorí vedú 
najmenšie vekové kategórie U9 a U11, trénerovi Radova-
novi Albertovi, ktorí vedie kategórie U13 a U15, trénerom 
Tomášovi Tallovi a Radovanovi Albertovi v kategóri doras-
tu a pri dospelých trénerovi Tomášovi Tallovi s asistentom 
Milošom Albertom.

Výsledky nie sú dôležité, podstatná je výchova, šport  
a radosť hráčov a ich rodičov. V obci máme vytvorené vý-
borné podmienky na športovanie, vynikajúca je spolupráca 
so Základnou školou. Najväčšou radosťou a odmenou za 
vytvárané podmienky k aktívnemu športovaniu sú zaplne-
né športoviská hlavne mládežou v našej obci.

Predsa sa dlhodobá práca trénerov prejavuje aj na výs-
ledkoch mužstiev, čo prináša radosť hráčom a trénerom je 
odmenou za ich prácu.

Štefan Tall
predseda TJ Slovan

Aký bol súťažný ročník 2021/2022
pre futbalový klub TJ Slovan Pečovská Nová Ves?
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Po získaní majstrovského titulu ObFZ kategórie U9 sme vy-
užili možnosť prihlásiť sa na medzinárodný futbalový turnaj 
žiakov v Prešove Fragaria cup. V kategórii bolo prihlásených 
11 mužstiev zo Slovenska, Čiech, Rumunska a Lotyšska. Naši 
chlapci a dievčatá sa v konfrontácii so súpermi zvučných 
mien nestratili. Hralo sa systémom každý s každým počas 
štyroch dní. Naše najmenšie nádeje pod vedením trénera Mi-
loša Alberta a asistentov Jána Vrábľa a Mira Vaňa predvádzali 
skvelé výkony a so 4 víťazstvami, 4 remízami a len 2 pre-
hrami obsadili vynikajúce piate miesto. Zvíťazili s Rožňavou 

4:0, s Furča Haniskou 9:2, so Stropkovom 5:0 a s Rigou 2:0, 
remizovali s Gauja Valmiera 3:3, so Solivarom 0:0, s Tatranom 
Prešov 1:1 a s Humenným 2:2, s víťazom turnaja MFK Havířov 
prehrali 7:0, druhú prehru utrpeli s Brašovom 2:0.

Blahoželáme a veríme, že im chuť do ďalšej tvrdej práce 
vydrží, aby naďalej robili radosť sebe, trénerom, rodičom, 
všetkým fanúšikom futbalu nielen našej obci, ale aj v širo-
kom okolí!

Štefan Tall
predseda TJ Slovan

Premiérová účasť našich futbalových nádejí
na medzinárodnom turnaji Fragaria cup v Prešove

Por. Družstvo Z V R   P Skóre Body
  1. MFK HAVÍŘOV 10 9 1   0 47:7 28
  2. ACS KIDS TAMPA BRASOV 10 6 2   2 29:9 20
  3. SK SUPER NOVA RIGA 10 6 1   3 31:13 19
  4. 1.FC TATRAN PREŠOV 10 4 4   2 27:8 16
  5. TJ SLOVAN PEČOVSKÁ NOVÁ VES 10 4 4   2 26:17 16
  6. MFK ROŽŇAVA 10 5 0   5 16:16 15
  7. ŠK SLOVAN SOLIVAR 10 4 2   4 21:21 14
  8. FC GAUJA VALMIERA 10 3 2   5 18:22 11
  9. FK HUMENNÉ 10 2 4   4 23:12 10
10. MŠK TESLA STROPKOV 10 2 0   8 14:37   6
11. FK FURČA HANISKA 10 0 0 10 4:94   0
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Lokalizácia:
Murovaná kaplnka sa nachádza na súkromnom pozem-

ku rodiny Nižníkovej (pôvodne parcela rodiny Škvarkovej). 
Jej presnejšia lokalizácia je: východná strana obce, na ľavej 
strane (smerom od Sabinova), v blízkosti strážneho železnič-
ného domčeka rodiny Liptákovej. GPS súradnice kaplnky sú: 
49,119335/21,055838. 

Datovanie:
Kaplnka sa radí medzi najstaršie zachované stavby v Pe-

čovskej Novej Vsi. Je zakreslená už pri prvom vojenskom ma-
povaní v polovici 18. storočia. V tom čase sa cesta na Sabi-
nov pred kaplnkou rozdeľovala a obchádzala ju zo severnej aj  
z južnej strany.

Podobne je kaplnka zakreslená aj pri novších vojenských 
mapovaniach. V roku 1869 pozemky pri kaplnke patrili Fran-
tiškovi Péchymu. 

Jej históriu a presnejšie okolnosti dôvodu postavenia s ur-
čitosťou nepoznáme, aj keď existujú nepriame indície. V roku 
1965 sa kaplnkou zaoberal aj miestny farár vdp. Ján Pavlík. 
Do svojej kroniky zaznamenal, že sa jedná o pamiatku na ku-
rucké vojny. V tom čase ju aj nechal opraviť. Opravoval ju 
Štefan Lečšák a niekedy mu pomáhal aj kostolník Šefčík a or-
ganista Martauz. Podľa vyjadrenia p. Leščáka sa jednalo len 
o drobnejšie opravy. Po roku 1960 na nej pribudla omietka  
z brizolitu, plechová strecha a oplotenie.

Pohľad na kaplnku pred opravou z roku 1960. Fotografia Ka-
rola Semančíka

Vdp. Pavlík správne predpokladal, že datovanie stavby je  
z konca 17. storočia. Ďalšiu nepriamu zmienku máme v bis-
kupskej vizitácii Karola Esteháziho z roku 1775. Ten uvádza, 
že pri ceste do Sabinova bol murovaný stĺp (culomnae) s ukri-
žovaným Kristom. Tu sa domnievame, že sa jedná o totožné 
miesto s dnešnou kaplnkou. S najväčšou pravdepodobnos-
ťou je to pamiatka na masovú popravu kurucov- protestantov 
z obliehania Sabinova v roku 1684. V tom čase bol na čele 
protihabsburského povstania Imrich Thököly. Sabinov bol v 
týchto nepokojných časoch častou strategickou zastávkou 
pre kuruckých či cisárskych labancov. Opakovane mesto ob-

sadzovali a striedavo sa dostávalo do ich moci. Mesto so sil-
ným protestantským zázemím kurucov vítalo a spolu s nimi 
zosadzovali katolíkov z vedenia farnosti. Jednou podobnou 
udalosťou, kde sa Pečovská Nová Ves spomína, bolo aj do-
bitie Sabinova 8. septembra 1684: Podľa slov Juraja Ottly-
ka „Schultz“ vidiac, že Thökölyho armáda číha len po koristi  
a vyhýba sa nemeckému zápasu, na úsvite 8. septembra vy-
razil z Torysy do Sabinova. Ešte 7. septembra poslal Thököly 
do Sabinova muníciu a stodvadsať pešiakov, ktorých zveril 
na starosť kapitánovi Bessenyeovi a poručíkovi Ádámovi Rá-
czovi. Mimo mesta cisársky Petneházy táboril na čele štyroch 
stoviek jazdcov, ale „čoskoro vyriešili koleso (obliehanie?)“, 
ako to pomenovali Maďari bojujúci pod Schultzom. Besse-
nyei vystrelil dosť husto, ale Schultzove kanóny tiež „sku-
točne narazili“ do mesta, do ktorého večer spadli aj ohnivé 
gule. Niektoré domy a stodoly vyhoreli, mesto zachránil iba 
silný dážď. V tomto okamihu zmizla z veže červená vlajka  
a bola nahradená bielou, ktorou chceli kuruci vyjednávať  
so Schultzom, ale generál chcel bezpodmienečnú kapitulá-
ciu. Z hradieb vystrelili znova a Schultz nasadil svoju pecho-
tu pod bránou, ktorá hradby dobila už o desiatej večer za 
cenu smrti len ôsmich Moskovčanov. Bessenyei utiekol sko-
ro, ale Adam Rácz bol zajatý s celou gardou. Kuruci zostali  
v nemeckom vojenskom zajatí, ale 10. septembra vzali sto 
dvanásť pešiakov do Barkcziho Pečovskej Novej Vsi (Péchúj-
falu) a všetkých popravili na jednom brehu, v hroznej odvete 
za masaker v Čičave1). 

Na základe tejto Ottylekovej správy sa dá predpokladať, 
že kaplnka sa postavila na mieste hromadnej popravy kuru-
cov s poručíkom Adamom Ráczom. Muselo sa tak stať tesne 
po tejto poprave, teda v rokoch 1684-1685. Možno archeo- 
logický výskum raz preskúma, či na tomto mieste sú po-
chované obete tejto popravy, čo môže byť aj veľmi pravde-
podobné. Poprava pri Pečovskej Novej Vsi slúžila zrejme aj  
na zastrašenie evanjelických Péchyovcov, ktorí sa pridávali 
na stranu kurucov. Už v roku 1673 cisárski labanci zabavili 
majetok Gašpara Péchyho (zomrel v roku 1683 alebo 16842)). 
Na jeho majetkoch v Pečovskej Novej Vsi, ako aj na Majdane, 
v Olejníkove, Ľutine a Hanigovciach mu skonfiškovali: domy, 
stodolu, krčmu, osivo, statok a náradie3). Podobne v archíve 
ostali aj ďalšie výpisy skonfiškovaného majetku menovaného  
Gašpara Péchyho a taktiež aj Ladislava Péchyho, ktorého syn 
bojoval po boku Imricha Thökölyho. Súpisy skonfiškované-
ho majetku sa opakujú aj v rokoch 1687, 1708, 1710. Okrem 
iného sa tam spomína aj väčší murovaný kaštieľ s bránou, 
pivovar či podiel v mlyne na Ľutinke, ktorý mlel na dvoch ka-
meňoch. Vdova po rebelovi Gašparovi - Judita Szalay, si vzala 
za manžela Alexandra Péchyho, prešovského kapitána laban-
cov4). Alexander bol taktiež viackrát obvinený zo sprisahania 
a musel o svoje postavenie bojovať, no zomrel v roku 1712. 
Je pravdepodobné, že hral na obidve strany. Jeho manželka 
Judita ostala stále na strane kurucov už pod vedením Fran-
tiška Rákocziho II, ktorému bola aj na svadbe s prvým man-
želom Gašparom5). Na ich majetok si istý čas robil nárok ich 
príbuzný Mikuláš Péchy a ich spory trvali až do roku 1720.

Kaplnka pri Liptákovi 
- pamiatka na protihabsburské povstanie
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Leto... čas prázdnin, dovoleniek, oddychu, 
relaxu, pohody. 

Čas, keď by mal človek spomaliť, stiahnuť sa a na chví-
ľu sa započúvať sám do seba.  Francúzsky matematik, fy-
zik a vynálezca Blaise Pascal povedal: „Všetky problémy 
ľudstva vyplývajú z neschopnosti človeka pokojne sedieť 
v miestnosti v tichosti  a samote“. Ticho je však pre ľudí 
symbolom osamelosti a tú ľudia nemajú radi. Chceme byť 
v spoločnosti, medzi ľuďmi, obklopení hlukom sveta. Preto 
čas byť osamote je nesmierne vzácny a nikdy si ho netreba 
nechať vziať. V samote sa môžeme  zamýšľať  nad svojim 
životom, nad tým, že sa všetci máme relatívne dobre, te-
raz keď sa na chvíľu upokojila covidová a verme, že mož-
no aj vojnová kríza. Už nemusíme robiť ťažké rozhodnutia,  
nemusíme sa strachovať, môžeme uvažovať sami za seba, 
neprispôsobovať sa celku, preto si urobme  poriadok v hla-
ve, zrekapitulujme si, čo nám tieto ťažšie mesiace a dni dali 
a o čo nás ukrátili? Pochopili sme, že nás to malo naučiť 
ľudskosti, múdrosti, pokore, úcte ku vzdelaniu? Zmenil sa 
náš rebríček životných hodnôt? Naučilo nás to byť lepšími, 
mať radi ľudí, vážiť si autority? Viac sme čítali, vzdelávali 
sa, hľadali informácie, aby sme tomuto dianiu, týmto no-

vým situáciám lepšie porozumeli? Desí ma predstava, že 
sme sa poučili málo, že keď príde iná kríza, znovu sa k nej  
nebudeme vedieť postaviť. Ani v hlave, ani v mobile, ani 
v počítači nemáme manuály, ako sa zachovať. A kríz nám 
ako ľudstvu hrozí neúrekom: kríza vo vzdelaní, vo viere  
v Boha, environmentálna kríza, emočná kríza, kríza vo 
vzťahoch. Máme sa báť o budúcnosť? Strach škodí, oberá 
nás o energiu, spôsobuje vyschnutie radosti zo života. Aký  
by to bol život bez radosti? Neboli by sme nikdy šťastní 
bez všedných radosti zo slnka, z dúhy, z kvetov, z úsmevu 
detí, z párika zaľúbencov, svadobného sprievodu, z vráska-
vého pohladenia babičky. Tie najjednoduchšie a najpod-
statnejšie veci svojho bytia si človek uvedomuje najmenej. 
Nikdy nemôže byť šťastný, ak stále všetko očakáva len od 
druhých.  Život je dávanie a branie. Nemôžeš očakávať, že 
šťastie príde samé, alebo ho pre Teba predpripravia iní. No 
dostaneš ho zadarmo , ak prekonáš lenivosť, uchopíš vecí 
do rúk, keď iným preukážeš dôveru, keď aj v tej najťažšej 
kríze uveríš, že raz bude dobre. Nebuďme ľuďmi, čo žijú 
prirýchlo a nenachádzajú pokoj, profitujú zo všetkého a ne-
vychutnávajú si nič, chcú spať, ale nemôžu, lebo ich trápi 
svedomie. Buďme radšej požehnaním pre druhých, stavaj-
me mosty svojou dobrou vôľou a nezabúdajme sa ponárať 
do ticha a samoty, ktoré vyčistia naše hlavy od zlých myš-
lienok a naštartujú v nás dobro. Pekné leto!                                       

Ing. Jana Straková

Ú V A H A

Kaplnka z kuruckých vojen pri Liptákovi nie je v obci je-
diná. Dobovo identická stojí aj na pozemku Pavla Novické-
ho v blízkosti Burdeľu - Ringovho kaštieľa. Aj tej sa budeme 
venovať samostatne. Sú to už posledné pamiatky na proti-
habsburské povstania. Udalosti sa vytratili aj z kolektívnej 
pamäte miestneho obyvateľstva. Zanikla aj kurucká ľudová 
pieseň, ktorá sa V Pečovskej Novej Vsi bežne spievala na 
„promenadze“ - Kostolnej ulici. V roku 1969 ju zaznamenal 
etnograf Ján Lazorík: 

,,Rakoci, berčeňi, obuvaj bačkori, pujdzece vojovac na Košicke 
huri. A co zbojujece, takoj prepijece kordovan - čižmi i pečene 
gruľi. Rakoci, Rakoci, jaki ši ti glupi, šak ti vojnu prehraš, pujdzeš 

kopac džuki6).‘‘
Ing. Ondrej 
Matisovský

 Pohľad južný a se-
verný (rok 2020).

1) Porov.: Ottlyk, id. m. 23. – Szept. 10.-iki labancjelentés K. Szebenből (Orsz. Levélt. Lymbus). – Rel.  
 Hist. Vern. Continuatio 1684, 15. – Angeli, id. h. 426 alebo aj tu: Széll Farkas: A nagybesenyői 
 Bessenyey-családtörténete (Budapest, 1890)A nagybesenyőiBessenyey-családtörténete, str. 69
2) Porov.: https://www.pechy-de-pechujfalu.hu/csaladfa/index.php?id=1212
3) Porov.: HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 034. - No. 031
4) Porov.: https://www.pechy-de-pechujfalu.hu/csaladfa/index.php?id=289
5) Porov.: https://www.pechy-de-pechujfalu.hu/csaladfa/index.php?id=1212,... RákóczyFerencés
 ZrinyiIlonaesküvőjén (1666.01) meghívott.
6) Porov.: Lazorík J., Pohľad do naších starodávnych veľkonočných zvykov. 
 Vyrozprávala Anna Džubaková 1885-1971 a Anna Hanušovská 1870-1969 z Pečovskej Novej Vsi. 
 Maršál Ladislav Bercsényi bol spojencom Františka Rákoczyho II., narodil sa v Prešove v roku 1769.
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Obec Pečovská Nová Ves  sa zapojila do projektu  zameraného  na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho 
rozvoja  miestnej územnej samosprávy spolu s partnermi:  

Názov projektu: Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto 
Sabinov a jeho partnerov 

Kód projektu v ITMS2014+: 314011ARU5 
Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 
Operačný program: 314000 - Operačný program Efektívna verejná správa 
Prioritná os: 1.Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je posilnenie inštitucionálnych kapacít žiadateľa a jeho partnerov 

za účelom  vypracovania a aktualizácie strategických, analytických a  
koncepčných dokumentov  mesta Sabinov, mesta Lipany, obce Pečovská Nová 
Ves a obce Šarišské Michaľany. 

Začiatok realizácie projektu: 04/2021 
Ukončenie realizácie projektu: 09/2023 
Celková výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP pre 
Obec Pečovská Nová Ves : 96.848,22 EUR

Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ: 82.320,98 EUR
Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR: 9.684,83 EUR
Vlastné zdroje : 4.842,41 EUR

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

www.partnerskadohoda.gov.sk  www.employment.gov.sk/sk/esf/ www.reformuj.sk  

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu:

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry‘‘ číslo 2020/21 
vo výške 

50.358,69 €
Názov projektu:

Športový areál ZŠ v Pečovskej Novej Vsi
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