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Milí spoluobčania,
priblížil sa nielen koniec kalendárneho roka 2019, ale aj
koniec prvého volebného roka. Hodnotiť kalendárny rok je
náročné, pracovný rok o to náročnejšie. V mojom ponímaní
kalendárny ubehol neuveriteľnou rýchlosťou, pracovný však
ešte o trochu rýchlejšie. Jeden aj druhý bol rovnako dôležitý,
ten kalendárny mi pripočítal ďalší rok k môjmu veku,
pracovný zas odpočítal, koľko času mi ostáva na splnenie
daných sľubov pri voľbách.

* vydáva Obecný úrad Vechec

* bezplatne

Obecný úrad spolu s obecným zastupiteľstvom vstupuje
do nasledujúceho roka s odhodlaním odovzdať všetko svoje
úsilie, schopnosti aj vedomosti našej obce, chce kráčať vpred
a dokázať sebe aj svojmu okoliu reálne skutky a nechce
sklamať Vašu dôveru.
V závere mi dovoľte popriať Vám šťastné a pokojné
Vianoce, veľa osobných a pracovných úspechov v roku
2020.
Ladislav Tóth, starosta obce

Prevzatie zodpovednosti za riadenie celej obce pred viac
ako rokom bolo pre mňa novým krokom, ktorým kráčam
každý deň. Dennodenne sa snažím nestratiť dôveru tých,
ktorí mi veria a ešte viac sa snažím získať dôveru tých, ktorí
o mne pochybujú. Aj napriek tomu, že sa snažím konať podľa
svojho najlepšieho svedomia a presvedčenia, táto cesta nie
je jednoduchá. Ciele, ktoré som si stanovil chcem splniť.
O trpezlivosť, pochopenie a ľudskosť prosím všetkých,
o komunikáciu tých, ktorí sú s čímkoľvek nespokojní, o dobré
nápady tých, ktorí chcú pomôcť k rozvoju našej obce.
V nasledujúcich článkoch sa dočítate o konkrétnych
aktivitách, ktoré sú rozpracované, ukončené alebo naplánované.
Príspevky Vám priblížia čím žije základná a materská škola,
aká činnosť sa vykonáva v komunitnom centre, v čom môžu
pomôcť terénni sociálni pracovníci, aká bohatá je činorodosť
našich organizácií v obci. „Slová našich duchovných otcov,
nech nás povzbudia v ďalšom spoločnom živote.“
Vianočný čas dobehol náš uponáhľaný život a pomaly vchádza do našich príbytkov...
Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný je opäť tu. Obdobie narodenia Ježiša
Krista, kresťanský sviatok známy pod názvom Vianoce, nám prináša lásku, dobrotivosť,
pochopenie a vľúdnosť.
Dôležitosť blízkosti spriazneného človeka je pohladením každej duše. Tiché a úprimné
rozhovory pri sviečkach bez náhlenia, plné pochopenia, radosti a potešenia z prítomnosti
najbližších nech v nás zanechajú stopy najmenej na celý rok.
V príjemnom teple domova nech znejú vianočné koledy a modlitby. Nech sú
poďakovaním za míňajúci sa rok a zároveň prosbou za zdravie a spokojnosť v budúcnosti.
Nech sú spomienkou na tých, po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto.
Prajeme Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života,
veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z rodiny a najbližších priateľov.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu
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Vianočný príhovor duchovných otcov

Mesiac december je čas, keď sa celá Cirkev pripravuje na
pozemské narodenie Boha - Ježiša Krista. V starom zákone
mnohí túžili vidieť časy Mesiáša - Spasiteľa sveta a keď prišiel, neprijali ho. I od nášho spôsobu vnímania tejto udalosti
závisí, či sviatky Vianoc budú len o spomienke, že pred viac
ako 2000 rokmi sa v meste Betlehem narodil Ježiš, alebo to
budú sviatky radosti, pokoja a nádeje, že môžeme mať účasť na
živote Mesiáša nielen v tomto svete, ale aj v budúcom živote.
Veď Boh len preto sa stáva človekom, aby človek mohol mať
účasť na živote Boha.
Pred niekoľkými rokmi sa konala synoda biskupov z celého sveta, ktorí sa zišli, aby uvažovali o „novej evanjelizácii
na odovzdávanie kresťanskej viery.“ A už v prvom posolstve
poukazujú na to, že v dnešnom svete neexistuje človek, ktorý
by nehľadal naplnenie najhlbších túžob svojho srdca s nádejou
nájdenia zmyslu vlastného života. Dnešný človek túži uhasiť
svoj smäd po radosti a šťastí. A my vidíme, že svet ponúka veľa
studní, no je medzi nimi potrebné rozlišovať, aby sme sa vyhli
zamorenej vode. Je naliehavo nutné, aby sme svoje hľadanie
správne zamerali na Pána a tak nepodľahli sklamaniam, ktoré
nás môžu zničiť.
Cirkev cíti povinnosť prisadnúť si k mužom a ženám
dnešnej doby, aby sprítomnila v ich živote Pána, aby im umožnila ho stretnúť, pretože iba jeho Duch je tou vodou, ktorá dáva
pravý a večný život. Iba Ježiš je schopný čítať v hĺbke nášho
srdca a odhaliť nám pravdu.
Tak ako Samaritánka z evanjelia povedala: „Povedal mi
všetko čo som porobila!“ aj my sa musíme zahľadieť do svojho vnútra a v pravde nielen uznať svoje hriechy, ale aj potrebu
prijatia Mesiáša, ktorý je schopný nám dať nový život.
Využime ešte prípravu na sviatky narodenia Pána, nielen
na zaobstaranie vianočnej jedličky či kapra, ale na ozajstnú
obnovu svojho zmýšľania. Lebo to čo nám osoží je pravá nábožnosť, ktorá z nás urobí nielen svedkov udalosti starej 2000
rokov, ale staneme sa ohlasovateľmi pravdy a nádeje aj pre
druhých.
Nech zavŕšenie
vianočného pôstneho
obdobia, je pre nás
cvičením sa v nábožnosti: „Lebo telesné
cvičenie málo osoží,
ale nábožnosť je užitočná na všetko a má
prisľúbenie na terajší
aj budúci život. Toto
slovo je spoľahlivé
a hodné prijať úplne.
Preto sa namáhame a zápasíme, lebo
máme nádej v živého
Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí,
najmä
veriacich“
(1Tim 4,8-10).
o. Peter Gavaľa,
farár

„Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky!“
Týmito slovami sv. Jána Krstiteľa sme začali nový Cirkevný
rok, ktorý trvá tri kalendárne roky a začína s označením „A“.
Prvá adventná nedeľa tohto roku slávila Advent hneď na začiatku decembra.
Každé Božie slovo v Advente nás postupne inšpiruje k pripravenosti na prijatie Daru z nebies: Emanuela – Boha medzi
nami, ktorého prítomnosť chceme žiť v liturgii, vo sviatostiach,
v tradícii a hlavne v bežnom živote.
Kvôli tomu sú tieto liturgické obdobia Cirkevného roka výrazne a živo členené: Advent, Vianoce, krátke Obdobie cez rok,
Pôst, Veľká Noc a ďalšia časť Obdobia cez Rok až k záveru
Cirkevného roka, ktorý končí vždy Kristom Kráľom – Pánom
neba i zeme. V duchu a pravde Božieho Vtelenia celoživotne
prechádzame vieroučným cyklom od pripravovania sa na malé
Dieťatko v jasliach cez učiaceho Divotvorcu až po vzkrieseného
Spasiteľa, ktorému je podrobené Nebo i zem.
Tieto obdobia – úseky Ježišovho života chronologicky na
seba nadväzujú a medzi sebou súvisia. Preto nemôžu byť Vianoce
bez Adventu, Veľká Noc bez Pôstu, prisľúbené Nebo v Ježišových
príbytkoch bez nasledovania Krista na našej životnej púti...
Slovo Advent znamená príchod a jeho očakávanie; bdelosť;
pripravenosť. V liturgickom poňatí si pripomíname prvý historický Kristov príchod. Zároveň, v srdci a v živote, si ten príchod aktualizujeme duchovne a cez skutky. Avšak, očakávame aj druhý
Kristov príchod, ktorý je finálnym dejom Božej spravodlivosti.
Pripravenosť na tento druhý advent predpokladá seriózne pripravovanie sa cez liturgický prvý advent.
Pripravujme sa teda a žime tak, aby sme mohli počas Vianoc,
ale aj celého života, vyjadrovať anjelské slová požehnania pre
nás a celé ľudstvo: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle!“
Nech naša príprava a život spočíva v modlitbách a skutkoch
Svetla, v chválach a vďačnosti voči Bohu. V úcte voči dobrodincom, vo vzájomnej pomoci, v povzbudeniu, v záujme jeden
o druhého, v zbližovaní sa aj napriek chybám a zlyhaniam, v odpustení si a v požehnávaní aj nespriaznených a sklamaných duší.
Je mnoho zranených ľudských
duší aj v našej farnosti a obci, ale Boží
Duch nás môže viesť k žičlivej ústretovosti, ak prejavíme aspoň štipku
ochotnej mysle a srdca. Boh aj to málo
z našej strany premení na veľké dielo
lásky!
Napokon by som rád pozdravil p.
starostu, poslancov obecného zastupiteľstva, všetkých veriacich rímskokatolíckych a gréckokatolíckych v našej
farnosti, ale aj všetkých občanov našej
obce, ktorí akýmkoľvek spôsobom –
materiálnym, duchovným, spoločenským, prispievajú k ich neustálemu
zveľaďovaniu.
Nech sú pre nás Vianoce aj tento
rok novou príležitosťou k aktívnemu
vytváraniu pokoja v srdci a vo vzťahoch. Božia láska a požehnanie nech
nás sprevádzajú aj v nastávajúcom
roku 2020.
duchovný otec ThLic. Jozef Hvišč
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Miestne občianske poriadkové služby

Ministerstvo vnútra SR schválením projektu „Miestne občianske poriadkové služby“ podporilo projekt zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva v obci Vechec. Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej
občianskej poriadkovej služby v obciach a mestách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Táto je v súlade so špecifickým cieľom Operačného programu Ľudské zdroje,
ktorým je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.
Realizácia projektu v našej obci je zabezpečená výkonom činností
12 členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Medzi ich základné úlohy patrí:
• dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci;
• byť účastnými a nápomocnými, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych
a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo

členmi MRK;
• monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci MRK,
MRK a ostatného obyvateľstva;
• monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti detí, hlavne počas
ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečenie bezpečného
prechodu školopovinných detí cez cestu a upozorňovanie deti
na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým
v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
• upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne
konanie páchateľa a následne oznámenie danej skutočnosti
(skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie
danej skutočnosti v kompetencii;
• kontrolovanie pohybu a miest stretávania sa maloletých detí
a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov
(napr. cintorín, športoviská,...);
• upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych
porastov a kontrolovanie dodržiavania zákazu zakladania
ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí
následný požiar;
• monitorovanie a nahlasovanie prípadov nelegálnych skládok;
• byť nápomocnými hliadke Policajného zboru SR;
• dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku
pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov
v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...);
Členovia MOPS majú možnosť preventívnou činnosťou zlepšiť spolunažívanie v miestnej komunite i spolunažívanie komunity
s ostatnými občanmi obce a to posilnením miestneho aktivizmu,
podporou komunitného rozvoja, znížením páchania protispoločenských konaní, udržiavaním verejného poriadku a aktívnym
podieľaním sa na riešení problémov v našej obci.

Dobrovoľný hasičský zbor
konečne už aj vo Vechci

Krajské riaditeľstvo záchranného zboru Prešov zaradilo
Dobrovoľný hasičský zbor obce Vechec (DHZO Vechec) podľa celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia do kategórie „C“. Informácii o zaradení DHZO predchádzalo stretnutie záujemcov-hasičov o vykonávanie
činnosti v hasičskom zbore. Po úvodnej porade nasledovalo oficiálne
pracovné stretnutie, kde sa zvolil výbor DHZO a žiadosť sa odoslala na
schválenie KRZZ v Prešove. Zaradením do kategórie „C“ DHZO Vechec
získal aj finančné prostriedky a preto sa jeho činnosť môže začať nielen v teoretickej ale aj praktickej rovine. V úvode sa musia pre členov
DHZO zakúpiť najpotrebnejšie materiály a pomôcky, o ktorých sa rozhodne na najbližšom stretnutí dobrovoľníkov hasičského zboru.

Na zamyslenie

Obec počas roka žije nielen
radosťami, ale aj starosťami. Čo
nás/vás najviac trápi? Napr.:
• slabé triedenie odpadu;
• spaľovanie konárov a lístia zo
záhrad;
• vytváranie čiernych skládok;
• nedodržiavanie čistoty na
verejných priestranstvách,
najmä v okolí autobusových
zastávok;

• nedôslední majitelia psov (voľné
pobehovanie psov po obci...)
Napriek upozorneniam a snahe
obecného úradu riešiť vyššie uvedené skutočnosti, stále sa nájdu jednotlivci, ktorí „prispievajú“ k týmto
neduhom. Začnime vnímať aj takéto „maličkosti“ a buďme ohľaduplní
voči sebe, nášmu spoločnému majetku, aj voči prírode, aby sa nám
v obci lepšie žilo. Ďakujeme 
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FK Vechcovčan

Folklórna
skupina
Vechcovčan, ktorá má spolu
19 členov, mužov a žien, pôsobí v našej obci
od roku 2005.
Vystupujeme na
rôznych folklórnych súťažiach
a vystúpeniach
v rámci reprezentácie obce.
Tak to bolo aj
v tomto roku.
Mohli ste nás
vidieť a počuť na
výročnej schôdzi
červeného kríža, na výročnej
schôdzi jednoty dôchodcov,
boli sme zablahoželať 103 ročnej cetkoj Bindasovej. Tohto
roku sme po dlhšej dobe začali
s obnovou pávičky na Veľkú
noc, boli sme pomôcť spevom
pri stavaní mája. Zúčastnili
sme sa Etnofestu vo Vyšnom
Kazimíri, kde sme sa prezentovali s vechcovskými pirohami,
ktoré sme vlastnoručne lepili
a ktoré dúfame, všetkým chutili. Taktiež sme sa zúčastnili súťaži Roztoky v Banskom a tu sa
musíme trošku pristaviť.Hoci
sme jedna folklórna skupina
tvorená z mužov a žien, rozhodli sme sa,že tohto roku skúsime
na súťaži zaspievať osobitne.
A predstavte si, že sa to podarilo. Naši muži si po rokoch vybojovali zlaté pásmo, za čo im
samozrejme patrí veľká vďaka
a ženy sa umiestnili v striebornom pásme. Vystúpením sme
spríjemnili atmosféru osláv

25.výročia kňazstva nášho duchovného otca ThLic. Jozefa
Hvišča. Pod hlavičkou folklór-
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iné aktivity. Ako sami vidíte,
akcii je neúrekom, ale človek
keď niečo robí s láskou, robí
to rád a bez nároku na nejakú
tu odmenu. Odmenou pre nás

sú vlastne naše stretnutia každý pondelok o 19.00 hod. na
obecnom úrade, na ktoré sa
tešíme už celý týždeň. Sme ako
jedná veľká a silná rodina, ktorá
je postavená na
základných pilieroch a to vášni,
láske, úsilí, čase
a obetavosti. Kto
by chcel byť členom tejto rodiny,
môže sa k nám
pridať, radi ho
privítame.
Ľ. Katinová
– vedúca
skupiny
Vechcovčan

nej skupiny sme sa zapojili do
súťaže vo varení guľášu v našej obci, kde sme sa umiestnili na 2. mieste. V auguste
sme sa zúčastnili prehliadky
seniorov v Zámutove,kde
sme mali tú česť stretnúť sa
s predsedom vlády, pánom
Petrom Pellegrinim a o týždeň neskôr sme sa zúčastnili
6. ročníka prehliadky folklórnych súborov na Lysej Hore.
V septembri sme vystupovali
na okresnej súťaži vo varení
halušiek.Členky nášho družstva sa zúčastnili aj samotnej
súťaže, kde získali prvenstvo
z 13. družstiev, na ktoré sme
právom hrdí. V októbri sme
si zanôtili s našimi seniormi a teraz nás už len čaká
Vianočná akadémia.
V neposlednom rade musím spomenúť rôzne životné
jubileá našich spoluobčanov,
svadobné čepčenia a rôzne

1. Bača Matúš, 2. Červeňák Stanislav, 3. Červeňák Štefan, 4. Červeňák Šimon, 5. Červeňáková Kristína, 6. Červeňáková Melisa,
7. Červeňáková Monika, 8. Ďurašková Ketrin, 9. Fako Samuel, 10. Fako Tobias, 11. Fako Ján, 12. Fako Dominik, 13. Faková Katarína,
14. Faková Sofia, 15. Gáborová Vivien, 16. Gáborová Jenifer, 17. Gáborová Liliana, 18. Gáborová Timea, 19. Gáborová Mária, 20. Holub
Dominik, 21. Holubová Ružena, 22. Ivaničová Stela, 23. Janičová Eva,
24. Jarková Timea, 25. Kolesár Šimon, 26. Kostelník Matias, 27. Kostelník
Tobias, 28. Kotľárová Ladislava, 29. Kováčová Jennifer, 30. Kozenko
Tobias, 31. Lacko Marek, 32. Maľar Lukáš, 33. Maľarová Melisa,
34. Maľár Maroš, 35. Mihoč Lukáš, 36. Miľo Milan, 37. Pohlodko Dávid,
38. Pohlodko Adrián, 39. Pohlodko René, 40. Pohlodková Kristína,
41. Pohlodková Bianka, 42. Pohlodková Michaela, 43. Pohlodková
Evelína, 44. Rezanka Samuel, 45. Rezanková Melinda, 46. Slivka Michal,
47. Tancošová Jasmína, 48. Turták Šimon, 49. Turtáková Eunika,
50. Vanci Michal, 51. Vidlička Ivan, 52. Vidlička Dávid, 53. Vidlička
Boris, 54. Vidlička Michal, 55. Vidličková Eva, 56. Vidličková Vanesa,
57. Zajac Ján.

Vitajte
na svete

Celkový počet obyvateľov 2967
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Činnosti v Základnej škole

Základná škola vo Vechci
v šk. roku 2018/2019 vzdelávala 259 žiakov v 14 triedach,
z toho 7 žiakov plnilo školskú
dochádzku v školách mimo územia SR. Výchovno-vzdelávací
proces zabezpečovalo 15 učiteľov, 1 vyučujúci náboženstva, 2
asistenti učiteľa a 1 vychovávateľka ŠKD.
V septembri sme sa zapojili
do 4. ročníka Európskeho týždňa športu, v rámci ktorého žiaci z tried 1. a 2. ročníka odohrali
futbalové turnaje a žiaci z tried
v 3. a 4. ročníku odohrali florbalové turnaje. Október v ŠKD
sa niesol v duchu úcty k starším. Žiaci kreslili svojich starých
rodičov, prezentovali, ako im
pomáhajú a pripravili im malé
darčeky. Aj v 9. ročníku Československého projektu Záložka
do knihy spája školy vytvárali
žiaci záložky pre kamarátov zo
školy v Českej republike a tešili sa z výrobkov, ktoré od nich
dostali. Najočakávanejšie sviatky roka sme oslávili vianočnou akadémiou. Avšak najprv
Informačný a vzdelávací inštitút v rámci Tvorivých dielní
realizoval aktivity zamerané
na identitu a hodnoty rómskej
kultúry a podporu manuálnych
a umeleckých zručností Rómov,
pričom tretiaci vytvorili krásne vianočné pozdravy. Potom
našu školu navštívil Mikuláš so
svojimi pomocníkmi čertom
a anjelom a obdaril dobré deti
malou sladkosťou. Najmladší
žiaci – nulťáci napiekli medovníčky. V zime deti z ŠKD postavili snehuliakov, zasúťažili
si v zimnej olympiáde a prváci
s deťmi z materskej školy dokázali, že sa snehu tiež neboja

a spolu zahrali sa na zasneženom školskom dvore.
Policajtka preventistka navštívila tretiakov s projektom
Póla radí deťom, ktorý má
naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich
k zodpovednosti za svoje
zdravie, správanie a majetok, primeranou formou
zvyšovať
ich právne
a sociálne vedomie.
1. marca sa naša škola premenila na
rozprávkovú krajinu, v ktorej
sa stretli víly, princezné, princovia, čarodejníci, strašidlá,
spidermani či rôzne zvieratká...
Všetci si spoločne zatancovali
a výborne sa pobavili. To bol
náš každoročný karneval.
Marec je mesiac knihy. A že
knihy deti čítajú, dokázali prednesom poézia a prózy v školskej
súťaži Hviezdoslavov Kubín.
Škôlkari navštívili školskú knižnicu a školáci Hornozemplínsku
knižnicu vo Vranove nad
Topľou.
Tohtoročný „Deň detí“ sme
v našej škole oslávili športovým dopoludním. Nechýbali
rôzne súťažné disciplíny, športové hry, radosť, úsmevy na
tvárach a samozrejme sladká
odmena. Aká dôležitá je bezpečnosť na cestách, prezentovali všetkým žiakom promotérky zo spoločnosti DHL Parcel
Slovensko. Vlastnou skúsenosťou zistili, ako málo vodič
kamiónu vidí a počuje z kabíny

Navždy
zostanete
v našich
spomienkach

svojho vozidla. Spoznali, čo sú
to slepé body a prečo je nebezpečné stáť v oblasti týchto
slepých bodov. Dozvedeli sa
tiež, ako predísť zraneniam alebo smrti spôsobenej nehodou.
Zúčastnení žiaci dostali na záver

malý darček. Školský rok sme
uzavreli školským výletom do
ZOO a DinoParku v Košiciach.
Po zaslúžených prázdninách
v septembri nastúpilo do školy
259 žiakov, 5 žiakov navštevuje školy v zahraničí. Mohli sa
tešiť zo zrenovovaných šatní,
v ktorých bola položená nová
dlažba, strop s osvetlením
a nové lavičky s vešiakmi. Pre
učiteľov Obecný úrad zútulnil
zborovňu. Novinkou v tomto
školskom roku sú aj obedy pre
všetkých žiakov. V zrekonštruovanej školskej jedálni na nich
po snaživej práci na vyučovaní
čaká chutný obed.
V minulom školskom roku
sme sa stali výhernou školou
v projekte „Čerstvé hlavičky“,
ktorý vyhlásila spoločnosť
Kaufland s cieľom prispieť
k zlepšeniu stravovacích návykov detí v školskom veku
zvýšením konzumácie ovocia
a zeleniny. Naši žiaci sa preto
môžu každý týždeň počas celého školského roka tešiť na
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extra dávku vitamínov v podobe čerstvého ovocia a zeleniny.
Zdravú stravu priblížili pedagógovia žiakom aj v rámci Dňa
mlieka na školách v spolupráci
so školskou jedálňou aj Dňom
jabĺk, počas ktorého sme sa
venovali „jablčným aktivitám“
- ochutnávali sme rôzne druhy
tohto výborného
šťavnatého ovocia,
rozprávali si o jeho
výnimočných vlastnostiach, čítali rozprávky, recitovali
básne, riekanky či
spievali rôzne piesne o jablku, vytvárali jablčné koláže,
plagáty, ozdoby do
kvetináčov...
Aj tohto roku sme sa už
tradične zapojili do projektov Európsky týždeň športu
a Záložka do knihy spája školy.
Informačný a vzdelávací inštitút v našej škole znova realizoval dve tvorivé dielne. Deti
využívali svoju fantáziu pri
dekorovaní sklenených fliaš,
vyrábali darčekové krabičky.
Tvorivé dielne sú zamerané
na vzdelávanie rómskych detí,
ich cieľom je rozvíjať tradičné
zručnosti typické pre Slovensko
a Zemplín, tiež osvojiť si moderné techniky na rozvoj kreativity u rómskych detí. Aktivity
sú súčasťou projektu Rómske
umelecké a tvorivé dielne V.
Dopravnú výchovu v tomto
školskom roku môžeme prevádzať na novom dopravnom
ihrisku, ktoré máme pred budovou školy.
Aj naďalej škola bude realizovať tradičné ale aj nové
projekty pre žiakov a budeme
sa snažiť aj v budúcnosti zveľaďovať naše prostredie.

Ján Matis, Helena Dudášová rod. Serafinová,
Miroslav Pinkoš, Michal Tancoš, Andrej Obrin, Erik
Gábor, Mária Tancošová rod. Gáborová, Jozef Fedor,
Iveta Sukovská rod. Onderiková, Jaroslav Zubko, Darina
Vidličková rod. Janičová, Pavol Maľar, Helena Gavaľová
rod. Adamová, Mária Tkáčova rod. Sopková, Jozef
Pohlodko, Helena Pohlodková rod. Pohlodková, Jozef
Bartko, Anna Bačová rod. Litvinová.
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Terénna sociálna práca

Obec Vechec je prijímateľom národného projektu
Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít, ktorý realizuje Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, Úrad
vlády SR pre rómske komunity.
Tento projekt je financovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje,
ktorý je realizovaný z vybraného programu „Take away“ balíka II. fáza. Trvanie projektu:
november 2019 – december
2022.
Terénna sociálna práca
pôsobí v našej obci od roku
2005. Je to odborná činnosť,
ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí
človeka (osada). Je zameraná
na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných

situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie,
chudoby a sociálneho vylúčenia. Poskytuje pomoc cieľovej
skupine v rôznych sociálnych
oblastiach. Aktívne sa podieľa na zvýšení životnej úrovne
obyvateľstva, hlavne marginalizovanej rómskej komunity.
Monitorujeme
problematické rodiny, prevenčným
pôsobením eliminujeme sociálnopatologické javy, usmerňujeme rodiny v oblasti výchovy
a starostlivosti o maloleté deti.
Vykonávame osvetu v oblasti hygieny v domácnostiach,
ale aj v okolí obydlia. Našim
aktívnym pôsobením sa snažíme znížiť vysokú nezamestnanosť rómskej komunity.
Vyhľadávame im vhodné pracovné miesta a podporujeme
pri integrácii čo sa týka zamestnania. Veľa sociálne vylúčených obyvateľov sa nám

podarilo zamestnať. V oblasti
bývania pomáhame domácnostiam k zavedeniu elektrických prípojok, vodovodu a kanalizácie. Spolupracujeme so
zdravotníckymi zariadeniami
v rámci zdravia, povinných očkovaní, zdravotných prehliadok a pravidelných kontrol.
Spolupracujeme so základnou
školou a so strednými školami, a motivujeme žiakov po
ukončení povinnej školskej
dochádzky k ďalšiemu štúdiu.
Na základe oznámení od okresného riaditeľstva policajného
zboru vedieme správne konania vo veci porušenia zákazu
používania alkoholických nápojov osobami maloletými alebo
mladistvými. Spolupracujeme
s Centrom právnej pomoci
pri oddlžovaní klientov (osobný bankrot). Riešime exekúcie a vybavujeme splátkové
kalendáre. V niektorých prípadoch sme boli súčinní pri
umiestňovaní občanov bez

Komunitná práca v obci Vechec
Obec
Vechec
ako
Poskytovateľ sociálnej služby
Komunitné centrum /ďalej KC/
vykonáva odbornú činnosť od
1.4 2019 v rámci národného
projektu KC v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I.
Fáza. Od 1.11. je KC vo Vechci
zapojené do II. Fázy národného

základné a špecializované sociálne poradenstvo a pomoc
pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov pre
fyzické osoby v nepriaznivej
sociálnej situácii /poskytuje
poradenstvo, pomoc pri hľadaní zamestnania, pomáha pri
vypisovaní žiadosti, odvolaní,

projektu s názvom Komunitné
služby v mestách a obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Tento
projekt sa realizuje 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.
KC poskytuje pre dospelých

kontaktovanie rôznych úradov
organizácií/. Cieľom činnosti KC
je podpora sociálneho začlenenia klientov, poskytnutie alebo
sprostredkovanie konkrétnej
pomoci.
Deti a mládež prichádzajú do KC v čase svojho voľna.
Cieľom aktivít KC je zabezpečiť
aktívne, kvalitné a zmysluplné
trávenie voľného času detí,
ktoré nemajú priestory na stretávanie sa v čase voľna a sú
ohrozené nežiadúcimi spoločenskými javmi.
V KC sa zabezpečuje

záujmovú činnosť (krúžok varenia, krúžok tvorivých dielní,
krúžok šitia), kde deti môžu

1/2019
domova a občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím do
zariadení sociálnych služieb.
Našim klientom poskytujeme
pomoc pri vybavovaní rôznych
žiadosti na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a Sociálnu
poisťovňu na dávky sociálneho
zabezpečenia. Spolupracujeme
s rôznymi inštitúciami a miestnym Komunitným centrom.
Vypracovávame správy pre
Okresné súdy, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Sme
nápomocní obecnému úradu
pri rôznych obecných akciách.
Terénni sociálni pracovníci sú podľa svojich možností
otvorení a ochotní pomôcť pri
riešení akýchkoľvek ťažkostí
všetkým občanom našej obce.
Budeme veľmi radi, ak nás vyhľadáte a oslovíte s akýmkoľvek problémom.
Mgr. Ivana Ferencová, TSP
Marta Jusková, TP
Juraj Červeňak, TP
rozvíjať svoju fantáziu, jemnú
motoriku, získavať vzťah k domácim prácam. KC slúži ako
nízkoprahový klub, ktorý dáva
(Pokračovanie na strane 7)
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Komunitná práca v obci Vechec

(Dokončenie zo strany 6)

priestor na rozvíjanie schopnosti a zručností potrebných
v bežnom živote, prispieva k
sociálnemu začleňovaniu detí
a má preventívny charakter.
Ďalšou činnosťou, ktorá sa
vykonáva v KC je pomoc pri príprave na školské vyučovanie/
pomoc pri doučovaní, precvičovaní učiva a písaní domácich
úloh /a preventívna činnosť,
ktorá je zameraná na oblasť
starostlivosti o zdravie, hygienu, bezpečnosť na cestách, environmentálnu výchovu, zvyšovanie finančnej gramotnosti.
Jej cieľom je predchádzanie
a eliminovanie sociálno-patologických javov.
V KC sa snažíme motivovať
mládež, aby sa stali dobrovoľníkmi, aby pomáhali a tak

získali zručnosti, ktoré im pomôžu pri uplatnení sa na trhu
práce.
Nakoľko deti z rómskej
osady málo cestujú, organizujeme a zabezpečujeme pre
nich aj aktivity mimo obce.
V čase prázdnin deti navštívili
KC v susednej obci Zámutov,
kde sa zúčastnili futbalového
turnaja. Pekným zážitkom pre
deti v čase prázdnin bol aj výstup na hrad Brekov, ktorého
sa zúčastnilo 36 detí. Jednou z
komunitných aktivít, ktoré organizovalo a zabezpečovalo KC
bolo privítanie seniorov z našej
obce v KC. Deti s radosťou pripravovali kultúrny program pre
seniorov a patrične ho aj prezentovali. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším deti navštívili
klub seniorov a obdarovali ich

malými darčekmi z vlastnej
tvorby. V budúcnosti chceme
pokračovať v týchto aktivitách,
stierať rozdiely medzi majoritou a minoritou aj napriek sociálnym, kultúrnym odlišnostiam
a tým predchádzať neznášanlivosti a predsudkom. Ďalšou komunitnou aktivitou bola burza
obnoseného ošatenia, ktorá
sa stretla s veľkým záujmom
zo strany návštevníkov KC, ako
aj samotných darcov, ktorí
častokrát nevedia čo s obnoseným šatstvom.
Aj týmto by sme chceli
požiadať obyvateľov a to nie
len z našej obce, aby nevyhadzovali obnosené ošatenie do
kontajnerov, nakoľko ho vieme posunúť do rodín, kde by
našlo ešte svoje využitie. Aj takýmto spôsobom sa snažíme
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neplytvať a tým zanechávať
menšiu uhlíkovú stopu. V KC
máme zriadený sociálny šatník. Je možné k nám doniesť
aj predmety bežnej domácej
spotreby, ktoré už nepotrebujete. Vopred ďakujeme
a tešíme sa na vašu návštevu
v komunitnom centre, ktoré
slúži všetkým občanom obce
Vechec v prípade, že potrebujete pomôcť s konkrétnym
sociálnym problémom, chcete
sa stretnúť, realizovať aktivity. Sme tu pre Vás a máte vytvorený bezpečný a príjemný
priestor.
Mgr. Daniela Jakubčinová
odborná pracovníčkagarantka KC
Mgr.Jana Raganová
odborná pracovníčka KC
Marta Faková
pracovníčka KC

Z kroniky Materskej školy vo Vechci
Materská škola vo Vechci
píše už skoro 40 rokov svojej
existencie. Vzácne jubileum
v histórii školy je vhodnou
príležitosťou
obzrieť
sa
za
uplynulými rokmi,
zhodnotiť,
za s p o m í n a ť
a
zahľadieť
sa do budúcnosti. Od roku
1981/1982 prešla škola určitým vývojom. Menila sa doba,
podmienky výchovy, životné
hodnoty a menili sa aj ľudia.
Školu nerobia tehly, budova ani
lavice, školu robia ľudia, pocity
a emócie s ňou spojené.
Aj naša škola ukrýva mnoho životných príbehov, udalostí, zážitkov a spomienok.
Ukrýva detský smiech, veselý
džavot v triedach, dychtivé tváre detí, ktoré chcú vedieť viac,
ale i slzičky strachu a obavy,
ktoré súviseli s rozvíjajúcou sa
samostatnosťou a odpútaním
sa od rodičov.
Mnohí z Vás tu prežili svoje
detstvo, nadviazali prvé priateľstvá, zostal tu kus Vášho života, a ja pevne verím, že ste si
odtiaľto odniesli veľa dobrého

a užitočného. Bránu našej
školy doteraz opustilo asi 800
absolventov, ktorých osud, život, náhoda
či rozhodnutie zavialo do
rôznych kútov
sveta. Nech
ste už kdekoľvek, všetkým
vám želám

Vychádzka do lesa
s Klubom dôchodcov

každodennú radosť z toho, čo
robíte, aby Vás vaše povolanie či poslanie napĺňalo každý
deň pocitom dobre vykonanej
práce a k tomu pevné zdravie,
šťastie a lásku.
Kus svojho života tu nepochybne zanechalo aj mnoho učiteľov, ktorí tu pôsobili.
Možno to znie ako fráza, ale byť
učiteľom, to nie je len práca, je

to poslanie. Poslanie krásne
a výnimočné – nie tvoriť alebo
budovať niečo hmatateľné a viditeľné, ale pomáhať deťom
v dôležitých rozhodnutiach,
pripraviť ich a nasmerovať do
ďalšieho života, podať potrebnú pomocnú ruku – to všetko
sú veci, ktoré neocenia žiadne
slová ani hmotné statky. Pre
mňa osobne má toto jubileum
viacrozmerný význam. Jednak
z pohľadu bývalej žiačky tejto
školy, neskôr jej učiteľky a v súčasnosti riaditeľky školy.
Je pre mňa veľkou cťou,
že pri tejto významnej príležitosti môžem všetkým, ktorí sa
podieľali na výsledkoch našej
školy, vzdať úctu a úprimné
poďakovanie.
Chcem sa poďakovať pani
riaditeľke Anne Jantekovej,
ktorá bola pri zrode školy. Pod
jej vedením tu našlo svoj druhý domov 72 detí. Určite to
neboli ľahké roky. Vyžadovali
si vytrvalosť čeliť prekážkam,
znovu a znovu nevzdávať sa
a robiť všetko nevyhnutné na
dosiahnutie cieľa. Tento pomyselný povraz ťahala spolu
so svojím kolektívom do roku
1991, kedy ho od nej prebrala
(Pokračovanie na strane 7)
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pani Katarína Zubková, ktorá
na našej materskej škole pôsobila ako učiteľka 37 rokov a ako
riaditeľka 27 rokov. Vzhľadom
k tomu, že minulý školský
rok ukončila svoje pôsobenie
v školských službách a odišla
na zaslúžený odpočinok, chcem

jej aj touto cestou vysloviť poďakovanie za dlhoročnú prácu
na našej škole a za neúnavnú
snahu dosahovať dobré výchovno-vzdelávacie výsledky.
Počas svojho účinkovania vykonala veľký kus práce. V období viac či menej úspešných
reforiem, vynakladala nemalé

Tvorivé dielne s rodičmi

koncepčné úsilie, aby sme obstáli v požadovanej náročnosti
a dospeli k čoraz priaznivejším
výsledkom vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania.
Osobne sa jej chcem poďakovať zato, že ma svojou náročnosťou a osobným príkladom
neustále posúvala ďalej. Hoci
mi nikdy nechýbala chuť a odvaha do práce, neustále ma
viedla k tomu, aby som sa stále
vzdelávala a skvalitňovala svoju
prácu pre spokojnosť detí aj ich
rodičov.
Pri tejto príležitosti nemôžem nespomenúť a nepoďakovať mojej kolegyni pani Želmíre
Petarčíkovej, ktorá už 27 rokov
odovzdáva svoje pedagogické
majstrovstvo žiakom a deťom
v našej obci. Svojím profesionálnym prístupom si vie získať detí, uplatňovaním svojho
tvorivého potenciálu vytvára
pre deti prostredie bohaté na
podnety a povzbudzuje u nich
neustálu zvedavosť.
Rovnako ďakujem všetkým
terajším i bývalým nepedagogickým zamestnancom za
každodennú prácu, vďaka nim
naša materská škola fungovala
a funguje a zároveň je miestom, kde sa cítime príjemne
a bezpečne.

Ďakujem aj všetkým rodičom, ktorí nás v úsilí o rozvoj školy vždy podporovali.
Úprimné poďakovanie patrí aj
samosprávnym orgánom, firmám a jednotlivcom, ktorí
prispeli k rozvoju našej školy.
Víziou do budúcich rokov
je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom zavádzať
zmeny v súvislosti s profiláciou
školy, najmä so zameraním na
environmentálnu výchovu, rozvíjať informačno-komunikačné
kompetencie žiakov, skvalitňovať spoluprácu s rodičmi,
základnými školami, miestnymi občianskymi organizáciami
a širokou verejnosťou. Nový
školský zákon začal obdobie
plné zmien. Školský vzdelávací program a jeho realizácia je
prejavom novej pedagogickej
autonómie a slobody a má svoje prednosti. Som presvedčená, že naša škola bude aj v budúcnosti patriť medzi moderné
a úspešné školy. Verím, že pomocou dobrých pedagógov
a ostatných zamestnancov budeme vychovávať zdatnú, uvedomelú a vzdelanú generáciu,
schopnú realizovať náročné
úlohy, ktoré nás v spoločnosti
čakajú.	 
Marta Bačiková,
riaditeľka MŠ Vechec

Výstavba novej materskej školy v obci Vechec

Ministerstvo vnútra SR,
Operačný program Ľudské
zdroje, dňa 19.08.2019 schválilo žiadosť obce Vechec o nenávratný finančný príspevok
pre projekt: „Výstavba novej materskej školy v obci
Vechec“. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je
563 850,- €, schválená výška
nenávratného finančného príspevku je 535 657,50 € a výška spolufinancovania obce je
28 192,50 €.
Hlavným cieľom projektu
je vybudovanie materskej školy pre deti predškolského veku
s troma triedami, kde sa bude
môcť predprimárne vzdelávať
63 žiakov za účasti kompetentných zamestnancov.
Podľa pripraveného harmo

nogramu realizácie projektu sa
výstavba materskej školy uskutoční v priebehu 11 mesiacov
a to od 04/2020 do 03/2021.
Stavebné práce zabezpečí dodávateľ, ktorý bude formou verejného obstarávania vybraný
na dodávku celej
stavebnej
časti.
Priebeh výstavby
bude zabezpečený
v súlade s projektovou dokumentáciou. Miestom
realizácie projektu je pozemok na
parcele
registra
„C“, parcelné číslo 906/1 a 906/2
k. ú. Vechec.
Administratívne
práce v súvislosti

s projektom - evidenciu, koordináciu, kontrolu prác a pod.
budú vykonávať kompetentní
poverení pracovníci obecného
úradu.
Výstavbou materskej školy obec prispeje k lepšiemu

prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu deťom najmä z marginalizovanej rómskej komunity. Skvalitnenie sociálnej
a predškolskej infraštruktúry
primárne prispeje k pripravenejšiemu nástupu detí z MRK
do základnej školy, prispeje k ich
rozvoju, vytvorí
im
podmienky
celoživotného
učenia a prispeje
k plnohodnotnému začleňovaniu
sa na trh práce
a v nekonečnom
rade k zlepšeniu ich sociálnej
situácie.
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Kultúrne - obecné akcie
Stavanie mája a vatra víťazstva
V mesiaci máj sa v našej
obci konali podujatia stavanie mája a zapálenie vatry
víťazstva.
„Stavanie mája“ je dlhoročná tradícia nielen našej obce... Kedysi sa máje
stavali v noci, ticho a tajne.
Nie je tomu ani dnes inak,
takýmto spôsobom najmä
dospelým dievčatám stavajú máje ich tajní ctitelia.
Vo všeobecnosti „stavanie mája“ vychádza z tradície vítania jari. Mladý brezový, smrekový alebo iný
stromček mal v minulosti
symbolický význam. Bol
výrazom prírodného mýtu
o boji zimy s jarou, smrti so
životom. Bol symbolom na
jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje
na začiatku jari alebo leta v
slávnostnom sprievode po

Pávička

Z histórie vieme, že do 80tych rokov minulého storočia
sa v našej obci dodržiavala
tradícia „Pávička“. Bol to tanec
alebo sprievod dievčat od tých
najstarších na vydaj až po
najmladšie. Najprv sa dievky
zišli, zaspievali a zatancovali

do „karičky“. Potom sa pochytali za ruky, vytvorili dlhú reťaz
a tak kľučkujúc po ceste prešli
celú dedinu až na dolný koniec
a potom naspäť. Po dlhej prestávke sa členky FS Vechcovčan
rozhodli túto peknú tradíciu počas tohtoročných veľkonočných

sviatkov oživiť. S dievčatami nacvičili spevácky program. Tieto
ho prezentovali vytvorením živej reťaze „Pávičky“ od gréckokatolíckeho chrámu po hlavnej
ceste. Ukončenie milej akcie
bolo pred obecným úradom,
kde sa k vystúpeniu dievčat

pridali aj ženy z FS Vechcovčan.
Aj týmto spôsobom chceme
poďakovať tým, ktorí sa pričinili o obnovu peknej tradície
a veríme, že „Pávička“ sa bude
opakovať aj v nasledujúcich
rokoch.

dedine za spevu starodávnych
obradných piesní. Tieto piesne
oslavovali tvorivú silu prírody
a pri tanci sa prejavovala radosť
z víťazstva jari nad zimou.
Aj v našej obci sa tradícia
stavania mája dlhoročne udržuje. „Máj“ - krásny, vysoký smrek
sa postavil uprostred námestia
pri kultúrnom dome a jeho
vrchná
časť
sa
ozdobila
rôz n o farebnými
stužkami.
Stavanie
mája bolo
sprevád za n é
spevom
n a š e j
folklórnej
skupiny
Vechcov
čan. Obec

Vechec „Máj“ stavala ako dar
všetkým občanom, no hlavne
všetkým dievčatám a ženám
vo Vechci. Po úspešnom postavení mája mal nasledovať
fakľový sprievod obcou, ktorým sa účastníci mali presunúť
na ihrisko, kde bola pripravená k zapáleniu vatra víťazstva.
(Pokračovanie na strane 10)

Súťaž vo varení guľášu

V areáli futbalového ihriska
sa pri príležitosti sviatku Cyrila
a Metoda uskutočnila „Súťaž
vo varení guľášu“, ktorá bola
spojená s exhibičným futbalovým zápasom Vechec – Banské.

zápasu vechcovčanov a bančanov v kotlíkoch navarili guľáš
šikovní kuchári aj kucháročky.
Typická vôňa chutného jedla
lákala všetkých k jeho ochutnávke. Stalo sa tak po ukonče-

Toto už tradičné podujatie sa
začalo 05.07.2019 v popoludňajších hodinách za dobrej
atmosféry, ľudia sa spoločne
zabávali a priateľsky a súťaživo medzi sebou doberali. Do
súťažných družstiev, ktorých
počet každým rokom stúpa sa
zapojili staršie či mladšie vekové kategórie, čo vytvorilo
neodmysliteľnú atmosféru na
„bojisku“ o hlavnú cenu. Počas
priateľského
futbalového

ní zápasu, víťazom ktorého sa
v tomto roku stala partia futbalistov z Vechca a po vyhodnotení najlepšieho guľáša, ktorí navarili hostia z Banského.
V predvečerných hodinách sa
partie priateľov spoločne zabavili a zatancovali. Veríme,
že toto podujatie bolo úspešné, zúčastneným aj hosťom sa
páčilo a veríme tomu, že inak
to nebude ani na budúci rok.
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Kultúrne - obecné akcie
Stavanie mája a vatra víťazstva

(Dokončenie zo strany 9)

Bohužiaľ, nikto nevie ovplyvniť
nepredvídateľnú silu počasia
a preto sa pálenie vatry víťazstva presunulo na iný termín.
„Vatra víťazstva“ - 8. máj
1945 je veľkými písmenami
zapísaný v mnohých obecných
a mestských kronikách na území Slovenskej republiky ako
deň víťazstva nad fašizmom.

Znamená ukončenie najväčšej
tragédie ľudských dejín nielen
počtom, takmer 60 miliónov
obetí, ale aj svojím charakterom a krutosťou. V našej obci
sa pri príležitosti tejto historickej udalosti a na počesť
a spomienku všetkých padlých
v 2. svetovej vojne zapálila
„Vatra víťazstva“. Bola postavená z metrovice, vysoká takmer

Vianočné sviatky v našej obci

Zvykom sa stala aj svetelná vianočná výzdoba, ktorá
je takmer v každej obci a inak
tomu nie je ani u nás. Vianočné
výzdoby rozvešané po všetkých
uliciach a majestátny a nádherne ozdobený vianočný stromček umiestnený pred obecným
úradom v blízkosti Betlehemu

nasvedčuje tomu, že Vianoce
sú už čoskoro tu.
Betlehem
umiestnený
v strede obce všetkých okoloidúcich oslovuje najmä vo večerných hodinách. Osvetlenie
dodáva tajomnosť jedinečnej
betlehemskej rodine - Svätému
Jozefovi a Panne Márii s malým Ježiškom ležiacim na
slame, ktorí sú obklopení teliatkami, oslíkmi i ovečkami.

Betlehemská hviezda k svätej rodinke doviedla aj troch
kráľov Gašpara, Melichara
a Baltazára so svojimi darmi –
zlatom, kadidlom a myrhou.
Výjav naaranžovaný sochami
a ďalšími potrebnými doplnkami pripomína príbeh narodenia
Ježiša Krista a navodzuje atmo-

sféru blížiacich sa Vianočných
sviatkov. Toto vo večerných
hodinách tiché miesto ponúka
chvíľku na zastavenie sa, na zamyslenie.... na úvahy o dňoch
očakávaného príchodu Ježiša
Krista...
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave
Betlehema a na skrášlení obce
vianočnou výzdobou.

5 metrov. Zapálila sa v deň štátneho sviatku 08.05.2019.
Veríme, že pamiatka na
našich predkov, ktorí položili

životy za našu slobodu, zostane aj takouto formou stále živá
najmä u mladšej generácie.

Október – mesiac úcty k starším

„Nech sú požehnaní tí, čo
majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými
rukami. Nech sú požehnaní tí,
čo uznávajú, že moje uši sa už
musia napínať, aby zachytili
slová.
Nech sú požehnaní tí, čo si
uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je
bystré...“
Krása jesene sa neodmysliteľne spája s rôznofarebnosťou prírody a zároveň s úctou

hosťami. Príjemná atmosféra
priateľského stretnutia prerušila stereotyp všedných dní
a tento deň premenila na deň
príjemných spomienok. Všetko
dosiahnuté, prežité aj zabudnuté sa na stretnutí oprášilo
a pripomenulo. Dôchodcom
zaspievali Vechcovčan a Dvojo
z Mihaľovec. Nechýbalo ani
pohostenie a darčeky, ktorými
obecný úrad obdaroval aj tých,
ktorí sa posedenia nemohli
zúčastniť.

k tým skôr narodeným, k tým,
ktorých veľké životné skúsenosti sú obohatené múdrosťami a ich vlasy sú postriebrené
šedinami. Každoročne, a preto
aj v tomto roku sme sa dňa
10. októbra 2019 stretli na
spoločnom posedení s našimi dôchodcami a pozvanými

Potešiteľné je, že každým
rokom na týchto posedeniach
dôchodcov pribúda.
Aj to svedčí o tom, že príprava stretnutia nie je zbytočná,
ale spĺňa svoj účel – vyťahuje ľudí z kruhu samoty.
Tešíme sa na Vás aj na budúci rok.
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Vodozádržné opatrenia
v intraviláne obce Vechec
Vodozádržné
opatrenia
plnia funkciu znižovania povrchového odtoku zrážkových
vôd a ich uchovania v mieste
dopadu, ochraňujú predmetné územie z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšujú jeho odolnosti
voči klimatickej zmene.
Cieľom podaného projektu, v súčasnej dobe posudzovaného Ministerstvom životného
prostredia, je prispieť k zníženiu rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
vybudovaním vodozádržného
opatrenia v obci Vechec. V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
vo výške 217 480,- € sa bude
navrhované opatrenie realizovať v intravilánena parcelách

registra „E“ parcelných číslach
2462/1, 2480, 2222/1, 2223/2,
2224/2, 2224/3, 2224/1,
2225/3. Riešené vodozádržné
opatrenie predstavuje jedinú
aktivitu - rekonštrukciu odvodňovacej priekopy (Slanská
ulica).
V súčasnej dobe odvod
zrážkovej vody v obci prebieha
vo viacerých režimoch. V časti
obce steká do existujúcich starých priekop ktorými odteká
mimo obce, v časti budov je
zvedená do verejnej kanalizácie, v časti steká na verejné
komunikácie a v časti je riešená trativodmi na pozemkoch.
Nepriepustné plochy v obci sú
zastúpené asfaltovými cestami, chodníkmi a spevnenými
plochami.

Predkladaný projekt resp.
projektová dokumentácia rieši
situáciu s pevným nepriepustným povrchom existujúcej odvodňovacej priekopy. Dažďová
voda je z okolitých spevnených plôch zvedená do existujúcej priekopy, ktorou odteká
mimo obce.Realizáciou projektu sa dažďová voda z priľahlých spevnených povrchov
odvedie do novovybudovanej
vsakovacej priekopy.
Predpokladaný
postup
prác bude nasledovný: spevnené povrchy sa odoberú
a uložia na skládky, uskutočnia sa výkopové práce pre
telesá vodozádržných opatrení, uloží sa drvené kamenivo
v pripravených výkopoch, po
ukončení všetkých zemných

prác bude nasledovať úprava
pláne a svahovanie, osadia sa
polovegetačné tvárnice s priepustným podložím, ktoré budú
odvádzať pritekajúce zrážkové
vody z priľahlých spevnených
plôch do vsakovacej priekopy
a zároveň umožnia dažďovej
vode vsakovať do podložia.
Upravia sa okolité povrchy
a v miestach vjazdov k existujúcim pozemkom dôjde k prečisteniu potrubia. Všetky práce
budú v plnej miere rešpektovať krajinnú štruktúru, vybraté
materiály a povrchová úprava
sa uskutoční tak, aby výsledná
stavba zapadla do prostredia
a nepôsobila rušivo. Stavbu
zhotoví externá firma na základe výsledkov verejného
obstarávania.

Vybudovanie zberného dvora
v obci Vechec
Obec Vechec na základe
Výzvy Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok
pre projekt: „Vybudovanie
zberného dvora v obci Vechec“
vo výške 375 200,30 €, pričom
celkové oprávnené výdavky
projektu budú približne vo výške 394 947,71 €. Prvoradým
zámerom a cieľom projektu
bude zvýšiť kapacitu triedeného zberu komunálnych odpadov v celom katastrálnom
území obce Vechec, za nakladanie, s ktorými zodpovedá
podľa zákona o odpadoch
obec. Miestom realizácie navrhovaného projektu je prenajatý pozemok vo vlastníctve
pozemkového spoločenstva,
pozemok parc. č. 1032/6, k. ú.
Vechec, v lokalite, kde nevznikne riziko obťažovania
obyvateľov obce prevádzkou
zberného dvora.
Zrealizovaním
projektu dôjde k racionalizácii

a k zefektívneniu nakladania
s odpadmi, a to biologicky rozložiteľným odpadom,
drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.
Jednotlivé typy odpadov, ktoré budú predmetom predkladaného projektu sa budú zo
záujmového územia dočasne
zhromažďovať na vybudovanom zbernom dvore a následne budú odovzdávané
organizácii oprávnenej na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov.
Realizácia projektu bude
pozostávať z jednej hlavnej
aktivity, ktorou je triedený
zber komunálnych odpadov.
V rámci danej aktivity sa budú
realizovať nasledovné podaktivity: vybudovanie zberného
dvora v obci Vechec, nákup
hnuteľných vecí na podporu
triedeného zberu a nákup zariadení na mechanickú úpravu
(zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek
komunálneho odpadu. Podľa

vypracovanej projektovej dokumentácie bude výstavba
zberného dvora rozdelená na
dva stavebné objekty, a to:
SO 01 - zberný dvor (spevnená
plocha, sklad záhradnej techniky, unimobunka, oplotenie,
elektroinštalácia a osvetlenie)
a SO 02 - požiarna nádrž (na
hasenie prípadného požiaru
(hydrant). Po výstavbe zberného dvora bude zabezpečený nákup hnuteľných vecí
na podporu triedeného zberu a to: traktor kubota, čelný
nakladač k traktoru s lopatou,
ramenový nosič kontajnerov
dvojnápravový, traktorový príves s trojstranným vyklápaním
a veľkoobjemové kontajnery.
Na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek
za zakúpi štiepkovač drevnej
hmoty k traktoru.
Prevádzkovú dobu zberného dvora plánuje obec
prispôsobiť dvom hlavným
prevádzkovým
obdobiam,
a to letnej (min. 2 dni v týždni

v popoludňajších hodinách
cca. od 12.00 – 17.00 hod.)
a zimnej (min. 2 dni v týždni
v dopoludňajších hodinách
cca. od 8.00 - 12.00 hod). Obec
zabezpečí dostatočné technické, materiálne a personálne
kapacity pre prevádzkovanie
zberného dvora, aby zabezpečila prevádzkovú a technickú
udržateľnosť.
Realizácia projektu je
podmienená náročnou legislatívou, niekoľko úrovňovou
kontrolou a jej schválenie
čaká zdĺhavý proces. Ak však
chceme získať nenávratný finančný príspevok vo výške
375 200,30 € z prostriedkov
Európskej únie, musíme byť
trpezliví.
Prvoradým
zámerom
a cieľom projektu je zvýšiť
kapacitu triedeného zberu
komunálnych odpadov v celom katastrálnom území obce
Vechec, za nakladanie, s ktorými zodpovedá podľa zákona
o odpadoch obec.

strana 12

Vechcovské noviny

1/2019

Úpravy obecného úradu
Slávnostné uvedenie zrekonštruovaných
priestorov
obecného úradu Vechec do
prevádzky sa uskutočnilo
14. 08. 2019 o 11.00 hod. za
prítomnosti pozvaných hostí
zastúpených z verejnej, štátnej
aj súkromnej sféry.
Obecný úrad a jeho kancelárske priestory sú vstupnou
bránou a vizitkou života každej obce. Poslanci Obecného
zastupiteľstva vo Vechci odsúhlasili realizáciu udržiavacích
prác z vlastných zdrojov na
návrh starostu obce Ladislava
Tótha, aby sa po 22 rokoch využívania zlepšil technický stav
vnútorných priestorov budovy
obecného úradu. Projektovú

fi FREBEX s.r.o.
V marci 2019 sa začalo so
stavebnými úpravami vo vstupnom vestibule, v zasadacej

a technická miestnosť. Je nepochybné, že ukončením realizácie projektu sa automaticky zvýšila reprezentatívnosť

komfort najmä vybudovaním
rozvodov pre informačno-komunikačné technológie, ktoré tu doteraz chýbali, a ktoré
v dnešnej modernej dobe neodmysliteľne patria k základnej
vybavenosti každej kancelárie.
Po slávnostnom spoločnom prestrihnutí pásky honorárnym konzulom Ukrajiny
v SR Stanislavom Obickým,
podpredsedom Prešovského
samosprávneho kraja MUDr.
Martinom Jakubovom a starostom obce Vechec Ladislavom
Tóthom, bol vynovený vnútorný priestor obecného úradu
oficiálne odovzdaný do prevádzky. Vzápätí správca farnosti sv. Jána Nepomuckého ThLic.

dokumentáciu vypracovala firma PRODAP s.r.o. z Vranova
nad Topľou a zhotoviteľom sa
po verejnom obstarávaní stala

miestnosti a na vedľajšej chodbe. Komplexnú rekonštrukciu
si vyžiadali taktiež kancelárie,
sociálne zariadenia, kuchynka

kancelárskych a ostatných
priestorov obecného úradu pre
občanov a návštevníkov obce.
Zamestnancom úradu sa zvýšil

Jozef Hvišč požehnal priestory,
aby tu Božiu priazeň pocítili
všetci pracovníci, občania aj
návštevníci.

Nové chodníky vo Vechci – riešenie bezpečnostnej situácie

V roku 2018 bolo spustené verejné obstarávanie na
zákazku „Výstavba spojovacieho chodníka z obce Vechec
do Vranova n/T časť Čemerné.
Cieľom tejto zákazky bolo riešiť
bezpečnostnú situáciu na ceste
II/576 v katastrálnom území
Vechec a Čemerné so zameraním na zvýšenie bezpečnosti
chodcov na riešenom úseku už
spomenutej cesty v extraviláne
obce. Na presun do Vranova
n/T chodci používali nespevnenú časť cesty, čo spôsobovalo kolízie. Zákazku tvorili
dva stavebné objekty, prvým

bolo vybudovanie spojovacieho chodníka o celkovej dĺžke
1007,53 m a druhým stavebným objektom bolo premostenie kanála lávkou dlhou 8 m.
Predpokladaná hodnota zákazky bola 71 243,72 € bez DPH
a celková výsledná hodnota
zákazky (aj s dodatkami) bola
64 039,02 € bez DPH. Po ukončení prác bol podpísaný protokol o prevzatí stavby, pričom
v ňom neboli uvedené žiadne
nedostatky. To, či úspora nákladov bola prínosom je dosť
otázne, nakoľko na niekoľkých
častiach chodníka sa oddeľujú

obrubníky a prepadáva sa asfalt. Tieto nedostatky už sú
predmetom reklamácie.
Na základe otázneho stavebného povolenia č. OcÚ
122/2017 bola v roku 2018
riešená bezpečnostná situácia na ceste II/576 aj druhou
zákazkou, ktorú tvorili taktiež
dva stavebné objekty. Prvým
stavebným objektom bolo
vybudovanie chodníka na ul.
Družstevná a ul. Hlavná a druhým stavebným objektom
bolo odvedenie zrážkových
vôd stekajúcich z cesty II/576
do cestnej priekopy. Chodník

sa vybudoval v časti ul.
Družstevná v dĺžke 250 m a na
časti ul. Hlavná v celkovej dĺžke
1142 m. Odvodnenie sa riešilo
zrušením priekopy a osadením
drenážneho potrubia. Nakoľko
je odvodnenie v prevádzke len
krátku dobu a zatiaľ nedošlo
k výdatnejším a dlhotrvajúcim
dažďom, nevieme vhodnosť
tohto riešenia posúdiť.
Vhodnosť
naprojektovania je často diskutovaná
nakoľko hneď pri výstavbe
vznikli problémy s prejazdmi
osobných áut do dvorov a pri
(Pokračovanie na strane 13.)
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Nové chodníky vo Vechci – riešenie bezpečnostnej situácie
(Dokončenie zo strany 12.)

výdatnejších zrážkach sa ukáže,
či nedôjde k zaplaveniu dvorov.
Predpokladaná hodnota druhej zákazky bola 275 700,48 €
bez DPH a skutočné plnenie

bolo 200 976,02 € bez DPH. Aj
v tomto prípade pri odovzdávaní zákazky neboli zistené žiadne nedostatky. Zhotoviteľ prác
bol preto prizvaný na miestnu
obhliadku a po dohode mu

bola zaslaná písomná reklamácia na zjavné chyby a vady,
ktoré obec dodatočne zistila.
Snáď iba jedna myšlienka na
záver, a to, či prílišné šetrenie nákladov pri zákazkách vo

verejnom obstarávaní nie je
niekedy na úkor kvality. Obidve
stavby k dnešnému dňu nie sú
skolaudované.

Výhodne nevýhodný minibus

Od augusta 2018 naša
obec vlastní 17 miestne osobné motorové vozidlo Renault
(MASTER L3H2P3 165k Bus)
za celkovú cenu 36 050,- €.
Počiatočný vklad treba doplniť
o Povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) vo výške
470,- € a KASKO poistenie
vo výške 1 115,- € za úrazové pripoistenie osôb vo vozidle. Hádam nie je potrebné
v dnešnej dobe vypočítavať
ďalšie poplatky súvisiace
s prevádzkou motorového vozidla. Potrebné je ale nahlas
sa zamyslieť nad otázkami:
„S akým zámerom sa sedemnásťmiestne vozidlo pre obec
zakúpilo, aké je jeho súčasne
využitie, aké podmienky musia
byť splnené na jeho zákonné
prevádzkovanie?“ A v závere si
to premeňme na drobné, a tak
ako v každej domácnosti prerátajme, či sa to oplatilo.
Zámer využívania minibusa

je nejasný a diskutabilný ...
viac smerom k nepotrebnosti.
V každom prípade má obec so
svojimi finančnými prostriedkami nakladať hospodárne
a efektívne, preto je namieste

z jednoduchého dôvodu. Aj
keby vodič spĺňal kvalifikačné
predpoklady (vodičské oprávnenie ako na veľký autobus),
akú mesačnú mzdu, alebo odmenu na základe dohody by mu

otázka: „Bol niekto proti tejto
kúpe pri zrode tohto nápadu?“
Mohli by sme pátrať po odpovediach a zistiť fakty, ktoré
kúpu vozidla odobrili. V momentálnej situácii to však obci
nepomôže. Obec nezamestnáva
a ani v minulosti nezamestnávala vodiča, ktorý by spĺňal podmienky na vedenie minibusa

obec ponúkla, keď využitie minibusa je sporadické a minimálne? Využíva sa na odvoz speváckych skupín, či futbalového
družstva na zápas, kam ešte?!?
Tankovanie paliva, poistenie,
pravidelné STK, zaplatenie vodiča – zatiaľ sú to len samé výdavky! Nie je predpoklad, aby
tu bolo hospodárne využitie

vozidla. Prejdime k príkladu:
pri objednávke autobusa, v ktorom sa odvezie cca 40 ľudí, by
sme za cestu na kúpalisko do
Maďarska zaplatili približne
250,- €, (36 050:250=248), t. z.,
že obec mohla objednať autobus 248 krát.
A to sme vzali do úvahy
iba vstupný kapitál. Treba
vyčísliť aj každoročné PZP,
havarijné poistenie a poistenie osôb cca 2 500,- € + technické náklady (olej, ...) cca
500,- €. Ročne je to približne 3 000,- €, za desať rokov
30 000,- €, za dvadsať rokov
60 000,- €. Možno sa teraz
spoločne zamyslíme a na svete je nová otázka? Ako ďalej
postupovať pri používaní služobného vozidla tak, aby obec
nebola stratová? Máte dobrý
nápad, ako to zmeniť? Radi si
Vaše návrhy vypočujeme a budeme o nich uvažovať, aby sa
v tomto smere nastavil vhodný
systém využívania nášho spoločného majetku.
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Vrátené dotácie verzus neschválené žiadosti o dotácie

V marci 2019 obec podala dve žiadosti o poskytnutie
dotácií, jednu na Ministerstve
financií Slovenskej republiky,
druhú na Úrade vlády
SR. Prvá žiadosť o dotáciu vo výške 20 000,- €
bola žiadaná na výmenu umelého trávnika na
multifunkčnom
ihrisku na školskom dvore.
Druhá žiadosť bola podaná na získanie dotácie
vo výške 15 000,- € na
obnovu priestorov v budove materskej školy. Vo
vstupnej hale sa žiadala
komplexná rekonštrukcia
umyvárne a sociálnych
zariadení pre personál
a rodičov. Bolo potrebné
vymeniť
elektroinštaláciu, obklady a dlažby,
odpady a rozvody vody.
Priestory v MŠ boli v pôvodnom stave a to od ich výstavby, ktorá prebehla v osemdesiatych rokoch.
Ani jedna zo žiadostí nebola schválená. Paradoxne, obec
za posledné volebné obdobie
nevyužila dotácie na potreby školy vo výške 77 000,- €.
Neuveriteľné, ale skutočné!
Podklady k nahliadnutiu sú
na obecnom úrade. Prečo
niekto odmietne financie určené na rozvoj a rekonštrukcie,

zodpovedať nevieme.
Vzápätí, po prevzatí funkcie
novozvoleného starostu obce,
začali prichádzať požiadavky

V 2. fáze počas letných prázdnin sa pristúpilo k rekonštrukcii
väčšej šatne, chodieb a zborovne za 25 624,- €. Školská kuchy-

zo strany základnej a materskej
školy na riešenie problémov so
strechou, šatňami, kuchyňou,
atď. Havarijný stav strechy
na školskej jedálni vyžadoval
okamžité komplexné riešenie
problému napriek tomu, že iba
„pred časom“ bola strecha rekonštruovaná. Nasledovala základná škola, kde sa začiatkom
januára 2019 v 1. fáze zrekonštruovala jedna menšia šatňa,
výdavky boli vo výške 9 964,- €.

ňa potrebovala nové vybavenie
aj z dôvodu povinného poskytovania stravy všetkým žiakom
v škole od 01.09.2019 a investície na dovybavenie sa vyšplhali
do výšky cca 40 000,- €.
Dlhotrvajúcim problémom
bola taktiež strecha obecného
úradu, kde pri daždivých dňoch
voda pretekala až na stropné
kazety a ostávali po nej škaredé škvrny. Tento havarijný stav
vyžadoval neodkladné riešenie

Kamerový (ne) systém

systému (10 kamier) sa skutočne používa v základnej škole.
13 kamier je umiestnených v
obci na stĺpoch, systém je však
„nefunkčný“ a 6 kamier chýba,
nikto nevie povedať kde sú.
Obci chýba „Protokol o odovzdaní predmetu“ a „kompletné
doklady týkajúce sa realizácie
stavby a jej kvality“, základné
dokumenty, v ktorých by sa
odborník na kamerové systémy
vedel zorientovať, ak by boli
k dispozícii. Určite by ste poradili: „obráťte sa na zhotoviteľa,
veď ten dal záruku 5 rokov“.
Áno, aj túto možnosť súčasný
starosta využil, žiaľ neúspešne.
Štatutárnym orgánom spomínanej firmy je aktuálne podľa
Výpisu z Obchodného registra
Ministerstva
spravodlivosti

Dňa 29.06.2016 bola objednávateľom Obcou Vechec
v zastúpení vtedajším starostom obce Michalom Čandíkom
a zhotoviteľom ELPIS, s.r.o.
Duklianska 34, 085 01 Bardejov
podpísaná Zmluva o dielo
č. 2006/2016, ako výsledok verejného obstarávania na predmet plnenia „Kamerový systém
a káblové prepojenie“ za celkovú cenu diela 39 680,08 €
z vlastných prostriedkov obce.
Podľa podrobného rozpočtu
malo byť v obci umiestnených
29 IP kamier na vybraných
miestach, mal byť vybudovaný
centrálny dispečing, pracovisko ochrany, malo sa uskutočniť
naprogramovanie, spustenie

a otestovanie systému, zaškolenie obsluhy, bol sľúbený aj
záverečný servis a bežná údržba počas záruky (60 mesiacov).
Podľa vystavených a uhradených faktúr, v ktorých sú
uvedené aj zmluvné pokuty
z omeškania v celkovej výške
100,- €, by sa dalo predpokladať, že kamerový systém je
v našej obci v úplnom poriadku
a v plnej prevádzke a aj o trošku lacnejší z viny dodávateľa,
len za „39 580,87 €“.
Mnohí z nás v spomínanej dobe zaznamenali, že na
niektorých miestach sa kamery skutočne na určitú chvíľu
objavili, neskôr však boli stiahnuté. Aspoň časť kamerového

problému z vlastných peňazí.
Pritom len nedávno (v roku
2017-2018) bolo možné podať
žiadosť o nenávratný finančný
príspevok zameraný na
zníženie energetickej náročnosti (výmena a izolácia strechy, zateplenie)
verejných budov. Mnohé
obce túto príležitosť nepremeškali a financie sa
im podarilo uplatniť aj
na viacerých verejných
budovách. My sme museli viac ako 50 000,- €
investovať zo svojich. To,
že obec v minulosti nekráčala s dobou a nezapájala sa do výziev, ktoré
mohli byť prínosom pre
obec už nezmeníme.
Musíme hľadieť do budúcnosti a využívať ponúkané možnosti aspoň
v takej miere, v akej sa to
teraz dá.
Týmito faktami chceme
poukázať na to, že na jednej
strane obec žiada o dotácie,
bohužiaľ, niekedy aj neúspešne, pritom len pred časom
obec peniaze vrátila do štátnej
kasy, pretože ich nevedela ako
použiť. Vzápätí však obec musela siahnuť na vlastné úspory
a riešiť situácie, ktoré nenastali
z večera do rána, tie tu už boli
pred viac ako pár mesiacmi.

SR József Deák v Maďarsku
a spojenie sa s jeho osobou je
nedosiahnuteľné.
K pravdivému zisteniu
a k náprave problému ohľadom
kamerového systému by mohol
pomôcť bývalý starosta obce,
ktorého aj touto cestou vyzývame k náprave veci. V opačnom
prípade musí obec oželieť necelých 40 000,- €, čo nie je vôbec malá suma a o dotáciu na
nový kamerový systém sa bude
uchádzať z iných zdrojov s povinným spolufinancovaním. Ak
nám na projekt nikto neprispeje bude sa z našich daní platiť
za to isté dvakrát? Prečo je to
tak a kto je za to zodpovedný si
musíme domyslieť sami.
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(Ne) zrekonštruovaná budova komunitného a hygienického centra

Na základe verejného obstarávania (podlimitná zákazka) na stavbu: „Rekonštrukcia
Komunitného centra Vechec“,
bol vyhodnotený ako úspešný
uchádzač ELPIS, s.r.o. Bardejov,
ktorý zhotovil zákazku za
102 847,60 € s DPH. Následne

v čase od 21.09.2015 do
16.10.2015, čiže za 26 kalendárnych a 18 pracovných dní,
prebehla rekonštrukcia budovy a takmer mesačná práca za
európske peniaze bola ukončená. Predpokladom kvalitne
vykonaných stavebných prác
je suma, za ktorú boli zhotovené. Pre lepšiu predstavivosť
si predstavme rodinný dom,
na opravu ktorého
máte
k dispozícii cca
100 000,- €
(veď za takúto
sumu by niekto
šikovný postavil aj budovu
úplne novú!!!).
Človek by preto očakával, že
minimálne 10

rokov po rekonštrukcii bude
všetko v poriadku a žiadne iné
investície nebudú potrebné.
Druhým predpokladom bolo
očakávanie, že v takto zrekonštruovanej budove sa začne
vykonávať komunitná činnosť.
V roku 2017 sa obec mohla
zapojiť do národného
projektu: „Komunitné
centrá v mestách a obciach s prítomnosťou
MRK -I. Fáza“. Bola to
vlastne podmienka poskytnutia nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu od
Ministerstva
vnútra
SR. Bolo nepochopiteľné, prečo tak obec
neurobila a prečo sa
tomu bránila napriek
intenzívnemu naliehaniu poskytovateľa nenávratného príspevku.
Hrozilo vrátenie peňazí, ak sa nesplní podmienka zapojenia sa
do vyhláseného projektu.
Pravda vyšla najavo až po
voľbách, po úvodných prehliadkach budov vo vlastníctve
obce a po rozhodnutí, že obec
sa zapojí do vyššie uvedeného
národného projektu. Budovu,
ktorá bola pár rokov po rekonštrukcii bolo potrebné znovu
opravovať a uviesť ju do prevádzky schopného stavu. Nové

vedenie obce urobilo to, čo
bolo nutné, aby sa tu dala vykonávať komunitná činnosť.
Za budovou komunitného centra je postavená ďalšia
budova prezentovaná pod názvom „hygienické centrum“. Aj

Táto budova nie je stále skolaudovaná, hoci jej výstavba bola
začatá pred viac ako 10 rokmi.
A toto by nebol najväčší problém. Starosťou je nefunkčný
stav budovy v pravom slova
zmysle. Pod názvom hygienické

v tomto prípade boli obci na jej
výstavbu poskytnuté finančné
prostriedky v nemalej výške.
Ak by ste ju chceli nájsť cez
internet na kataster portáli, či
iných stránkach, nenájdete ju.

centrum si každý z nás dá do
súvislosti priestory, kde je možnosť vykonávať pranie, či sprchovanie. Vodovodná prípojka
do budovy bola zrealizovaná až
01.04.2019. Až v jeseni 2019
bol prvýkrát
spustený vykurovací systém. Čakajú
nás ešte práce
s prepadnutou podlahou
a odvodnením
zrážkov ých
vôd od budovy
a iné nedorobky. Najlepšie
je všetky uvedené nedostatky vidieť
na vlastné oči,
preto ktokoľvek bude mať
záujem, obecný úrad mu to
umožní.

Príspevok dôchodcom na stravovanie

Dňa 12.12.2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne
záväzným nariadením č. 70/2019
podmienky poskytnutia finančného príspevku na stravovanie
dôchodcov. Predmetným VZN sa
dôchodcom, ktorí nemajú žiadne nesplnené alebo nezaplatené

záväzky voči obci, poskytne príspevok na stravu.
Stravovanie obec dôchodcom poskytne dodávkou hotového jedla zo základnej školy vo
Vechci na adresu dôchodcu na
náklady obce. Príspevok na stravovanie je schválený vo výške od

0,40 € až po 1,- € na jedno jedlo
denne a odvíja sa od príjmu žiadateľa (viď. VZN č. 70/2019 zverejnené na internetovej stránke
obce). Cena stravnej jednotky je
toho času 2,64 €.
Záujemcom o odoberanie
stravy, obec Vechec po predložení

Rozhodnutia o výške poberaného
dôchodku a podpísaní Čestného
vyhlásenia o tom, že nemajú iný
príjem, písomne oznámi výšku
priznaného príspevku.
Podrobnejšie
informácie
Vám budú poskytnuté osobne
pracovníčkami obecného úradu.

Vechcovské noviny

strana 16

FUTBALOVÝ KLUB VECHEC

Pred poslednými komunálnymi voľbami v sezóne
2017/2018 bol Futbalový klub
Vechec zaradený v VI. lige
dospelých OBFZ Vranov nad
Topľou a sezónu ukončil na
predposlednom mieste v tabuľke s celkovým skóre 6 víťazstiev a 16 prehier. Novozvolený
starosta obce po nástupe do
svojej funkcie napriek iným dôležitejším úlohám venoval svoju pozornosť taktiež dianiu FK
Vechec, pretože to sľúbil aj vo
svojom volebnom programe.
Podobne, ako verní fanúšikovia vechcovského futbalu, bol
a stále je presvedčený o tom,
že futbalové majstrovstvo
vechcovčanov patrí do inej ligy.
Prvým krokom k dosiahnutiu obratu bola zmena organizačného výboru a vytýčenie cieľa,
a to postúpenie klubu
z okresnej do krajskej
súťaže. Veríme tomu,
že ak povraz budeme
ťahať za jeden koniec,
v budúcnosti sa nám to
určite podarí.
Nové vedenie prebralo klub počas zimnej prestávky sezóny
2018/2019. Kedy už
bola súťaž v plnom

prúde a nebolo reálne skončiť
na prvom mieste, no napriek
tomu sme zabojovali a skončili
sme na peknom, druhom mieste. Ak by sa víťaz okresnej súťaže FC Čierne nad Topľou do súťaže neprihlásil, mohli sme do
vyššej ligy postúpiť aj z druhého miesta, to sa však samozrejme nestalo. Napriek tomu
nás to posilnilo a do novej súťaže VI. ligy DOUBLE STAR BEST
OBFZ VT futbaloví hráči nastúpili nielen s novým brankárom
ale aj s trénerom vyšších kvalít, pánom Jánom Hajduchom.
V jesennej časti sa FK Vechec
pustil do zápasov s veľkou chuťou a prvých 11 zápasov odohral veľmi kvalitný futbal. Stal

sa takpovediac kráľom jesene,
pretože neprehral ani jeden
zápas. Všetci hráči, organizačný
výbor, a veríme že aj fanúšikovia FK Vechec, sú presvedčení
o tom, že do cieľa úspešne dorazíme a postúpime do krajskej
súťaže. Našou snahou bude aj
naďalej napredovať a v športovom duchu realizovať nové
výzvy a projekty.
Novozvolený výbor FK
Vechec hneď na začiatku
svojej činnosti podal žiadosť
Slovenskému
futbalovému
zväzu o pridelenie dotácie na
samozavlažovací systém ihriska. Žiadosť bola schválená a finančné prostriedky vo výške
10 000,- € boli pripísané na účet
futbalového klubu. Prvotný
úspech organizačného výboru
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všetkých teší a pre výbor bude
cťou pokračovať v snahe, ktorá posunie vechcovský futbal
vyšším smerom. Ďalším plánom
v tejto oblasti je získanie financií na obnovu šatní nachádzajúcich sa v budove na ihrisku, ktoré sú taktiež dôležitým prvkom
pre pohodu hráčov. Dúfame, že
s rekonštrukciou budovy nám
pomôže obec a peniaze sa získajú aj z eurofondov.
Ďakujeme všetkým priaznivcom futbalu za podporu a povzbudenia a v mene
všetkých futbalistov FK Vechec
Vám prajeme veselé a príjemné prežitie Vianočných sviatkov
a šťastný Nový rok 2020.
Organizačný výbor FK Vechec
Jaroslav Šimko

Vážení občania, pripravili sme úvodné číslo novín a obraciame sa na Vás so žiadosťou o spoluprácu pri tvorbe Vechcovských
novín pre rok 2020. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.			 
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