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„Svet je ako kniha a tí, ktorí necestujú, 
sú len na jednej strane.“ 

                                                             (Sv. Augustín)

Kniha. Pre niekoho neodmysliteľná súčasť života, pre 
iného len obyčajné slovo. Prostredníctvom nej sa môžeme 
presunúť v čase, či už do dávnej minulosti alebo naopak do 
zatiaľ neznámej budúcnosti. Je to len na nás. Môžeme tak 
ako Sv. Augustín veriť tomu, že čítaním kníh sa dá cesto-
vať a dostať sa aspoň myšlienkami na iné miesto. Vraví sa,  
že ľudská predstavivosť nepozná hranice.

Každá kniha má svoj jedinečný príbeh a niektorí v nej 
nájdu inšpiráciu, či životné posolstvo. Preto je škoda, keď 

tieto knihy ležia nedotknuté v policiach. Týmto by sme Vás 
chceli srdečne pozvať do Obecnej knižnice v Pečovskej  
Novej Vsi, ktorá sa nachádza v budove obecného úradu, 
kde si čitatelia majú možnosť vypožičať  krásnu, ale aj od-
bornú literatúru pre dospelých, deti a mládež. Obec nakú-
pila v minulom roku aj niekoľko nových knižných titulov, 
ktoré netrpezlivo čakajú na svojich čitateľov. Budeme radi 
ak sa rozhodnete navštíviť Obecnú knižnicu, ktorá bude  
otvorená aj počas letných prázdnin utorky, štvrtky v čase 
od 13:30 do 17:00 hodiny.

Príďte sa aj duchovne občerstviť počas týchto horúcich 
letných dní ...

Triedenie odpadu a jeho recyklácia sa v poslednom čase 
stáva súčasťou nášho bežného života. Z tohto dôvodu sme 
sa rozhodli realizovať aktivitu zameranú na ochranu život-
ného prostredia a s tým spojenú separáciu odpadu. Na za-
čiatok sme upriamili pozornosť na plastový odpad, ktorého 
je najviac, postupne sa začneme venovať aj triedeniu skle-
neného odpadu, ako aj biologicky rozložiteľného kuchyn-
ského odpadu. 

Po zmapovaní potrieb 
komunity a osvete o na-
kladaní s komunálnym 
odpadom a o jeho trie-
dení, sme oslovili rodi-
ny v komunite, ktoré by 
mali záujem o separova-
nie plastového odpadu, 
zapojeným rodinám sme 
odovzdali vrece, určené 
na zber PET fliaš a iný 
plastový odpad, spolu  
s poučením ako ich majú 
používať, ako separovať 
odpad. Pracovníci ko-
munitného centra  pra-
videlne raz do týždňa 
obchádzajú rodiny v ko-
munite a informujú ich o tom, že v určenom čase môžu 
odovzdávať plastový odpad do stojiska na triedený zber, 
ktoré je umiestnené priamo v komunite. Pri stojisku potom 
prebieha triedenie a spočítavanie plastov, rodičia spolu  
s deťmi sa aktívne zúčastňujú  počítania odovzdaných plas-
tov a triedia plastový odpad pod dohľadom pracovníkov KC 
a za spolupráce správcu stojiska, ktorý dohliada na odo-
vzdávanie prebratého plastového odpadu. Pre porovnanie 

na začiatku separácie sme začínali s 12 domácnosťami  
a odovzdaných bolo 274 PET fliaš, na poslednom zbere sa 
zúčastnilo 22 domácností a odovzdaných bolo  1721 plas-
tov.

Celkovo sa do separácie doposiaľ zapojilo 37 domácnos-
tí, zrealizovali sme spolu doposiaľ 7 aktivít zameraných 
na zber plastového odpadu. Spolu sa vyzberalo 5383 ku-

sov plastového odpadu. 
Spočiatku pracovníci 
KC spolu s pracovníkom 
stojiska chodili s mo-
bilným kontajnerom na 
plasty priamo pred prí-
bytky klientov, v súčas-
nosti sme túto aktivitu 
upravili tak, že klienti 
sami nosia vyseparo-
vané  plasty v určenom 
čase  ku stojisku na se-
parovaný odpad.

Počas aktivity sa pra-
covníci KC snažia vy-
svetľovať klientom dô-
ležitosť separácie a sna-
žia sa ich povzbudzovať, 
pochváliť a motivovať  

k ďalšiemu separovaniu odpadu, pretože separovaním od-
padu znižujeme množstvo odpadu, ktoré sa uskladňuje  
na skládku a tým znižujeme negatívny vplyv na životné 
prostredie a šetríme náklady obce na vývoz zmesového 
komunálneho odpadu.
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V komunitnom centre motivujeme klientov 
k separácii odpadu


