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Milí spoluobčania,
končí sa rok 2020 a opäť je tu čas bilancovania a obzretia sa za
udalosťami uplynulého roka. „Čo si nepamätám, to sa nestalo“.
Známy a vtipný slogan, v mnohom však pravdivý. Na nezapísané
a nezaznamenané sa rýchlo zabúda, preto sme Vám aj tento rok pripravili
2. vydanie Vechcovských novín, v ktorých je zapísané čo sa zrealizovalo,
opravilo, vytvorilo, podarilo a azda aj nevyšlo.
Rok 2020 bol naplnený pracovnými aktivitami vyžadujúcimi veľkú
pracovnú a administratívnu nasadenosť zamestnancov obecného úradu,
ktorí musia plniť viac ako 4 tisíc prenesených kompetencií zo štátu na
samosprávu. Napriek tomu vyhlásené výzvy z európskych fondov s 5%
spolufinancovaním boli príležitosťou na podanie žiadostí o získanie
nenávratných
finančných
prostriedkov (NFP) tak, ako
som to sľúbil vo volebnom
programe. Obec podala za
posledné 2 roky 10 žiadostí
o NFP v celkovej hodnote
viac ako 2,5 milióna eur.
Schválených je aktuálne 5,
ktoré obci priniesli takmer
1,3 milióna eur. Zatiaľ
neschválené projekty musia
prejsť zdĺhavým procesom
schvaľovania,
niekedy
aj niekoľko úrovňovými
kontrolami každej činnosti. S podaním žiadostí bolo spojené náročné
vykupovanie pozemkov od fyzických osôb, pretože podmienkou
poskytnutia nenávratných financií sú vysporiadané majetkové pomery.
Informácie o schválenom projekte a projektoch v schvaľovacom procese
nájdete bližšie opísané v nasledujúcich článkoch. Obec naplánovala
výstavbu bytov vyššieho štandardu pre mladé rodiny s deťmi odkúpením
pozemku v strede obce.
Obec vykonávala činnosti aj na úseku neinvestičných akcií.
Zrealizovala výstavbu dvoch autobusových zastávok, odkanalizovanie
Veternej ulice, vybudovanie chodníka a novej vstupnej brány na
futbalové ihrisko, renováciu oplotenia okolo hracej plochy, zbúranie
starého obecného úradu a následne postavenie plotu a mnoho ďalšieho.
V druhej fáze rekonštrukcie obecného úradu sa zrenovovali
zostávajúce nezrekonštruované miestnosti, ktoré neboli zahrnuté
v projektovej dokumentácii vypracovanej v predchádzajúcom volebnom
období. Dosiahla sa tým kompletná oprava celého vnútorného priestoru
budovy OcÚ. Potreba neustálej kvalitnej údržby a modernejšieho
technického vybavenia základnej školy, materskej školy a školskej jedálne
bola podkladom na stopercentné využitie dotácií z Ministerstva školstva,
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vedy, výskumu a športu SR. Pomoc zo strany obce bola poskytnutá aj
FK Vechec pri realizácii zavlažovania futbalového ihriska.
Na nasledujúcich stránkach novín sa podrobnejšie dozviete aj
to, akým rokom bol rok 2020 pre základnú školu, materskú školu,
komunitné centrum, terénnu prácu, futbalový klub a iné organizácie
našej obce. Takmer všetky pracovné činnosti sa totiž vykonávali už
počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacej s pandémiou
nového koronavírusu.
Myslím si, že nikto z nás si začiatkom roka nepredstavoval, že
pandémia COVID-19, tak často spomínaná v súvislosti s Áziou, môže
zasiahnuť aj do našich životov. Neznámy a nebezpečný vírus sa stal
stopkou v spoločenskom aj osobnom živote. Obmedzenia, opatrenia,
zákazy a odporúčania sa
stali súčasťou nášho života
a zvýšili napätie v celej
spoločnosti. Mnohí ľudia ešte
stále prežívajú neistotu a svoj
pocit hnevu aj prejavujú,
čo sa im nedá zazlievať,
ak v dôsledku krízy stratili
svojich najbližších, prácu,
pevnú pôdu pod nohami.
Pandémia
ovplyvnila
všetky obecné akcie z dôvodu
zákazu zhromažďovania sa
vydaného úradom verejného
zdravotníctva SR. Pávička, stavanie mája, sviatok Cyrila a Metoda a deň
úcty k starším sa neuskutočnili. Nie je pravdou, ako to bolo prezentované
od niektorých občanov, že nezorganizovanie týchto akcií bolo iba mojím
osobným rozhodnutím. Opak je pravdou, lebo kto ma lepšie pozná vie,
že vďačne a od srdca pripravujem obecné akcie a pohostím každého
jedného občana, ktorý sa ich zúčastní. Verím, že budú príležitosti Vás
o tom presvedčiť a dokázať, že mojou snahou je dosiahnutie Vašej
maximálnej spokojnosti.
Zodpovednosť za šírenie, resp. zastavenie vírusu je aj naďalej na
každom z nás. Každý má vo svojom okolí niekoho, kto je starší, ohrozený,
niekoho, komu by vírus mohol spôsobiť závažné problémy. Kritické
situácie ľudí zbližujú, buďme teda trpezliví, aby sme tento čas prečkali
s čo najmenšími stratami na životoch, ekonomike, ale aj na našich
vzťahoch. A raz, ak sa obzrieme do minulosti, rok 2020 bude pre nás
zvláštnou kapitolou spojenou s ochorením COVID-19.
V závere mi dovoľte popriať Vám požehnané vianočné sviatky,
veľa zdravia, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, veľa osobných
a pracovných úspechov v roku 2021.
Ladislav Tóth, starosta obce

Už len pár dní nás delí od krásnych sviatkov Vianoc. Ich výnimočnosť všetkých napĺňa pocitom šťastia, pohody a harmónie. Ich okúzľujúce čaro
sa nedá ničím nahradiť, ani napodobniť. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty. Sme nežnejší, milší a láskavejší. Sú
obdobím blížiaceho sa konca roka a očakávania toho nového.
Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa na svet nepozerá iba očami, ale vníma svoje okolie aj srdcom.
Vianočný čas je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť späť na uplynulé obdobie, uvedomiť si silu vzájomných rozhodnutí, spoločnej práce, malých
aj väčších úspechov.
V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomujeme silu spoločného zodpovedného prístupu k plneniu povinností, ktoré prispievajú k šíreniu
dobrého mena našej obce.
Vychutnajme si spoločne čas vianočnej radosti so všetkým, čo k tomu patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavoňajú
dobroty a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Všetkým občanom, no najmä deťom želáme, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček a v dušiach všetkých nech sa rozhostí
príjemný pocit. Skúsme aspoň na chvíľku zabudnúť na starosti, ktoré nás všetkých trápia a vnesme aspoň počas týchto dní do vzájomných vzťahov
trocha ľudského porozumenia a lásky, pretože vtedy určite nájdeme aj vytúžený pokoj v duši.
Prajeme Vám všetkým požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc všetkých naplní pravým pokojom, radosťou,
láskou, zdravím a božím požehnaním po celý Nový rok 2021.						 
Obecný úrad Vechec
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Rekonštrukcia verejného osvetlenia

V obci bol v roku 2018 uskutočnený projekt s názvom
„Riešenie bezpečnostnej situácie na ceste II/576“, na základe
ktorého pribudli nové chodníky v obci, ktoré neboli osvetlené
a tým paradoxne znižovali bezpečnosť chodcov. Na túto skutočnosť bola obec zo strany polície upozornená a tento fakt
len potvrdil naše rozhodnutie urýchliť riešenie rekonštrukcie
verejného osvetlenia v celej obci.
Prechod od zastaraných ortuťových či sodíkových výbojok na úspornejšie LED technológie je v posledných rokoch
veľkým trendom. Tento trend neobišiel ani našu obec a preto
sa vypracovala dokumentácia k verejnému osvetleniu (VO)
v súlade s požiadavkami STN, urobil sa rozbor súčasného stavu hospodárnosti prevádzky VO , určila sa stratégia rozvoja,
spracoval sa finančný prepočet nákladov na realizáciu a prevádzku VO. Z dokumentácie vyšla priama úspora elektrickej
energie a teda aj priamych nákladov.

Výsledkom verejného obstarávania bola uzavretá zmluva
na základe ktorej bola zaplatená len polovica ceny zákazky
a zvyšná časť sa bude splácať počas 6 rokov, kedy plynie záruka na predmet verejného obstarávania. Pre zaujímavosť počet svietidiel sa takmer zdvojnásobil, LED svietidlá majú 30 W
a svietivosť 5000K. Rekonštrukcia osvetlenia zvýšila pocit bezpečia a komfortu obyvateľov obce, znížila spotrebu o približne 40%. Veríme, že nové verejné osvetlenie bude slúžiť aspoň
toľko rokov ako to predchádzajúce.
Ak by sa niekto z Vás opýtal, prečo obec nepožiadala o finančné prostriedky na verejné osvetlenie z európskych alebo
iných zdrojov, odpoveď je jednoduchá. Výzvy na predkladanie
o nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia prebiehali v období pred niekoľkými rokmi,
pričom staré vedenie obce na tieto výzvy vôbec nereagovalo, preto musela byť táto investícia financovaná z vlastných
zdrojov obce.

Zrekonštruované vnútorné priestory OcÚ

Renováciou prešla aj kancelária starostu obce a kanceláObec po zrealizovaní rekonštrukcie vnútorného priestoru, určeného na kanceláriu prvého kontaktu, zamestnala cez ria využívaná pôvodne na prenájom, neskôr na stretávanie sa
projekt Ministerstva vnútra ďalších 3 pracovníkov, ktorí svoju speváckej skupiny. Miestnosť vedľa pošty bola v pôvodnej podobe z čias výstavby. Počas opravy získala nové omietky a poprácu vykonávajú v prospech obce a jej občanov.
dlahu a je tak plnohodnotnou miestnosťou,
ktorú obec v budúcnosti
bude určite využívať.
Vnútorné
priestory
úradu tak v priebehu
dvoch rokov získali novým vzhľadom zlepšený
technický stav a zvýšili
reprezentatívnosť našej
obce.

Zemianska kúria

Pôvodom renesančná kúria zo 17. storočia dlhé roky stojí
nenápadne ukrytá za bujnou zeleňou východne od rímskokatolíckeho chrámu Svätého Jána Nepomuckého vo Vechci
a pre mnohých okoloidúcich je neznáme, že je to kultúrna
a historická pamiatka. Kúria bola rekonštruovaná v rokoch
1895 a 1995. Nárožná veža bola zbúraná a po roku 1900 bola
kúria prebudovaná a taktiež
bola upravená
fasáda. Vo vnútri sa nachádza
čierna kuchyňa
a v niektorých
miestnostiach
aj hrebienkové
krížové klenby.
Kúria v tejto
dobe slúži ako
obytný
dom.

Obec vykonala so súhlasom vlastníkov prerezávku nevhodných drevín v predzáhradke. Kúriu môžu obyvatelia a tiež návštevníci obce obdivovať aspoň z miestneho chodníka, pretože
verejnosti nie je sprístupnená. Obec má snahu túto kultúrnu
pamiatku zveľadiť a zachovať pre ďalšie generácie.
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Aj na drobnostiach záleží

Rozpadávajúce sa a zhrdzavené kovové autobusové zastávky v dolnej časti obce a pri cerkvi sa nahradili zastávkami
vyrobenými z kameňa
a dreva. Plocha pod za-

stávkami sa vyložila zámkovou dlažbou. Dodržaním rovnakého vzhľadu s autobusovou zastávkou v strede obce, všetky
zastávky reprezentujú obec,
dodávajú jej nádych modernej

čo mohlo spôsobiť ublíženie na zdraví, či nemalé škody na
susednej nehnuteľnosti. Vyprataním sutín zbúranej budovy
vznikol v okolí gréckokatolíckeho chrámu Najsvätejšieho Srdca
Spasiteľa nový verejný priestor, ktorý v budúcnosti môže byť
napríklad malou zelenou oddychovou zónou obce.
Keďže zbúraná budova nahrádzala oplotenie so susednou
nehnuteľnosťou, obec sa rozhodla, že na pôvodnej hranici
pozemku postaví nový plot z betónových tvárnic. Vysoký plot
oddeľuje súkromný pozemok od verejného priestranstva,
čím je zachovaná zóna súkromia nielen susedného rodinného
domu, ale aj priestoru na autobusovej zastávke a v priestore
pred gréckokatolíckym chrámom. Kvalitne postavený plot je
výsledkom práce našich šikovných zamestnancov,
ktorých chceme aj touto cestou pochváliť a oceniť
ich šikovnosť a odbornosť.

doby a prispievajú k zlepšeniu podmienok pre rozvoj občianskej vybavenosti. Priehľadné bočné steny zabezpečia, aby cestujúci videli prichádzať autobus. Zastávky zároveň poskytujú
prístrešie pred dažďom či vetrom.
Dôvodom zbúrania budovy starého obecného úradu bol
zlý technický stav (chýbajúce betónové platne) a v poslednom čase najmä obava nepredvídaného zrútenia sa budovy,

Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Vechec

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) obec oslovila, pretože priamo identifikovala problém obce, ktorým
je nedostatočný prístup niektorých obyvateľov žijúcich v dvoch lokalitách, na okraji obce
a mimo obce, k hygienicky nezávadnej pitnej vode. Nielen v čase COVID-19 má voda nesmierny význam. Prístup k pitnej vode je základným ľudským právom a najmä človek, ktorý
ju nemá alebo k nej má sťažený prístup, si najlepšie uvedomí jej hodnotu. Schválením
žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, operačného programu Ľudské zdroje, obec zabezpečí dostupnosť zdroja pitnej vody veľkému
počtu obyvateľov MRK, ktorí v súčasnej dobe majú prístup k vode veľmi sťažený alebo
ho nemajú vôbec. V troch lokalitách budú na verejne prístupných miestach umiestnené
výdajné stojany. Odber vody zo stojanov bude možný po zakúpení a nabití karty kreditom.
Priložením čipovej karty na určené miesto výdajného stojana sa odoberie toľko vody, koľko
si občan určí. Kredit na kartu sa bude dobíjať pomocou jednoduchého softvéru na obecnom úrade. Tento efektívny prístup k vode bude prospešný najmä pre tých, ktorí si každodenne namáhavým spôsobom zabezpečujú vodu.

Plníme sľuby...
Zabezpečenie stravy pre
seniorov bol jeden z bodov
v predvolebnom programe
starostu, ktorý bol naplnený od marca 2020. Stravu

aktuálne odoberá 59 obyvateľov a spokojnosť je na
obidvoch stranách, obce aj
dôchodcov. Touto cestou vyzývame všetkých dôchodcov,

ktorí doposiaľ tento
spôsob stravovania nevyužívajú a majú o neho
záujem, nech sa prihlásia na obecnom úrade.

Ilustračné foto
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Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom
Obec Vechec bola v rámci
„Take away“ balíka vybraná medzi obce, ktoré sa mohli zapojiť
do národného projektu „Podpora
vysporiadania právnych vzťahov
k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len „NP
PVP OsMRK“). Cieľom národného projektu je poskytnúť obciam
podporu v procese vysporiadania pozemkov a identifikovať
pozemky, ktoré sú vhodné na
vysporiadanie v prospech obyvateľov MRK v rámci národného
projektu.
Na to, aby ÚVSRK identifikoval vhodné pozemky na vysporiadanie v rámci národného projektu, bolo potrebné analyzovať
reálny skutkový (umiestnenie
a výmeru osídlenia) a právny
stav (vlastnícka štruktúra pozemkov, ochranné pásma) pozemkov nachádzajúcich sa v osídleniach. V rámci realizácie zákazky
„Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach“ geodeti geodetickými metódami prešetrili
skutkový stav pozemkov a v súčinnosti s obcou bol geodeticky
zameraný reálny obvod rómskeho osídlenia v teréne. Poloha
lomových bodov hranice obvodu
rómskeho osídlenia bola zadefinovaná číselne v súradnicovom
systéme S-JTSK s presnosťou

vyhovujúcou predpismi na katastri nehnuteľností. Následne
bol stav zameraný v teréne premietnutý do vektorovej mapy katastra nehnuteľností prienikom
stavu právneho a evidovaného
v súbore informácií „C“ KN a „E“
KN boli vyčíslené plochy zabratých parciel a priradené údaje
o vlastníkoch pozemkov. V rámci
osídlenia sme identifikovali počet obydlí, ich umiestnenie (nie
sú geodeticky zamerané v zmysle
stavebného poriadku) a štruktúru (legalizovateľné/nelegalizovateľné obydlie). Výsledkom týchto
činností sú získané štatistické
údaje o vlastníckych vzťahoch
k pozemkom, ktoré sme potrebovali na stanovenie vhodného
postupu vysporiadania pozemkov v osídleniach z časového
a hospodárneho hľadiska – t.j.
stanoviť, či sa jedná o pozemky na vysporiadanie postupom
podľa ustanovenia §8g zákona
č. 330/1991 Zb., alebo je možné
vypracovaním
geometrických
plánov na odčlenenie/zlúčenie
atď. a súvisiacimi geodetickými
úkonmi previesť vlastníctvo k pozemkom v prospech obyvateľov
MRK. Výsledky tejto analýzy boli
premietnuté do mapy identifikácie pozemkov.
Obec sa zapojila aj do aktivity Usmerňovacie, poradenské,
sprostredkovateľské, informačné

a osvetové činnosti. Cieľom tejto
podaktivity bolo prostredníctvom naplánovaného skupinového stretnutia v obci a následne
nadväzujúcich
individuálnych
stretnutí s dotknutými obyvateľmi MRK, čo možno v najväčšej miere podporiť proces
vysporiadania pozemkov v obci
v rámci projektu a dosiahnuť
tak čo najlepšiu informovanosť
o možnostiach vysporiadania
dotknutých pozemkov. Účelom
bolo pozitívne vplývať na potrebu vysporiadania dotknutých
pozemkov a pripraviť tak pôdu
na realizáciu podaktivity 3 projektu „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“, v rámci ktorej bol
proces vysporiadania pozemkov
podporený vo forme vyhotovenia relevantných geodetických,
znaleckých a právnych služieb,
potrebných pre vysporiadanie
identifikovaných
pozemkov.
Účastníkmi skupinového stretnutia boli zástupcovia ÚSVRK,
zástupcovia obce a samosprávy,
samotní dotknutí obyvatelia,
zástupcovia rómskej komunity,
vlastníci pozemkov pod rómskymi obydliami a ostatné dotknuté
strany.
Následne sa realizovali
v rámci podaktivity „Asistencia
pri vysporiadaní pozemkov“
prevody dotknutých pozemkov
v prospech obyvateľov MRK,

Aj na drobnostiach záleží

Preventívnych opatrení pred
záplavami nikdy nie je dosť.
Príkladom je Veterná ulica, ktorá
už pri väčších zrážkach bola pravidelne zaplavovaná. Ani mierny
spád ulice dažďovej vode nezabránil, aby sa voda vyliala až do
dvora oproti stojaceho rodinného domu. Aby nás v budúcnosti
neprekvapilo rýchlo meniace sa
počasie v podobe prietrže mračien a množstva
vody za pár minút na jednom
mieste, odvod
dažďových vôd
z
navrhovanej
miestnej
ko m u n i ká c i e
sme zabezpečili dvoma uličnými vpustmi

umiestnenými v najnižších bodoch cestnej komunikácie. Do
jestvujúcich odvodových rúr boli
vysekané otvory, do ktorých sa
osadili na mieru vyrobené uličné vpusty.
Z dôvodu zlepšenia bezpečnosti chodcov a cyklistov
využívajúcich spojovací chodník
medzi Vechcom a Čemerným

sa
doplnilo
zábradlie
pri
mostíku
cez
o d v o d ň o va c í
kanál.
Dovolili
sme si privítať
a rozlúčiť sa
s každým návštevníkom obce

ktorí majú záujem o odkúpenie
pozemkov (a nemajú žiadne exekúcie, prípadne podlžnosti voči
obci) a zabezpečili sa tak úkony
smerujúce k prevodu, alebo nájmu identifikovaného pozemku
– t.j. obci a obyvateľom bola poskytnutá pomoc pri vyhotovení
zodpovedajúcich geodetických
úkonov, znaleckých posudkov
na ocenenie hodnoty nehnuteľností, návrhov zmlúv o prevode,
prípadne návrhy zmlúv o budúcej zmluve a úhradu súvisiacich
správnych poplatkov – všetky
tieto náklady sú zabezpečené
ÚSVRK. Kúpnu cenu pozemku
hradí nadobúdateľ – obyvateľ
MRK. Týmto procesom a podporou, sa umožnilo cieľovej skupine MRK nadobudnúť k pozemkom pod ich obydliami právny
titul, alebo k týmto pozemkom
nadobudla právny titul obec,
ktorá následne môže zrealizovať
opatrenia smerujúce k zlepšeniu
štandardov hygieny bývania obyvateľov MRK. Obec v rámci národného projektu iniciovala proces legalizácie ciest a na základe
podkladov získaných v rámci
analýzy dotknutého územia sa
bude uchádzať o NFP v rámci
výzvy zameranej na podporu
vysporiadania majetko-právnych
vzťahov k pozemkom v obciach
s prítomnosťou MRK.

formou uvítacích tabúľ na každom vstupe a výstupe z obce.
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COVIDová kultúra

Opatrenia a odporúčania pandemickej komisie zasiahli do naplánovaných obecných kultúrnych akcií. Znovu obnovená „Pávička“
dievčat, ochotných zachovať jedinečnú tradíciu kombinácie spevu
a tanca, tentokrát na Veľkonočný pondelok odznela z miestneho rozhlasu v podaní našej ženskej speváckej skupiny.

zápasom, obec zrušila na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou. Identický spôsob obec zvolila aj pri akcii „Deň úcty k starším“, kedy rešpektovala
rady odborníkov o nestretávaní sa väčšieho počtu ľudí, a seniorov
na stretnutie nepozvala z obavy pred šírením nebezpečného vírusu.
Vďačnosť a úcta v mene všetkých mladších sa im vyjadrila aspoň darmi doručenými priamo do ich domovov.

Rovnakým spôsobom bolo odvysielané pásmo spevu, počas
ktorého bolo uskutočnené nádherné „Stavanie mája“. Dlhoročné
tradičné podujatie „Súťaž vo varení guľášu“, spojené s futbalovým

Všetkým, ktorí neboli a nie sú stotožnení s potrebou ochrany
pred neznámym ochorením a kultúrne akcie im chýbajú, vyzývame
k trpezlivosti. Po zvládnutí tejto náročnej doby očakávame, že aj organizovanie spoločenského života sa opäť naplno rozbehne bez skrytých obáv o zdravie všetkých zúčastnených.

Ples Vechcovčanov
2020

V januári 2020 sa uskutočnil v sále obecného úradu II.
Reprezentačný ples Vechcovčanov.
Usporiadateľmi plesu boli OcÚ
a FK Vechec. O zábavu sa postarala skupina Sonet. Hudbu dopĺňalo
chutné jedlo a bohatá tombola.
Priaznivci našej obce, sponzori
z vranovského okresu a miestni
podnikatelia svojimi sponzorskými darmi urobili radosť bezmála
štyridsiatim výhercom. Najväčším

potešením bola
výhra prvej ceny
– umývačka riadu,
ktorú do súťaže
venoval SIMEL Jaroslav
Šimko.
Už teraz sa tešíme
na ďalšie spoločné chvíle prežité
pri hudbe a tanci po ukončení
pandémie.
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Čo priniesol rok 2020 do Materskej školy...

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna krajina, v ktorej si všetci pekne
nažívali. Veľkí chodili do práce, deti do školy a do škôlky. Vo voľnom
čase nakupovali, jazdili na výlety, dovolenky, tancovali, stále sa za
niečím naháňali a boli spokojní a nepremožiteľní. Všetko mali a všetko bolo, ako má byť...
Ako napríklad vo februári, keď sa škôlka premenila na úplnú rozprávku. Od rána u nás vládla karnevalová nálada. Deti už od dverí
vítala Máša spolu so svojím kamarátom medveďom. Rodičia sa tiež
nenechali zahanbiť a pripravili deťom krásne a nápadité masky. Po
úvodnom vzájomnom predstavení sa a po prvom tanci sme navštívili deti zo základnej školy. Odmenou nám bol veselý smiech detí aj
učiteľov. Pre deti bolo pripravené pohostenie v podobe sladkého
a slaného pečiva, ku ktorému nám pani kuchárky navarili chutný čaj.
Nezabudli sme ani na odmenu a každá karnevalová maska si odniesla
na pamiatku milého dreveného šaša.

Až raz… Celkom potichučky a bez pozvania prišiel. Volajú ho
Koronavírus. Obyčajný život obrátil hore nohami. Zatvorili školy, škôlky, obchody, kaviarne, zrušili všetky akcie a zábavy. Ľudia museli zostať doma zatvorení...
No my sme v tejto neľahkej a aj pre nás novej situácii na naše
deti a ich rodičov nezabudli a hneď sme prešli na dištančné vyučovanie prostredníctvom facebookovej stránky školy. Túto našu snahu
ocenila aj pani Fecková zo Školského úradu. V tom čase sme boli jediná materská škola v okrese, ktorá takto vyučovala a po našom vzore
tak potom učinili aj iné MŠ. Učiteľky pracovali z domu, zadávali úlohy, vyhodnocovali ich, aktívne spolupracovali s rodičmi. Kontaktovali
sme hlavne predškolákov, aby sa aj v domácom prostredí zabezpečil
rozvoj rozumových a grafomotorických zručností. Okrem pracovných
listov sme zverejňovali aj rôzne didaktické aktivity, piesne, básne
a námety na práce s deťmi. Rodičia poskytovali veľmi dobrú spätnú
väzbu, posielali fotografie a krátke videá, začo im srdečne ďakujeme. V našej práci nás povzbudila aj informácia, že Hornozemplínske
osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou vyhodnotilo výtvarnú súťaž „Vesmír očami detí“ a medzi ocenenými prácami bola aj práca
nášho žiaka Robka Frajkora.
Koniec školského roka sa niesol v rozlúčke s predškolákmi, aj keď
tentoraz, tak trochu netradične, na diaľku a práve preto sa im chcem
aj touto cestou prihovoriť.
Milé deti. Ešte si živo pamätám vaše uplakané tváričky, keď ste
sa nevedeli odpútať z náručia svojich rodičov do celkom cudzieho
prostredia. Pani učiteľky Vám neraz nahrádzali mamičky, pritúlili, poutierali slzičky... Slzičky vyschli aj s pribúdajúcimi dňami, keď ste zistili, ako Vám je v materskej škole dobre, našli ste si kamarátov, zvykli
ste si. Ani sme sa nenazdali a z našich drobcov vyrástli krásne veľké
deti, ktoré sú pripravené na vstup do základnej školy. Aj keď nám momentálna situácia nedovolila sa stretnúť a rozlúčiť sa tak, ako by sme
chceli, nič to nemení na tom, že Vám chceme popriať veľa zdravia,
lásky, trpezlivosti a zodpovednosti v škole, nech z Vás budú usilovní
žiaci a nech Vám Vaše snaženie prinesie úspech a spokojnosť.
Čas plynul a aj napriek opatreniam bolo potrebné pripraviť sa
na nový školský rok. Tešil nás záujem rodičov o pobyt a vzdelávanie
v našej materskej škole, ale zároveň nás potrápil aj fakt, že máme viac

žiadostí
ako
voľných miest.
Aj tu sa naplnilo porekadlo:
„Kde je vôľa,
tam je cesta!“
V snahe vyhovieť všetkým
žiadostiam
sme
oslovili
zriaďovateľa,
ktorý s nápadom súhlasil,
veci
dotiahol do konca
a zvýšil kapacitu MŠ z 35 na
46 detí. Mohla
tak vzniknúť
poldenná
trieda
pre
predškolákov.
Momentálne
je tak materská škola trojtriedna. Chýbajúce zariadenie ako koberec a hračky zabezpečil pán
starosta a taktiež zakúpil aj nové stoly a stoličky pre deti, ktoré nahradia tie staré vo všetkých triedach.

Aj napriek nepriaznivej situácii nás v škôlke navštívil Mikuláš.
Každé dieťa obdaroval knihou a sladkosťami a pre MŠ doniesol
hodnotné didaktické hračky a nové vybavenie do tried.
Nový školský rok sme začali v tvrdom boji s pandémiou. A tak
sa z mamičiek a oteckov stali učitelia, z učiteľov televízni hlásatelia, všetci šili rúška, doma sa snažili ochrániť svoje babičky a dedkov.
Vďaka zriaďovateľovi nám odpadla starosť o dezinfekčné prostriedky
a ochranné pomôcky, ale strach a obavy z neznámej choroby, ktorá
bola zrazu tak blízko bol a ešte stále je veľký. Chcem sa poďakovať
rodičom, že svojím správaním a dodržiavaním všetkých pokynov sa
snažili ochrániť zdravie svoje, svojich detí aj nás. Zodpovedným prístupom pomohli zachovať bezpečné prostredie pre všetkých.
Pohár, aby nebol prázdny, musí sa plniť kvapôčkami vody. Aj naša
škola je pohárom, ktorý tvoríme všetci - učitelia, školníčka, kuchárky, zriaďovateľ, deti a rodičia. Keď bude chýbať čo len jedna kvapka, nebude plný... Teraz, keď stojíme na prahu nového roka 2021,
prajem sebe aj vám hlavne zdravie, lebo len to je dôležité a nech je
náš pohár až do vrchu naplnení ľuďmi so srdcom plným lásky, trpezlivosti a dobroty.		 
Marta Bačiková, riaditeľka MŠ
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Rok 2020 v škole
Rok 2020 začal ako každý
iný. Po vianočných prázdninách
sa do školy vrátilo všetkých 252
žiakov. V januári našich tretiakov
navštívila policajtka z Okresného
riaditeľstva Policajného zboru
vo Vranove nad Topľou realizovať preventívny projekt „Póla
radí deťom“, ktorého úlohou je
naučiť deti bezpečne
sa správať v rizikových
situáciách, pripraviť ich
k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci,
poskytnúť im informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho
a sociálneho vedomia.
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangového obdobia je karneval, preto
sa vo februári priestory
našej školy premenili na
rozprávkovú
krajinu,
v ktorej sa stretli šašovia, strašidlá, čarodejnice, víly, princezné,
princovia, spidermani
či rôzne zvieratká...
Všetci si spoločne zatancovali a výborne sa
pobavili.
V marci bolo vyučovanie na základe
rozhodnutia hlavného
hygienika na celom území Slovenskej republiky
prerušené z dôvodu
šírenia
respiračného
ochorenia vyvolaného
novým koronavírusom
COVID-19. Žiaci sa učili dištančne - z domu.
Učitelia pripravovali učebné texty, pracovné listy, rôzne zadania
a testy, aby žiaci mohli pokračovať vo vzdelávaní. Vypracované
úlohy boli hodnotené len
slovným komentárom. Veľké
ĎAKUJEME patrí pracovníčkam
Komunitného centra vo Vechci,

ktoré distribuovali učebné texty
a pracovné listy žiakom a následne vypracované zadania zbierali.
Pochvalu si zaslúžia žiaci, ktorí
aktívne pracovali. Našli sa, žiaľ,
aj takí, ktorí sa celé tri mesiace
nezapájali do učenia.
V tom čase sa škola premenila aj na krajčírsku dielňu, kde

Pred začiatkom školského
roka 2020/2021 zriaďovateľ školy Obec Vechec v spolupráci so
školou zabezpečili dezinfekčné
a osobné ochranné prostriedky
pre bezpečný chod školy. V septembri, za dodržania všetkých
bezpečnostných
predpisov
a usmernení, do Základnej ško-

pedagogickí zamestnanci šili rúška pre žiakov z materiálov, ktoré zabezpečil pán starosta. Aby
boli žiaci v bezpečí, keď sa vrátia k prezenčnému vyučovaniu.
V júni bola možnosť nastúpiť do
školy, ale záujem zo strany rodičov nie.

ly nastúpilo 249 žiakov. Denne
prebieha ranný filter, dezinfekcia
rúk a dvakrát denne dezinfekcia
dotykových plôch.
Všetky akcie v škole prebiehajú v triednych kolektívoch, aby
sa nezhromažďovalo veľa žiakov
z rôznych skupín a tým nerástlo

riziko nákazy COVID-19. Dôraz
dávame na aktivity, ktoré súvisia
so zdravím a zdravým životným
štýlom. V septembri sme si v našej škole pripomenuli Svetový
deň mlieka v školách. Žiaci sa
venovali aktivitám, pri ktorých sa
zamerali na zvýšenie povedomia
o dôležitosti mlieka a mliečnych
výrobkov pre plnohodnotnú výživu, stavbu tela
a rast organizmu v detskom veku. Tradičnou
akciou v škole je
Európsky týždeň športu
a Svetový deň jablka.
Aj v tomto roku sme sa
už šiestykrát zapojili do
česko-slovenského projektu Záložka do knihy
spája školy a žiakom našej družobnej školy deti
vyrobili a poslali 130
záložiek. Keďže v Českej
republike sa do škôl vrátili žiaci len nedávno, na
záložky od nich sa ešte
len tešíme. Mesiac október sa nesie v duchu
úcty k starším ľuďom.
Pripomenuli si to aj deti
v Školskom klube, ktoré pod vedením pani
vychovávateľky vyrobili
pre svojich starých rodičov veľmi pekný darček.
7. decembra prišiel do
školy bohatý Mikuláš
a uzavrel tento na športové, kultúrne a spoločenské akcie chudobný
rok.
Radi by sme vyjadrili vďaku pánovi starostovi a pracovníkom Obecného úradu vo
Vechci za spoluprácu a ústretový
prístup. Všetkým prajeme, aby
nový rok bol lepším a úspešnejším ako tento.
PaedDr. Ivana Kečkemétyová
riaditeľka školy

Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ a MŠ v obci Vechec s využitím OZE
Obec Vechec reagovala na
61. Výzvu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako
sprostredkovateľského orgánu
pre Operačný program Kvalita
životného prostredia v zastúpení
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie

nenávratného finančného príspevku zameranú na využitie
obnoviteľných zdrojov energie
(OZE).
V súčasnosti sa v objektoch
základnej školy, materskej školy
a školskej jedálni v obci Vechec
vykuruje zastaralými plynovými atmosférickými kotlami

Protherm s nízkou účinnosťou.
V prípade schválenia žiadosti
budú všetky existujúce kotly nahradené zostavou plynových absorpčných tepelných čerpadiel
Robur s využitím aerotermálnej
energie s vysokou účinnosťou, t.
j. kotlami na zemný plyn so zabudovanými plynovými tepelnými

čerpadlami. Zrealizovaním projektu môže obec znížiť náklady
na výrobu tepla, znížiť produkciu
škodlivých látok a emisií a zároveň prispieť k zvýšeniu využívania podielov obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej
energetickej spotrebe Slovenskej
republiky.
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Aktivity Komunitného centra Vechec za rok 2020

Vážení čitatelia,
je december a tento náročný rok plný neistoty sa pomaly chýli ku koncu. Kolektív
pracovníkov Komunitného
centra Vechec by vám rád
priblížil, ako prebiehal práve
z jeho pohľadu.
Aj napriek nepriaznivým okolnostiam, ktoré nás
v roku 2020 všetkých ovplyvňovali a ktorým sme museli
čeliť, Komunitné centrum vo
Vechci poskytovalo svoje sociálne služby v rámci svojich
možnosti, v súlade s platnými
nariadeniami. V úvode roka
deti z miestnej komunity navštevovali naše Komunitné
centrum pravidelne a s radosťou. Deťom boli vytvárané vhodné podmienky na
voľnočasové aktivity, prípravu na vyučovanie, realizovali sme preventívne aktivity.
Komunitné centrum slúžilo
aj ako nízkoprahový klub
pre matky s deťmi, kde deti
v rámci predškolskej prípravy
rozvíjali svoje kognitívne a jazykové schopnosti.
Sociálne
poradenstvo
poskytované v komunitnom
centre bolo zamerané na oblasti výchovy a starostlivosti
o deti a dorast, správneho
hospodárenia s finančnými
prostriedkami, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia,
zdravia a bývania.
Cieľom sociálneho poradenstva bola podpora sociálneho začlenenia klientov a poskytnutie alebo
sprostredkovanie konkrétnej
pomoci. Konkrétna pomoc
bola však často aplikovaná
ako pomoc k svojpomoci, čo
je veľmi dôležité vo vzťahu ku
klientom.
Koncom mesiaca marec
bolo nevyhnutné prispôsobiť sa epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením
COVID-19. Pracovníci komunitného centra sa pri výkone
povolania striktne pridržiavali

nariadení RÚVZ a odporúčaní Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske
komunity a pre samosprávy. Komunitné aktivity boli
prispôsobené pandemickej
situácii a prebiehali v obmedzenom režime. Činnosť
pracovníkov komunitného
centra sa zamerala predovšetkým na osvetu v oblasti
prevencie šírenia infekcie
novým druhom koronavírusu
a v oblasti dodržiavania zvýšených hygienických štandardov (tzv. rúško-odstup-ruky).
Vzhľadom na vtedajší nedostatok osobných ochranných
pomôcok v komunite boli,
v rámci komunitných aktivít
pod vedením pracovníčky
Marty Fakovej v priestoroch
Komunitného centra, vyrábané rúška za účelom bezplatnej distribúcie rodinám
v komunite.
Záujmová činnosť v komunitnom centre sa obmedzila.
Kvôli šíreniu pandémie koronavírusu sa zatvorili aj brány škôl, z toho dôvodu bolo
potrebné reagovať na tieto
zmeny. V spolupráci so školou a terénnymi pracovníkmi
z obce sme zabezpečovali
pracovné listy žiakom ZŠ.
V rodinách sme zdôrazňovali potrebu vzdelávania
v domácom prostredí v čase
pandémie.
Prevenčná činnosť bola
v tomto období zameraná
prioritne na osvetu v oblasti
zdravia a podávanie relevantných informácií o šíriacej sa
pandémii COVID-19.
Po miernom uvoľnení
opatrení sa v letnom období
deti sústreďovali na dvore
komunitného centra, voľný
čas trávili loptovými hrami
alebo účasťou na krúžku varenia a pečenia, tancovania
či kreslenia a maľovania pre
najmenších. Pri týchto aktivitách deti zároveň rozvíjali
svoje pohybové a sociálne

schopnosti. Nakoľko deti
z miestnej komunity nemajú
veľa príležitostí vycestovať
z obce, zabezpečovali a zorganizovali sme pre nich výlet
do Košíc s cieľom navštíviť
historické centrum mesta
a kultúrne pamiatky. Zájazdy
za účelom spoznávania regiónu boli pre deti realizované aj s cieľom aktívneho
oboznámenia sa s cestovným
ruchom ako aj s pravidlami
autobusovej a vlakovej prepravy. Komunitné centrum
organizovalo, zabezpečovalo
a realizovalo aj výlet do ZOO
v Košiciach, ktorého sa zúčastnilo 70 členov komunity.
Zámerom bolo poskytnúť
deťom zážitok v čase prázdnin. Výletu sa zúčastnili aj ich
rodičia, ktorým sme umožnili
vyjsť zo stereotypu všedných
dní a stráviť príjemné chvíle
so svojimi deťmi.
V jeseni nastala druhá
vlna pandémie a s tým súvisiace opatrenia a obmedzenia. Žiaci druhého stupňa prešli opäť na dištančnú
formu vzdelávania. My sme
boli súčinní so ZŠ Kukučínova
ako aj s terénnymi sociálnymi
pracovníkmi z obce pri doručovaní učiva žiakom vo forme
pracovných listov. Žiakom,
ktorí nemali v domácnosti
internetové pripojenie, bola
v komunitnom centre poskytnutá možnosť používania
portálu Edupage za účelom
vzdelávania sa.
Koncom októbra a začiatkom novembra sme aktívne participovali na logistickom zabezpečení oboch kôl
plošného testovania v obci
Vechec, kde sme pomáhali

s administratívou a prípravou priestorov komunitného
centra pred samotným testovaním. Zastávali sme úlohu
prostredníka medzi stovkami
klientov, ktorí čakali na odbery a boli sme aj súčasťou testovacieho tímu. Usmerňovali
sme obyvateľov komunity,
podávali im informácie a vydávali certifikáty. Samotnú
akciu sme koordinovali spoločne s predstaviteľmi samosprávy, armádou a MOPS.
Chceli by sme vyzdvihnúť
najmä spoluprácu všetkých
týchto zložiek a osobnostný
vklad jednotlivcov, ktorý bol
výrazný a neodmysliteľný.
Samotní obyvatelia komunity
pristupovali k testovaniu zodpovedne, testovanie prebehlo hladko a bez výraznejších
problémov. Za spoluprácu
obyvateľom ďakujeme.
Rok 2020 bol náročný,
plný prekvapení a obmedzení. Prechádzali sme a dodnes
prechádzame ťažkým obdobím, ktoré si od nás všetkých
vyžaduje nemalú dávku pokory, spolupatričnosti a zodpovednosti. Pevne veríme, že
spoločnými silami zvládneme
čeliť problémom, ktoré nás
čakajú a podarí sa nám ich
vyriešiť, aby sa naše životy
čoskoro vrátili do normálnych koľají.
Prajeme Vám všetkým
prijemné prežitie blížiacich
sa sviatkovS pozdravom
Kolektív
Komunitného
centra Vechec Mgr. Daniela
Jakubčínová - garant KC Mgr.
Jana Raganová - odborný pracovník KC Marta Faková – asistent odborného pracovníka

Poďakovanie:
Projekt komunitných centier je realizovaný prostredníctvom Ministerstva vnútra SR - Úradu splnomocnenca vlády
SR pre rómske komunity s podporou Európskeho sociálneho Fondu a Fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje. KC funguje na základe Zákona o sociálnych službách 448/2008 podľa § 24d.
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Terénna sociálna práca v našej obci

Terénna sociálna práca
(TSP) pôsobí v našej obci od
roku 2005. Poskytujeme pomoc
v rôznych sociálnych oblastiach.
Pomáhame s rôznymi tlačivami ako sú napr.: žiadosti o peňažné príspevky, žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, prídavky
na deti, rodičovské príspevky,
príspevky pri narodení dieťaťa,
opatrovateľské príspevky. Sme
súčinní pri vybavovaní invalidného či starobného dôchodku.
Sprostredkovávame komunikáciu
klientov so spoločnosťami ohľadom mesačných zálohových platieb, vyčíslenia výšky dlhov, možnosti znižovania alebo zvyšovania
pravidelných splátok. Pomoc pri
komunikácii s exekútormi, bankami, súdmi a inými inštitúciami.
Spolupracujeme s centrom právnej pomoci na osobnom bankrote klientov, ktorí nie sú schopní
splácať svoje dlhy z rôznych dôvodov. Veľa klientov sa za našej
pomoci zamestnalo, pričom im
pomáhame vyhľadávať voľné
pracovné miesta, vypisujeme
žiadosti a životopisy do zamestnania. Sme nápomocní pri vybavovaní dokumentácie potrebnej
pre zapojenie dodávky vody,

kanalizácie a elektrickej energie. Často riešime aj záškoláctvo,
priestupky a trestné činy maloletých. V období prvej a druhej
vlny COVID 19 sme napomáhali
občanom elektronicky komunikovať s políciou, so zdravotníckymi zariadeniami a taktiež poisťovňami ohľadom prihlasovania,
odhlasovania či využitia výplaty
preplatkov zo zdravotnej poisťovne. V teréne sme propagovali
stále sa meniace protiepidemiologické opatrenia. V čase COVID
19 sme pomáhali pri testovaní
ako administratívni pracovníci.
Za pomoci pracovníkov komunitného centra sme rozdávali zadania školských úloh žiakom našej
základnej školy. V letnom období, keď boli povodne sme spolu
so starostom obce riešili pomoc
občanom v rómskej osade napr.
dezinfekcia studní, pomoc klientom pri oprave domov a striech.
Zorganizovali sme výpredaj obnoseného šatstva a obuvi.
Aj v budúcnosti budeme
nápomocní všetkým občanom
v našej obci pri riešení akýchkoľvek ťažkostí a problémov.
TSP a TP pracovníci
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Výmena striech
na nájomných bytoch

Nájomné bytové domy na ulici Lesná vo vlastníctve obce nájomníci užívajú od roku 2000. Po
takmer 20-tich rokoch užívania si
havarijný stav striech vyžadoval
výmenu krytiny. Realizácia diela
sa uskutočnila v marci tohto roka.
Päť nájomných bytových domov,
v ktorých je pätnásť bytov tak získalo nielen nový estetický vzhľad.

Novou plechovou krytinou sa dosiahla mnohoročná ochrana samotnej stavby pred poveternostnými vplyvmi, snehom, dažďom,
vetrom či slnečným žiarením.
Dúfame, že nákladná obnova
opotrebovaných striech nájomníkom zlepší kvalitu ich bývania
a ani najhorší lejak ich neprekvapí
zatekaním vody do bytov.

Najkrajšia Vechcovská záhradka 2021

Novinkou, ktorú prinesie rok 2021 je súťaž o titul „Najkrajšej
Vechcovskej záhradky 2021“. V priebehu mesiaca júl 2021 posielajte
fotky svojich záhrad, predzáhradok, balkónov či terás na e-mailovu
adresu: zahradka@obecvechec.sk. V prípade, že nie je možné doru-

Prvomájové slávnosti

čiť fotky touto cestou, kontaktujte zamestnancov obecného úradu,
ktorí radi prídu za Vami. Okrem titulu „Najkrajšej Vechcovskej záhradky 2021“ sa bude súťažiť aj o hodnotné ceny.

V nasledujúcom roku by sme
chceli zorganizovať Prvomájové
slávnosti spojené s prezentáciou
vlastných výrobkov občanov
obce, ak nám to pandémia dovolí. V našej obci je množstvo talentovaných ľudí, ktorí sa venujú
pleteniu, vyšívaniu, háčkovaniu,
drevorezbe, maliarstvu a pod.
Výstava spojená s predajom

výrobkov bude prebiehať vonku
pri obecnom úrade za priaznivého počasia alebo v priestoroch
obecného úradu. Všetkých zúčastnených aj návštevníkov bude
čakať malé občerstvenie. Bližšie
informácie budú poskytnuté
obecným rozhlasom a na webovej stránke www.obecvechec.sk.
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Čím viac budeme triediť, tým menej budeme platiť

„Odpad“ je v zmysle zákona o odpadoch hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný
sa jej zbaviť. Jednoducho povedané, odpad je akákoľvek vec, ktorú
už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbaviť.
Odpad sa vo všeobecnosti označuje ako komunálny, resp. zmiešaný
odpad a spravidla končí v zbernej nádobe. Obec podľa harmonogramu spoločnosti Fúra s.r.o. Košice v pravidelných intervaloch zabezpečuje zber komunálneho a ostatného triedeného odpadu z domácnosti tak, aby nebol dôvod na vznik čiernych skládok na území obce.

Delenie odpadov podľa druhov a rôznych kategórii zahŕňa známy
pojem „triedenie odpadov“. Reálne to znamená uvedomenie si skutočnosti, že do komunálneho odpadu - do zbernej nádoby – nepatrí
biologický a stavebný odpad, ale ani triedený odpad, t. j. papier,
sklo, elektroodpad, nebezpečný odpad a iné. Dodržaním týchto základných pravidiel v každej domácnosti pri nakladaní s odpadom, by
obec splnila cieľ, ktorý nadväzuje na ciele Európskej únie, ktoré sú
stanovené v príslušných smerniciach pre členské štáty (tzv. waste
package), a to, že v roku 2021 by triedený odpad predstavoval až
60 % komunálneho odpadu.
Vyzbieraný komunálny odpad sa ďalej odváža na skládku odpadov, kde sa odpad uloží. Za odvoz a uloženie odpadu na skládke sa
platí poplatok a môžeme ho jednoducho nazvať poplatok za zneškodnenie odpadu.
Od januára 2019 je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty,
kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
najmenej v rozsahu cieľov zberu. Tento zber v obci bol zavedený aj
predtým, pre obec však vyššie uvedeným nariadením vznikla povinnosť vypočítať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, podľa
čoho sa určí ďalší poplatok súvisiaci s likvidáciou odpadu a tento si
pomenujme poplatok za vytriedenie odpadu.
Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v
príslušnom roku vychádzala z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok. Na
výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov použila len vytriedené zložky komunálneho odpadu, ktoré sú zaradené do zoznamu
uvedeného v Príloha č. 1 k zákonu č. 329/2018 Z. z. Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004
Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (papier, lepenka, sklo, plasty,
drevo, železo, hliník, batérie a akumulátory atď.). Výsledkom vyššie
uvedeného výpočtu bolo zaradenie obce podľa úrovne vytriedenia
komunálneho odpadu pod položku č. 2 (viď. tabuľka).

Tabuľka určujúca poplatok za vytriedenie odpadu

Položka
1
2
3
4
5
6
7

Úroveň
vytriedenia
komunálneho
odpadu x [%]
x ≤ 10
10 < x ≤ 20
20 < x ≤ 30
30 < x ≤ 40
40 < x ≤ 50
50 < x ≤ 60
x > 60

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020
17
12
10
8
7
7
7

2021
a nasledujúce roky

26
24
22
13
12
11
8

Spoločnosti zabezpečujúce vývoz alebo uskladnenie odpadu na
základe oznámenia o zaradení obce do určitej úrovne vytriedenia
(obec Vechec pod položkou 2) začali obci naviac fakturovať poplatok
za vytriedenie odpadu. V roku 2019 to bolo 12€/t, v roku 2020 je to
24€/t a v nasledujúcich rokoch to bude 30,-€/t odpadu. Výšku poplatku v nasledujúcich rokoch môžeme ovplyvniť všetci a to správnym triedením odpadov v domácnosti. Úroveň vytriedenia sa tak
môže zvýšiť, čím sa zákonite zníži poplatok. V najhoršom prípade sa
sadzba môže zvýšiť až na 33€/t.
„Čím je nižšia úroveň vytriedenia, tým je vyššia sadzba za uloženie odpadov na skládku“, preto žiadame všetkých občanov, aby sa
tým riadili stále pri triedení odpadu, resp. pri vyhadzovaní odpadu
do zberných nádob.
Poplatky obcí v okrese Vranov nad Topľou si môžete porovnať
v nasledujúcej tabuľke.
Poplatok občana za TKO na rok
Obec
2019
2020
2021
Vranov nad Topľou
22,63
30,66
37,23
Čaklov
18,25
25,55
Nižný Kručov
9,85
18,25
Zámutov
10
17,15
Komárany
9,125
16,43
Hlinné
13,47
13,5
20
Sečovská Polianka
13
Tovarné
8,03
12,04
Jusková Voľa
7,74
11,05
Hencovce
8
11
12
Sedliská
7
11
Ondavské Matiašovce
7
11
Soľ
10,95
10,95
15
Rudlov
6,93
10,95
13
Vechec
6,2
8,39
10,95

Celoplošné testovanie obyvateľov

V súvislosti s plošným testovaním antigénovými testami sa
obec ocitla v istej pochybnosti
nad tým, či včas stihne zabezpečiť
jeho realizáciu a bezproblémový
chod tak, aby všetci občania boli
otestovaní, nevytvárali sa dlhé
rady čakajúcich, bol dostatok
profesionálnych zdravotníkov,
administratívnych pracovníkov či
dobrovoľníkov. Obec všetky podmienky dokázala včas zabezpečiť
a celoplošné testovanie sa v našej obci uskutočnilo v dvoch odberných miestach, kde sa počas

1. aj 2. kola otestovalo viac ako
2000 obyvateľov. Podarilo sa tak
naplniť ťažkú úlohu a výzvu, ktorú život priniesol. Profesionálny
výkon zdrav o t n í ko v,
príslušníkov
armády, policajného zboru
a pracovníkov
obce ocenil
snáď
každý
z nás. Patrí
im veľká vďaka a tak, ako

33
30
27
22
18
15
11

sa im v závere testovania osobne poďakovať starosta obce,
chceme im ešte raz aj touto cestou opakovane vyjadriť verejné

poďakovanie za všetkých občanov obce, že ako ľudia a odborníci neváhali a prišli pomôcť pri
testovaní na COVID-19.
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Futbalový klub Vechec
Futbalový klub Vechec je stále na štartovacej čiare, pripravený
na postup do V. ligy VsFZ. Ročník 2019/20 pre futbalový klub Vechec
nebol priaznivý tak, ako pre každý futbalový klub. COVID19 spôsobil
anulovanie súťaže a hoci sme boli na 1. mieste, postup nám nebol
umožnený. Ale čo nás nezabilo, to nás posilnilo a začali sme s veľkou chuťou ročník 2020/21, kde sme stále na popredných priečkach.
V poslednom jesennom kole sme si mali zmerať sily s lídrom súťaže
a zabojovať priamo o prvé miesto v tabuľke, bohužiaľ, pre nás posledné jesenné kolo bolo zrušené. Napriek tomu v mužstve prekvitá

optimizmus a rivalita. Veríme, že sa nám podarí postúpiť do vyššej
súťaže už v tejto sezóne. Ihrisko je už pripravené na 100% a zavlažovací systém bude mať už v jarnej časti svoju premiéru. Zároveň sme
dokázali s podporou obce zrekonštruovať šatne a sociálne zariadenia
tak, aby sme vyhovovali všetkým prísnym kritériám, ktoré sú potrebné na postup do vyššej ligy. Po vzore rekonštrukcie multifunkčného
ihriska, chceme v budúcnosti zrenovovať tréningové ihrisko a dať ho
do takého stavu, aby mohli tréningy prebiehať bez obmedzujúcich
prekážok.

Vylepšovanie športovísk
K odohraniu kvalitného futbalového zápasu prispievajú nielen
hráči svojou pripravenosťou, bojovnosťou a vytrvalosťou, ale aj
vhodné interiérové a exteriérové podmienky. Vnútorné priestory,
nevyhovujúce šatne a sociálne zariadenia, prešli kompletnou re-

konštrukciou. Nanovo
sa nainštalovali vodovodné a kanalizačné potrubia, okná, vchodové
a interiérové dvere, podlahy, kazetové stropy,

elektroinštalácia...
V našich klimatických podmienkach sa trávnikom nedostáva
dostatok vlahy z atmosférických zrážok, preto sú najmä športové
trávniky odkázané na doplnkovú závlahu. Automatický zavlažovací
systém prispieva k zabezpečeniu
ich komplexnej starostlivosti najmä počas nepriaznivých poveternostných vplyvov. V uplynulých
futbalových sezónach trávnik na
futbalovom ihrisku vo Vechci často trpel nedostatkom vlahy, avšak
v nasledujúcej futbalovej sezóne
tomu tak nebude. Realizáciou
automatického zavlažovacieho
systému sa dosiahne taký stav
futbalového ihriska, ktorý bude
spĺňať technicko-herné požiadavky vyplývajúce z pravidiel futbalu
a to predpísanú výšku porastu,
hustotu, pevnosť, pružnosť, ale
aj estetické predpoklady (jednotnú farbu) a zdravotné požiadavky
(neškodný vegetačný substrát).
Zavlažovaním sa zabezpečia hlavne dobré podmienky pre pohyb
lopty po ihrisku a kvalitnú tréningovú prípravu a zápasovú prax
pre mládežnícke družstvá.
Veríme, že tieto investície sa
odzrkadlia na počte vyhratých
futbalových zápasov v domácom
prostredí.
Búchanie lopty, driblovanie,
povzbudivé výkriky i sklamané zvolania sa ozývajú aj na opravenom
multifunkčnom ihrisku, ktoré doobeda poskytuje priestor na pohyb
žiakom základnej školy a poobede a podvečer mladším aj starším
nadšencom športu. V rámci rekonštrukcie sa spevnili mantinely,
bránkové konštrukcie, vymenili ochranné siete, basketbalové koše
a doplnili viaceré chýbajúce bezpečnostné prvky.
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1. Adam Adrián, 2. Bažo Brayen, 3. Červeňák Denis, 4. Červeňák Dominik, 5. Červeňáková Jasmína, 6. Červeňáková Timea,
7. Činčárová Ema, 8. Ďurašková Lucia, 9. Fako Ondrej, 10. Fako Simon, 11. Faková Stela, 12. Fejková Anna, 13. Gaľa Matúš,
14. Gábor František, 15. Gábor Denis, 16. Gáborová Lucia, 17. Gáborová Timea, 18. Gáborová Mária, 19. Gáborová Marcela,
20. Gáborová Agáta, 21. Goroľová Evelin, 22. Goroľová Ella,
23. Horváthová Ashley, 24. Janičová Melisa, 25. Kalmanová
Nikola, 26. Kohut Simon, 27. Lacková Ema, 28. Maľarová
Miriam, 29. Maľar Brajen, 30. Maľarová Saskia, 31. Maľarová
Stela, 32. Miľo Damián, 33. Onodi Štefan, 34. Pohlodko
Michal, 35. Pohlodko Filip, 36. Pohlodko Matej, 37. Pohlodko
Denis, 38. Pohlodko Oliver, 39. Pohlodková Dajana,
40. Slivková Melisa, 41. Straka Benjamín, 42. Šimko Samuel,
43. Tancoš Bryan, 44. Tancoš Samuel, 45. Tipanová Anna
Mária, 46. Turtáková Radka, 47. Uhlík Jozef, 48. Varhola Leo,
49. Vidlička Marek, 50. Vidlička Viktor, 51. Vidlička Nikolas,
52. Vidličková Marianna, 53. Vidličková Natália, 54. Vidličková
Sofia, 55. Vidličková Karolína, 56. Vidličková Žaneta.

Vitajte
na svete

Celkový počet obyvateľov 3009

Navždy
zostanete
v našich
spomienkach

Milí občania,
tohtoročné vydanie obecných novín je doplnené o netradičnú
časť a to o mini krížovku. Týmto spôsobom sme chceli spestriť noviny, vaše čítanie, ale aj adventný čas či čakanie na Ježiška.
Preto by sme boli radi, ak by ste sa zapojili do tejto aktivity
a správne riešenie tajničky zaslali (podatelna@obecvechec.sk) alebo
doručili na obecný úrad do 31. 01. 2021. Prví piati občania budú odmenení malou pozornosťou.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Juraj Bača, Mikuláš Potočný, Miriam
Gáborová, Pavel Krišo, Anna Kalmanová
rod. Vasiľová, Ján Zajac, Ján Kempa, Margita
Bačiková rod. Adamová, Zuzana Dutkovičová
rod. Adamová, Jozef Dutkovič, Anna
Kalmanová rod. Guziová, Eva Vidličková rod.
Gáborová, Mária Ivaničová rod. Pavlíková,
Marián Kalman, Pavel Kalman, Milena
Gáborová rod. Červeňaková, Michal Kalman,
Mária Dutkovičová rod. Tkáčová, Michal
Bindas, Margita Matisová rod. Pitrovská

Kde sa ťaží andezit?
Ako sa volá najznámejšie chránené územie v katastri obce?
V ktorom regióne sa nachádza obec Vechec?
Potok, ktorý preteká našou dedinou.
Zvyk alebo tradícia obce, ktorá sa tento rok v máji konala
nezvyčajným spôsobom (prostredníctvom miestneho rozhlasu).
Patrón obce.
Jeden z vrchov v blízkosti obce.
Meno akého rodu nesie krypta/hrobka na cintoríne?
Kultúrnohistorická pamiatka v obci.
Významná žurnalistická osobnosť našej obce z minulosti.

1.
2.
  3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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