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AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU

Vážení spoluobčania,

po jari nám na dvere zaklopalo leto a s je- 
ho príchodom sa deti  dočkali konca škol-
ského roka a vytúžených prázdnin. V troj-
mesačnom cykle už tradične prichádzame 
k Vám s druhým tohtoročným vydaním 
obecného spravodajcu. Chceme Vás in-
formovať o tom, čo sa v obci udialo, čo sa 
deje a  čo pripravujeme do budúcna. De-
tailnú informáciu o dianí v obci vnímame 
ako povinnosť vedenia obce poskytovať 
obyvateľom informácie  o aktuálnom ži-
vote a priebežnom skladaní účtov obča-
novi. Nie sú to prázdne slová, ani úvahy, 
ale fakty, ktoré dokáže každý z Vás fyzicky 
odkontrolovať so spravodajcom v ruke pri 
prechádzke po našej obci.

Ani v uplynulých troch mesiacoch sa 
život v našej obci nezastavil, naopak 
vhodné počasie dalo impulz na rozmach 
stavebných a iných investičných aktivít. 
Veríme, že väčšina obyvateľov Pečovskej 
Novej Vsi racionálne vníma skutočnosť,  
že naša obec v súčasnom období žne úro-
du, ktorej „semená“ sme zasiali v uplynu-
lých troch rokoch a vďaka tomu napredu-
jeme míľovými krokmi. Snažíme sa v čo 
najväčšom rozsahu a v rámci možností 
ešte aj naviac splniť plány, ktoré sme si 
na toto funkčné obdobie stanovili s cie-
ľom uspokojenia požiadaviek čo najšir-
šieho spektra obyvateľov obce. Aj keď je 
to vzhľadom na aktuálne podmienky ča-
stokrát veľmi náročné, veríme, že sa nám 
to darí a čo viac v rozsahu rastúcej kvality 
našej práce a  zvyšovania jej efektivity.

Po tom, čo obec v prvom štvrťroku 2018 
získala dotáciu na modernizáciu Hasičs-
kej zbrojnice, v mesiacoch máj a jún sme 
vďaka nej  úspešne vybudovali plynovú 
prípojku, ústredné kúrenie, zrekonštru-
ovali priestory osobnej hygieny a doplnili 
ich o sprchovací kút. Naviac sme oddelili 
priestory na umiestnenie  odevov zásaho-
vej jednotky od technických prostriedkov. 
Na zlepšenie podmienok dobrovoľných 
hasičov a zabezpečenie podmienok obce 
pre ochranu života, zdravia a majetku 
obyvateľov  pred požiarmi a inými živel-
nými pohromami sme preinvestovali cca. 
29 000 Eur. 

V apríli 2018 sme uspeli so žiadosťou 
o dotáciu a získali sme 12 000 Eur z Úra-
du vlády SR na sanáciu havarijného sta-
vu múra na ul. Školskej pred základnou 
školou v dĺžke cca 170 m. Nahradíme ho  
novým múrom z okrasných tvárnic v štýle 
už zrealizovanej výstavby oplotení na ul. 
Mlynskej (fara, cintorín).

V apríli 2018 obec uspela s ďalšou po-
danou žiadosťou o dotáciu a získala nená-
vratnú finančnú pomoc vo výške 91 000 

Eur na realizáciu projektu „Zníženie ener-
getickej náročnosti a zlepšenie energe-
tickej hospodárnosti budovy  – Prevádz-
kovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve 
obce Pečovská Nová Ves“, ktorý zahŕňa 
komplexnú výmenu okien a exteriéro-
vých dverí, kotla na vykurovanie, celkové 
zateplenie plášťa budovy, izoláciu stropov  
a iné. Projekt je termínovo viazaný do kon- 
ca mesiaca október 2018.

V mesiacoch apríl a máj obec vďaka do-
tácii z Úradu vlády SR s prispením vlast-
ných zdrojov vybudovala bezbariérový 
vstup a zrekonštruovala hlavný vchod  
do budovy základnej školy. Vybudovaním 
prostredia bez bariér v našej škole obec 
podáva pomocnú ruku riešeniu otázky 
mobility vo vzťahu k ľuďom s pohybovým 
handicapom. 

V mesiaci máj sme v spolupráci s Výcho-
doslovenskou vodárenskou spoločnosťou, 
a.s. Košice úspešne zrealizovali spoločnú 
investičnú akciu spočívajúcu v rozšírení 
vodovodu a splaškovej kanalizácie na ul. 
Kostolnej. V súčasnosti prebieha kolaudá-
cia stavby.

Vďaka získanej dotácii 200 000 Eur  
z Environmentálneho fondu na rok 2018 
sme v júni 2018 začali s rozšírovaním 
vodovodu na ul. Jabloňová, Na Pečovec, 
Mlynská a Ľutinská. Vysúťažené zmluvné 
podmienky s dodávateľom stavby rátajú 
s ukončením stavby do troch mesiacov. 
Investícia privedie v prvom kole vodu 
a veríme, že v ďalších kolách aj ostatné 
inžinierske siete k početným stavebným 
pozemkom v dotknutých lokalitách. 

Dané projekty sú konkrétnymi výsled-
kami neúnavného snaženia vedenia obce 
o vytváranie podmienok pre rozvoj indi-
viduálnej bytovej výstavby a zvyšovania 
kvality života jej obyvateľov. 

Na prelome mesiacov máj a jún sme 
v lokalite „Roveň“ v areáli multifunkčné-
ho ihriska vybudovali detské ihrisko pre 
najmenších obyvateľov Pečovskej Novej 
Vsi. Ihrisko v hodnote 11 000 Eur sme 
vybudovali z vlastných finančných pros-
triedkov, ktoré sme ušetrili vďaka dobré-
mu hospodáreniu a umnému nakladaniu 
s verejnými financiami. Naviac sme získali 
sumu 1 500 Eur od poslancov Prešovské-
ho samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“), 
ktorí podporili našu žiadosť o dotáciu  
z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja pre rok 2018 na podporu projektu 
„Revitalizácia areálu multifunkčného ih-
riska v Pečovskej Novej Vsi, lokalita Roveň“, 
na výstavbu oplotenia detského ihriska  
a chodníkov v rámci rozšírenia areálu mul-
tifunkčného ihriska. Každá koruna dobrá, 
v našom prípade každé euro. Už tretí rok 
po sebe môžeme vďaka poslancom PSK 

zveľaďovať a modernizovať športoviská 
v obci pre naše deti, mládež a ostatných 
športuchtivých obyvateľov. Aj tento fakt 
je dôkazom vysokej úrovne a kvality našej 
práce, dobrých vzťahov a úspešnej spolu-
práce vedenia obce s okolitým svetom. Ve-
ríme, že naše snaženie ocenia hlavne deti 
a mladé rodiny na ul. Za Majerom.

V máji 2018 sme uspeli s ďalším projek-
tom a v rámci projektu „Výstavby, moder-
nizácie a rekonštrukcie športovej infra-
štruktúry národného významu“ naša obec 
získala od Ministerstva školstva, vedy  
a výskumu SR cestou Národného športo-
vého centra Bratislava vybavenie špor-
tovým náradím a náčiním v hodnote  
4 712 Eur. Obec zverí všetko športové ná-
radie a náčinie do správy ZŠ s MŠ Pečov-
ská Nová Ves.

Veríme, že ďalšou investíciou, ktorú  
zrealizujeme v najbližšom období pote-
šíme hlavne opäť tých najmenších a ich 
rodičov. Úrad vlády SR podporil náš pro-
jekt „Pre radosť detí z pohybu“ sumou 
10 000 Eur v programe Podpora rozvoja 
športu na rok 2018.  Investícia je účelovo 
viazaná a ráta s výstavbou detského ih-
riska s hernou zostavou pozostávajúcou  
z hojdačky, šplhacej steny, rebríka, šmýk-
ľavky a viacerých samostatných prvkov 
doplnených o dopadové plochy. Nové det-
ské ihrisko, tentoraz vyrastie na ul. Škol-
skej v blízkosti zástavby bytových domov.  

V mesiaci jún 2018 obec získala dotá-
ciu z Environmentálneho fondu vo výške  
89 000 Eur na znižovanie energe-
tickej náročnosti verejnej budovy  
vo vlastníctve obce, konkrétne Obecné-
ho úradu - prevádzkovej budovy na ul.  
Na Pečovec č. 802 (hasičská zbrojnica, 
archív, sklad CO a i.). Projekt ráta s izolá- 
ciou stropu a generálnym zateplením 
plášťa budovy v lehote najneskôr do kon-
ca novembra 2018.

V júni 2018 sme začali s rekonštruk- 
ciou šiestich priechodov pre chodcov  
na ul. Hlavnej a ul. Na Dujave v rozsahu 
úpravy existujúcich vstupov na priechody 
ako bezbariérových, v osvetlení priecho-
dov a premiestnení dvoch priechodov pre 
chodcov v časti pred zdravotným stredis-
kom a v lokalite prechodu na ul. Školskú. 

Už niekoľko mesiacov v obci realizu-
jeme rozvody optických sietí na ul. Na 
Dujave, Kvetnej, Za Ľutinkou a i. s prípoj-
kami ku každého domu. Postupne digita-
lizujeme celú obec. Súčasne realizujeme 
prekládku vzdušných sietí rozhlasového 
vedenia do zeme a odstraňujeme pre-
bytočné rozhlasové stĺpy. Tieto aktivity 
sledujú zvýšenie komfortu života našich 
občanov, odstránenie nekonečných vzduš-
ných vedení, skrášlenie ulíc a v neposled-
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nom rade šetrenie vlastných finančných 
prostriedkov, aby sme dvakrát nerobili to,  
čo dokážeme urobiť naraz.   

Nočnou morou spoločnosti, našu obec  
z nej nevynímajúc, je odpadové hospodár-
stvo. Neustále rastúce ceny za uskladne-
nie odpadov a služieb s tým spojených,  
v našom prípade problémy s vyberaním 
poplatkov za vývoz odpadu, rastúci počet 
neplatičov, opakované pokusy o podvo-
dy pri jeho vyvážaní, vytváranie čiernych 
skládok, opakované podnety občanov  
a mnohé iné negatívne skúsenosti nás 
nútia venovať danej problematike oso-
bitnú pozornosť.  Vďaka podpore zastu-
piteľského zboru  sa naša obec v týchto 
dňoch  zapojila do inovatívneho projektu 
WMS - WASTE MANAGEMENT SYSTEM 
- SYSTÉM PRE SPRÁVU ODPADU v obci 
Pečovská Nová Ves, ktorého cieľom  je 
nájsť vhodnú alternatívu inovácie a ná-
sledne zmodernizovať systém odpadové-
ho hospodárstva v obci pomocou využitia 
inovatívnych technológií a nájsť chýba-
júci element efektívneho monitorovania 
úkonov, medzi jednotlivými subjektmi.   
V preklade to znamená, že na základe 
najnovších technológií mienime „preko-
pať“ systém odpadového hospodárstva  
v obci do  najmenších detailov a súvis-
lostí a v rámci neho mimo iného prísť  
so zariadením umiestneným na zberovom 
vozidle odpadu, ktoré dokáže na diaľ-
ku cez čitateľný kód na zbernej nádobe 
„prečítať“ meno jej vlastníka, zistiť či má 
zaplatené poplatky za odvoz odpadu, či 
sa jedná o nádobu legálne prihlásenú na 
obci a mnohé iné základné veličiny, ktoré 
následne elektronický systém vyhodno-
tí v mnohých sledovaných súvislostiach.  
Napríklad porovná počet vyvezených ná-
dob zrátaných vývoznou spoločnosťou  
s reálnym počtom zberných nádob, ktoré 
nezávisle na nich zráta. Odstránia sa žetó-
ny na zberných nádobách, ktoré nahradia 
čítacie kódy. Systém povolí všetky legálne 
služby, ktoré bude mať občan zaplatené 
a na druhej strane vyhodnotí neplatiča, 
bude signalizovať daný stav  ako dôvod na 
nevyprázdnenie zbernej nádoby, či počet-
ných nelegálnych vriec vedľa nej. Systém 
zároveň dokáže odoslať SMS správu vlast-
níkovi zbernej nádoby o tom, že jeho zber-
ná nádoba bola vyprázdnená a mnohé iné 
služby a informácie pre občana za účelom 
zvýšenia kvality jeho života. WMS je infor-
mačný systém, ktorého hlavnou úlohou 
je priniesť jednoduchý a efektívny spô-
sob pre monitoring, správu a manažment 
odpadového hospodárstva v obci. Uľahčí  
a sprehľadní tok informácií medzi všetký-
mi tromi subjektmi (občan - obec - posky-
tovateľ služieb pre spracovanie odpadu), 

ponúkne pohodlné užívateľské rozhrania 
prístupné cez internetové prehliadače ale 
aj aplikáciu pre mobilné zariadenia a za-
bezpečí prehľadnú archiváciu dát. 

Popri každodenných činnostiach dlho-
dobo pracujeme na zosúlaďovaní skutko-
vého stavu so stavom právnym. 

V máji 2018 sme zlegalizovali v sku-
točnosti „neexistujúcu“ stavbu reálne po-
stavenú v čase výstavby základnej školy  
v sedemdesiatych rokov 20. storočia,  
v ktorej už roky majú priestory na svoje 
voľnočasové aktivity miestni dôchodcovia 
a do nedávna ju využívali aj aktívne ženy 
zo ZO Únie žien Slovenska. V katastrálnej 
mape a ani na liste vlastníctva stavba nik-
dy neexistovala. Zabezpečili sme geode-
tické zameranie stavby, zdokladovali jej 
vek a existenciu, posúdili jej  všeobecnú 
hodnotu a požiadali o jej zápis do ka-
tastra nehnuteľností. Po zápise stavby  
do listu vlastníctva obce bola stavba zara-
dená do majetku obce. 

V roku 2012 obec odkúpila od ZŤS Sa-
binov, a. s. dva plechové montované skla-
dy typu Jeseník postavené v rokoch 1982 
a 1990, nachádzajúce sa na pozemku  
vo vlastníctve obce v lokalite Roveň pri 
bývalej tehelni. Dlhodobo na predmet-
nom pozemku nefigurujú žiadne stavby.  
Z uvedeného dôvodu sme v júni 2018 dali 
obe stavby geodeticky zamerať, požiadali 
sme o vyňatie skladmi zastavanej plochy 
z pôdneho fondu a požiadali o dodatočnú 
legalizáciu stavieb za účelom ich legali-
zácie a možnosti zápisu stavieb do kata-
stra nehnuteľností.

Osobitnú pozornosť v rámci našich ak-
tivít venujeme oblasti kultúry a zacho-
vávaniu tradícii našich predkov. V apríli 
2018 sme v spolupráci s poľským par-
tnerským mestom a gminou Sieniawa 
uspeli s medzinárodným projektom s náz-
vom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ 
v rámci programu cezhraničnej spolu-
práce INTERREG V-A  Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020 a na jeho realizáciu sme zís-
kali nenávratný finančný príspevok v sume 
30 296,38 Eur. Projekt je popri udržiavaní 
tradícii v slovensko-poľskom cezhranič-
nom území zameraný na realizáciu stálej 
expozície tradičných artefaktov v stálej 
expozícii v interiéri a exteriéri obce Pe-
čovská Nová Ves a tvorbu spoločnej pub-
likácie zachytávajúcej vybrané kapitoly 
tradičných miestnych kultúr. V rámci jeho 
implementácie ráta s prezentáciou re- 
gionálnej kultúry a netradičných remesiel 
formou workshopov u oboch partnerov 
a záverečnou konferenciou v Pečovskej 
Novej Vsi.  Za ochotu a aktívnu účasť pri 
príprave a realizácii projektu získajú ju-
bilujúce ženy z miestnej organizácie ÚŽS  

20 ks tradičných ženských odevov (krojov) 
spracovaných podľa dostupných historic-
kých prameňov vrátane obuvi za účelom 
aktívnej propagácie projektu a obce Pe-
čovská Nová Ves. 

S cieľom zlepšovania podmienok pre 
výkon športovej činnosti v našej obci sme 
v spolupráci s TJ Slovan vďaka sponzorin-
gu troch firiem získali materiál na výrobu 
2 ks futbalových 12 miestnych striedačiek 
na miestnom futbalovom ihrisku. Obec  
v rámci aktivácie dlhodobo nezamest-
naných občanov zabezpečila ich výrobu   
a následné osadenie spojené s výmenou 
za pôvodné striedačky, ktoré boli dlho-
dobo v havarijnom stave a naviac kazili  
estetický dojem vynoveného areálu.

Vysporiadali sme vlastnícke vzťahy 
k pozemku a do vlastníctva obce sme 
dostali nehnuteľnosť pod miestnou ko-
munikáciou na ulici Kvetnej k bývalému 
komunitnému centru v časti od ul. Na 
Trubalovec. Nový skutkový stav nám už 
dovoľuje výstavbu miestnej komunikácie  
k budúcim bytovým domom na ul. Kvetnej. 

1. mája 2018 sme zorganizovali 24. roč-
ník Prvomájového Behu zdravia, ktorý  má 
svoje stále miesto v bežeckom kalendári  
o čom svedčí aj skutočnosť , že hlavnej ka-
tegórie sa zúčastnilo rekordných 79 bež-
cov. Výsledková listina hlavného behu je 
súčasťou tohto vydania spravodajcu.  

V nedeľu 13. mája 2018 sme v spolu-
práci so ZŠ s MŠ pre všetky mamky v obci 
pripravili koncert s príznačným názvom 
„Ľúbim Ťa mamička“.

 Vo štvrtok 31. mája 2018 sme spolu  
s deťmi z obce  oslávili ich sviatok „MDD“. 
Vďaka štedrému sponzorovi podujatia 
sme do našej obce pozvali Zahrajka zo 
Spievankova, ktorý rozospieval všetky 
deti a ich rodičov na miestnom amfiteátri. 
Vstupenkou na oslavu Medzinárodného 
dňa detí bola sladká lízanka v detských 
rukách. Odmenou pre všetkých usporiada-
teľov podujatia boli úsmevy a rozžiarené 
očká  najmenších obyvateľov našej obce. 
Akcia sa tešila  veľkému záujmu detí a ro-
dičov nie len z Pečovskej Novej Vsi, ale aj 
zo širokého okolia. 

Pomenované aktivity sú iba časťou  
z množstva každodenných činností a slu-
žieb občanovi a pre občana Pečovskej No-
vej Vsi za druhý štvrťrok 2018. 

Na ďalšie obdobie pripravujeme a všet-
kých Vás srdečne pozývame na  Pečov-
skonovoveský jarmok v dňoch 24. a 25. 
augusta 2018 spojený s oslavou 770. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o našej obci 
s bohatým kultúrnym a spoločenským 
programom.

PhDr. Jaroslav Dujava  
starosta obce
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V Pečovskej Novej Vsi začala rekonštrukcia a nasviete-
nie šiestich priechodov pre chodcov. Tie majú zvýšiť bez-
pečnosť chodcov pri prechádzaní cez cestu I/68. Starosta  
a poslanecký zbor obce tak reagujú na nezadržateľne ras-
túcu intenzitu dopravy v regióne.

Projekt s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na 
priechodoch pre chodcov na ceste I/68“ ráta s úpravou 
existujúcich vstupov na priechody ako bezbariérových, sa-
mostatným osvetlením priechodov a premiestnení dvoch 
priechodov pre chodcov na ul. Hlavnej v časti pred zdra-
votným strediskom a v lokalite prechodu na ul. Školskú. 

Súčasťou priechodov pre chodcov bude osadenie zvislého 
a vodorovného dopravného značenia. Rekonštrukcie sa 
dostane aj priechodom pre chodcov na ul. Hlavnej v časti 
ul. Na Hliník a Južná, na ul. Hlavnej pri zastávke SAD, na 
ul. Na Dujave pred predajňou Milk Agro a na ul. Na Dujave 
v časti ul. Na Trubalovec.

Po pozitívnych skúsenostiach z minulého obdobia aj 
tentoraz mienime projekt realizovať svojpomocne s vy-
užitím pracovného potenciálu dlhodobo nezamestnaných 
spoluobčanov v rámci ich aktivácie, čím znížime predpo-
kladané investičné náklady stavby v sume 35 000 Eur.

Bezpečnosť chodcov v obci sa výrazne zvýši

Revitalizácia školskej ulice sa chýli ku koncu
Vedenie obce aktívne pracuje na sanácií havarijných stavov v obci. Po tom, čo sa starostovi obce podarilo získať do-

táciu z Úradu vlády SR v objeme 12 000 Eur,  obec v roku 2018 svojpomocne sanuje múr na ul. Školskej pred budovou 
ZŠ s MŠ v dĺžke cca 170 m a nanovo ho vybuduje z okrasných tvárnic v štýle pokračujúcej línie ul. Mlynskej (oplotenie 
cintorína a farského dvora). Získané finančné prostriedky budú použité na nákup stavebného materiálu.

Obec stavbu zrealizuje svojpomocne, pričom využije pracovný potenciál dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov 
evidovaných na ÚPSVaR v rámci ich aktivácie pri zvyšovaní ich pracovných návykov.

Veríme, že aj táto investícia skrášli našu dnes už 770. ročnú obec a prispeje k zvyšovaniu životnej úrovne jej obyvate-
ľov. Aktivitou sa zavŕši revitalizácia ul. Školskej v lokalite pred ZŠ.

Vďaka projektu cezhraničnej 
spolupráce zachováme v obci 

dedičstvo starých mám
Racionálna spolupráca na rôznych úrovniach opäť slávi úspech. Ten-

toraz sa šance chytil starosta obce, predsedníčka miestnej organizácie 
Únie žien Slovenska, ktorí si na pomoc prizvali družobného partnera 
našej obce Miasto i gminu Sieniawa. Výsledkom bol medzinárodný pro-
jekt s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“. Obec po formálnych  
a kvalitatívnych kontrolách projektu uspela so žiadosťou o jeho financo-
vanie v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 - 2020 a na jeho realizáciu získala nenávratný finančný 
príspevok v sume 30 296,38 Eur.

Projekt je popri udržiavaní tradícii v slovensko-poľskom cezhranič-
nom území zameraný na realizáciu stálej expozície tradičných artefaktov  
v interiéri a exteriéri obce a tvorbu spoločnej publikácie zachytávajúcej 
vybrané kapitoly tradičných miestnych kultúr.

Projekt ráta s prezentáciou regionálnej kultúry a netradičných remesiel 
formou workshopov u oboch partnerov a záverečnou konferenciou v Pe-
čovskej Novej Vsi.

Vďaka projektu získajú šikovné a tvorivé ženy z miestnej organizácie 
ÚŽS v Pečovskej Novej Vsi 20 ks tradičných ženských odevov spracova-
ných podľa dostupných historických prameňov (krojov) vrátane obuvi  
za účelom aktívnej propagácie projektu a obce Pečovská Nová Ves.

Vďaka obci 
pribudne v škole 
športové náradie 

za viac
ako 4.000,- Eur

Naša obec uspela v rámci projektu 
„Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia 
športovej infraštruktúry národného výz-
namu“ a získala od Ministerstva školstva, 
vedy a výskumu SR cestou národného  
športového  centra Bratislava,  športové 
náradie a náčinie, ktoré poskytne mlá-
deži ďalšie možnosti na aktívne trávenie 
voľného času a zároveň spestrí aktivity 
počas hodín telocviku. Medzi vybranými 
obcami je aj naša obec , ktorá získala   na 
základe darovacej zmluvy športové ná-
radie v podobe nových gymnastických 
tyčí, švédskej debny, 6 kusov nových 
žinienok,  fitlopty, futbalových, volejba-
lových, hádzanárskych a basketbalových 
lôpt, atletických prekážok a i.

Obec zverí športové náčinie a náradie 
v celkovej hodnote 4 712 Eur do správy 
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.
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Vstup do školy v novom šate
Po tom, čo obec zabezpečila projektovú dokumentáciu 

a úspešne prešla povoľovacím konaním, vďaka dotácii 
z Úradu vlády SR dňa 16. 4. 2018 začíname s výstav-
bou bezbariérového vstupu a rekonštrukciou hlavného 
vchodu do základnej školy. Vybudovaním prostredia bez 
bariér v našej škole obec podáva pomocnú ruku riešeniu 
otázky mobility ľudí s pohybovým handicapom. Eliminá-
ciou bariér sledujeme cestu k nediskriminácii. Idea deba-
riérizácie školy je bezprostredne naviazaná na obcou po-
daný projekt „ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy 
a vybavenie priestorov knižnice“.

Zahrajko zabával deti aj  
dospelých počas osláv MDD
V štvrtok 31. mája bol nádherný slnečný deň, akoby 

aj ten hore dal pokyn, že počasie sa pripojí k oslavám 
sviatku všetkých detí, ktorý sa v našej obci konal. Zapl-
nený amfiteáter a plné parkoviská v okolí školy dávali tu-
šiť, že vystupovať bude veľká hviezda a tá naozaj prišla! 
Populárny Zahrajko zo Spievankova zabával svojím vys-
túpením deti, rodičov a starých rodičov. Pesničky, ktoré 
pozná dôverne každý rodič si tak mohli vypočuť naživo 
a tí najodvážnejší sa dokonca dostali na pódium, kde sa 
stali súčasťou vystúpenia: Čo sa stalo v lese.

Detský smiech sa striedal s potleskom. Okrem skve-
lého zážitku si deti odnášali sladkosti, ktoré zabezpečil 
starosta obce.

V obci pribudne
nové detské ihrisko

Obec Pečovská Nová Ves uspela s ďalším podaným pro-
jektom. Od Úradu vlády SR tentokrát získala v rámci výzvy 
na podporu rozvoja športu na rok 2018 sumu 10 000 EUR.

Podporený projekt “Pre radosť detí z pohybu” ráta s vý- 
stavbou uceleného komplexu verejne prístupného bez-
údržbového detského ihriska v obci Pečovská Nová Ves na 
ul. Školskej, pozostávajúceho z certifikovaných detských 
prvkov – zariadení, povrchov detských ihrísk, dopadových 
plôch, konkrétne z hernej zostavy (hojdačky, šplhacia ste-
na, horizontálny a vertikálny rebrík, šmýkľavka), kolotoč, 
váhadlová hojdačka, pružinová hojdačka, malá veža s lano-
vým rebríkom a šmýkľavkou. Jednotlivé prvky sú doplnené 
dopadovou plochou z vhodného materiálu.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj detskej pohybovej 
aktivity, najmä pre deti predškolského veku, vytvorenie 
nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktív-
ne využitie voľného času najmä detí predškolského veku, 
ale aj iných vekových kategórií, napomôcť vybudovaniu 
bezpečnostne vyhovujúceho detského ihriska vhodného 
k užívaniu na území obce, vytvoriť podmienky pre rozvoj 
pohybových aktivít detí všetkých kategórií, ich zručnosti, 
predstavivosti, zabezpečiť vytvorenie priestoru pre užito-
čné trávenie voľného času a zábavy ako aj vytvoriť priestor 
spoločenského kontaktu, miesto stretnutia a oddychu pre 
deti, ale aj ich rodičov.

V týchto dňoch obec získala dotáciu z Environmentál-
neho fondu vo výške 89 000,- Eur na znižovanie ener-
getickej náročnosti verejnej budovy vo vlastníctve obce,  
konkrétne Obecného úradu prevádzkovej budovy na ul. 
Na Pečovec č. 802 v Pečovskej Novej Vsi.

Projekt mimo iného ráta s izoláciou stropu, komplet-
ným zateplením plášťa budovy certifikovaným systé-
mom s tepelným izolantom v hrúbke 15 cm, výmenou 
klampiarských konštrukcií za lakoplastové a výmenou 
bleskozvodu v lehote najneskôr do konca novembra 
2018.

Projekt nadväzuje na prebiehajúcu modernizáciu inte-
riéru hasičskej zbrojnice, ktorá sa blíži do finále.

Dotácia pomôže zatepliť 
prevádzkovú budovu OcÚ 

vrátane hasičskej zbrojnice, 
archívu a skladu CO



www.pecovska.sk

Pecovskonovoveský spravodajca

KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI

6

Bez mamy by tu
nebol nikto z nás
V nedeľu 13. mája sa v kultúrnej sále obecného úra-

du konal koncert pri príležitosti osláv Dňa matiek, kto-
rý pripravili žiaci Základnej školy s materskou školou v 
obci Pečovská Nová Ves. Vystúpenie bolo poďakovaním 
všetkým mamičkám, bez ktorých by tu nebol nikto z nás. 
Mama je synonymom starostlivosti, obety a celoživotnej 
lásky.  V publiku sa striedali slzy dojatia so smiechom, ta-
nečné vystúpenia striedali vtipné scénky. Úlohy matiek 
v spoločnosti vyzdvihol vo svojom príhovore aj starosta 
obce, ktorý sa poďakoval všetkým ženám za to, že si vy-
brali krásnu, ale náročnú úlohu matky. V samom závere 
zástupca starostu obce pripomenul, že matka nosí chvíľu 
svoje deti v náručí, ale celý život vo svojom srdci a ešte 
raz sa poďakoval všetkým prítomným mamičkám.

Poďakovanie patrí aj učiteľkám základnej a materskej 
školy, ktoré pripravili toto krásne vystúpenie.

Ján Antol zaslúžilý člen 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

Slovenskej republiky
Vychoval desiatky malých hasičov v obci a dlhé roky 

je neodmysliteľnou súčasťou Dobrovoľného hasičského 
zboru v Pečovskej Novej Vsi. Kto navštevoval hasičský 
krúžok, nemôže si ho nepamätať. Dievčatá a chlapci aj 
vďaka nemu aspoň na chvíľu snívali o tom, že až raz vy-
rastú, budú hasičmi! 

S humorom sebe vlastným pomáha pri povodniach, po-
žiaroch aj pri organizovaní kultúrnych a spoločenských 
podujatí v obci v zmysle hesla všetkých hasičov: „Bohu 
na slávu, blížnemu na pomoc“ Hasičstvo nie je pre neho 
chvíľková záležitosť, ale celoživotná vášeň. 

4. mája 2018, na sviatok sv. Floriána patróna všetkých 
hasičov získal Ján Antol vyznamenanie za dlhoročnú čin-
nosť, v oblasti dobrovoľnej požiarnej ochrany. Pán Antol, 
srdečná gratulácia! 

Pečovská Nová Ves si tento rok pripomína 770. výročie 
prvej písomnej zmienky o obci. Pred dvadsiatimi rokmi 
v roku 1998, keď si obec pripomínala 750. výročie vydala 
obec knihu „Pečovská Nová Ves včera a dnes,“ ktorá je 
dodnes jedinou publikáciou o dejinách obce.  

Dejiny našej obce sú mimoriadne bohaté, pokročil čas 
aj technika tlače a preto sa vedenie obce na návrh zá-
stupcu starostu obce rozhodlo, že pri príležitosti výro-
čia prvej písomnej zmienky o obci nastal čas na vyda-
nie novej, obsiahlejšej publikácie, ktorá lepšie zmapuje 
dosiaľ nepoznanú históriu Pečovskej Novej Vsi. Naša 
obec je jednou z mála obcí na okolí, ktorá takú publiká-
ciu ešte nemá a preto v piatok 24. augusta v predvečer 
Pečovskonovoveského jarmoku bude uvedená do živo-
ta nová publikácia, ktorá v štyroch kapitolách zmapuje 
náboženské aj svetské dejiny Pečovskej Novej Vsi. Ná-
sledne bude kniha v sobotu 25. augusta počas jarmo-
ku v predaji. Každý kto má záujem o  dejiny našej obce 
alebo hľadá originálny suvenír pre rodákov, priateľov  
a známych si bude môcť túto publikáciu zakúpiť.

V knihe sa objavia nielen nové fakty, ale aj doposiaľ 
nepublikované historické fotografie zachytávajúce ulice 
a známe stavby v časoch našich starých a prastarých ro-
dičov. Okrem iného nájdete v knihe aj zoznam kňazov, 
ktorí v našej farnosti pôsobili, mená richtárov, predse-
dov MNV, starostov, riaditeľov školy.... jednoducho všet-
ko podstatné, čo život v Pečovskej Novej Vsi za tých  
770. rokov priniesol. 

Poďakovanie patrí starostovi obce a poslancom, lebo 
bez finančnej podpory obce by táto publikácia nemoh-
la vzniknúť a poďakovanie patrí aj všetkým obyvateľom, 
ktorí do knihy prispeli historickou fotografiou, pomohli 
jazykovou korektúrou alebo spomienkou na časy dávno 
minulé.

Nezabúdajme. Kto nepozná vlastné dejiny, ten bude 
nútený si ich zopakovať...

Po 20-tich rokoch vznikne
nová publikácia o dejinách 

Pečovskej Novej Vsi

Obecná knižnica
“Knihy sú najtichší a najvernejší priatelia; sú najprí-

stupnejší a najmúdrejší radcovia a najtrpezlivejší učite-
lia.”                                                  Charles William Eliot

Oznamujeme všetkým čitateľom,  že obecná kniž-
nica bude v mesiaci  august

Z A T V O R E NÁ.
V septembri sa na Vás tešíme s novými  knižnými  titul-

mi  počas nezmenenej výpožičnej doby utorok a  štvrtok 
v čase od 13:00 do 17:00 hod.



VÝSLEDKOVÁ  LISTINA 
XXIV. ročníka PRVOMÁJOVÉHO BEHU ZDRAVIA 

konaného dňa 1.5.2018 v Pečovskej Novej Vsi 
Hlavná kategória – PEČOVSKONOVOVESKÝ ŠĽAPÁK – 18 km 
Umiestnenie Meno a priezvisko Klub Čas 

K a t e g ó r i a MUŽI   do  39 rokov  
1. miesto Eduard HAPAK MARAS team 01:02:53 
2. miesto Michal TALAGA MOK MSZANA DOLNA Poľsko 01:04:56 
3. miesto Adrián VAVREK Dulova Ves 01:06:01 
4. miesto Peter HRABČÁK BK Šaca 01:15:22 
5. miesto Martin BLAŠČÁK Jakovany 01:17:52 
6. miesto Daniel MAJIROŠ Sabinov 01:18:01 
7. miesto Ján GARGALOVIČ Sabinov 01:20:51 
8. miesto Samuel KAČMARIK ZasRun Šarišské Bohdanovce 01:21:32 
9. miesto Vladimír IĽKO Šarišské Michaľany 01:25:52 
10. miesto Miroslav KUNDRAČIK LIDL 01:26:08 
11. miesto Martin ILLÉŠ Biatlon ŠK Prešov 01:26:41 
12. miesto Róbert STAVAČ Fintice 01:26:44 
13. miesto Radoslav PEKÁR ACTIVE LIFE 01:30:37 
14. miesto Jozef GARGALOVIČ Sabinov 01:32:59 
15. miesto Ján MOJZEŠ Pečovská Nová Ves 01:33:35 
16. miesto Lukáš VIŠŇOVSKÝ Čergov Run 01:34:21 
16. miesto Tomáš VIŠŇOVSKÝ Čergov Run 01:34:21 
18. miesto Marián GARGALOVIČ Sabinov 01:35:13 
19. miesto Peter ULIČNÝ MARAS team 01:38:28 
20. miesto Jozef KOLCUN Pečovská Nová Ves 01:51:54 
21. miesto Milan STAVAČ LEAR 02:14:47 
K a t e g ó r i a MUŽI  40 – 49  rokov   
1. miesto Jan WYDRA MOK MSZANA DOLNA Poľsko 01:03:04 
2. miesto Tomáš KAMAS TJ TATRAN Spišská Nová Ves 01:05:37 
3. miesto Marek KOLARČÍK Sabinov 01:06:29 
4. miesto Jozef VARGA NW Running Záborské 01:11:50 
5. miesto Marek ČEBRA OBS Prešov 01:15:13 
6. miesto Slavomír SABOL FALCK  01:20:39 
7. miesto Ondrej FEDOR SC Road Runners Prešov 01:21:19 
8. miesto Ján MANDUCH Prešov 01:22:01 
9. miesto Slavomír ULIČNÝ Ražňany 01:22:13 
10. miesto Marián MARKO Prešov 01:23:50 
11. miesto Peter KOHÚT OŠK Ludrová 01:25:45 
12. miesto Štefan BALOGA Biatlon ŠK Prešov 01:26:41 
13. miesto Ľubomír PETRUŠ Pečovská Nová Ves 01:33:35 
14. miesto Juraj HUDÁK MIRAD Kojatice 01:36:45 
15. miesto Pavol ULIČNÝ MARAS team  01:48:45 
K a t e g ó r i a MUŽI  50 – 59  rokov   
1. miesto Orest BABJAK JM Demolex IPhone Bardejov 01:07:34 
2. miesto Janusz WÓJCIK MOK MSZANA DOLNA Poľsko 01:08:08 
3. miesto Milan SAFKO MTC Vyšná Šebastová 01:13:50 
4. miesto Vladimír BALOGH TJ OBAL SERVIS Košice 01:15:04 
5. miesto Peter ANDRAŠČÍK OBS Prešov WAJASY 01:16:09 
6. miesto Ľuboš MIŠKO NW Running Prešov 01:17:58 
7. miesto Jaroslav KORIBSKÝ ŠK Fintice 01:20:07 
8. miesto Jozef TOMČO MTC Vyšná Šebastová 01:23:26 
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9. miesto Miroslav PAVLÍK Veľký Šariš 01:26:29 
10. miesto Peter VAŠKO OcÚ Brežany 01:29:35 
11. miesto Jozef ŠOLTÉS Rokycany 01:29:38 
12. miesto Jozef KAKAŠČÍK Záborské 01:32:15 
13. miesto Peter HORVÁTH Prešov 01:32:49 
14. miesto Anton SOPKO ZVL Prešov 01:33:17 

K a t e g ó r i a  MUŽI  60 a viac rokov   
1. miesto Dmytro IVANYSH MCHK Ruskov 01:15:29 
2. miesto Peter VILHAN Košice 01:17:32 
3. miesto Lukáš KORMANÍK SOKOL Ľubotice 01:18:32 
4. miesto Miloslav HAJAŠ Vranov nad Topľou 01:21:31 
5. miesto Pavol KAČALA OBS Prešov 01:25:25 
6. miesto Ján TOMČO MTC Vyšná Šebastová 01:29:09 
7. miesto Ján CHOVANEC Snina 01:38:54 
8. miesto František BEDNÁR ZVL Prešov 01:42:41 
9. miesto Tomáš SEMAN Vrtuľníkové krídlo Prešov 01:44:16 
10. miesto Štefan MIHALIK Fulianka 01:45:03 
11. miesto Milan ŽONCA MARAS team 01:51:59 
K a t e g ó r i a  ŽENY do 34 rokov   
1. miesto Zuzana STANOVČÁKOVÁ Vranov nad Topľou 01:20:37 
2. miesto Beáta KOPČÁKOVÁ Metropol Košice 01:23:26 
3. miesto Barbora BALOGOVÁ Biatlon ŠK Prešov 01:26:42 
4. miesto Veronika DUGASOVÁ MARAS team 01:29:35 
5. miesto Natália ONDUSKOVÁ Lužany pri Topli 01:33:34 
6. miesto Zuzana DAŇKOVÁ ZasRun Šarišské Bohdanovce 01:37:21 
7. miesto Radka BALOGOVÁ Biatlon ŠK Prešov 01:38:40 
8. miesto Mária MICHALIKOVÁ Sabinov 01:46:24 
K a t e g ó r i a ŽENY 35 a viac rokov   
1. miesto Nataliia MALAIA Mallyy team 01:19:39 
2. miesto Erika ONDRIJOVÁ MTC Vyšná Šebastová 01:21:35 
3. miesto Antónia KOŽUŠKOVÁ Čergov Run 01:34:21 
4. miesto Danka JENDRICHOVSKÁ MARAS team  01:38:27 
5. miesto Lucia DANČIŠINOVÁ Čergov Run 01:40:22 
6. miesto Slávka DULEBOVÁ MARAS team 01:45:45 
7. miesto Katarína KRAJŇÁKOVÁ MARAS team 01:47:43 
8. miesto Anna FRANCANOVÁ MARAS team 01:51:35 
9. miesto Gabriela KLEINOVÁ SC Road Runners  01:54:39 
10. miesto Veronika ŠPIRENGOVÁ SC Road Runners   01:57:21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón
Záhrady v plnej kráse pôsobia ako maľovaný obraz. Bola by škoda túto nádheru nezachytiť objektívom fotoaparátu. 

Bohaté kvetinové záhony aj na balkónoch, vytvarované kríky alebo  ukážkovo upravené trávniky sú pýchou svojich ma-
jiteľov. Každá záhrada predstavuje jedinečný originál vrátane terás, jazierok, skaliek, altánkov a záhradných domčekov. 

Milovníci záhrad pozor!
Obecný úrad v spolupráci so záhradníctvom Zuzana  po roku  vyhlasuje opäť  súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón. 
A ako na to? V termíne do 31. 7. 2018 zašlite fotografiu na e-mail: urad@pecovska.sk Vašej predzáhradky alebo bal-

kóna. Po tomto termíne navštívime osobne domácnosti za účelom odfotografovania Vašej predzáhradky. 

Záverečné vyhodnotenie tých najlepších bude už tradične na Pečovskonovoveskom jarmoku, dňa 25. 8. 2018 pred 
žrebovaním tomboly, kde si tú naj ... vyberú  priamo návštevníci jarmoku.

Tešíme sa na Vaše príspevky!
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Srdečne gratulujeme!

ŽIACI AJ DORASTENCI POSTÚPILI
Tabuľka 6. LIGA 3b ObFZ PREŠOV 

  1. OŠK Sokol Chminianska Nová Ves 26 16 9   1 62:21 57 
  2. Telovýchovná jednota TJ Nemcovce 26 17 3   6 59:31 54 
  3. FK Rožkovany 26 14 4   8 54:40 46 
  4. TJ Sokol Ľubotice B 26 11 6   9 55:42 39 
  5. ZŠ Vyšná Šebastová 26 11 5 10 54:53 38 
  6. FK Šarišské Dravce 26 10 4 12 45:48 34 
  7. FK Uzovský Šalgov 26 10 4 12 45:52 34 
  8. TJ Družstevník Hermanovce 26   9 6 11 60:64 33 
  9. TJ OK Chmiňany 26   9 6 11 47:53 33 
10. AŠZ Torysa 26   9 6 11 48:40 33 
11. TJ Slovan Pečovská Nová Ves 26   9 5 12 47:61 32 
12. FK Dubovica 26   8 7 11 40:57 31 
13. FK Drienov 26   8 5 13 59:56 29 
14. FK Záborské 26   4 4 18 27:84 16 

Tabuľka 5. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV 
  1. TJ Slovan Pečovská Nová Ves 18 17 1   0 73:16 52 
  2. FK Kojatice 18 14 2   2 118:21 44 
  3. ŠK Záhradné 18 11 0   7 63:47 33 
  4. TJ Sokol Hrabkov 18   9 1   8 53:46 28 
  5. FK Uzovský Šalgov 18   8 3   7 38:24 27 
  6. FK Šarišské Dravce 18   7 5   6 65:52 26 
  7. TJ Družstevník Víťaz 18   7 1 10 29:48 22 
  8. FK Drienov 18   3 2 13 23:74 11 
  9. FK Lemešany 18   3 2 13 39:98 11 
10. TJ Družstevník Tulčík 18   2 1 15 28:103   7

Tabuľka 4.C LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 
  1. TJ Slovan Pečovská Nová Ves 20 18 1   1 179:15 55 
  2. FK Šarišské Dravce 20 15 2   3 145:36 47 
  3. AŠZ Torysa 20 15 0   5  143:25 45
  4. TJ PODHORAN POLOMA 20 13 3   4 104:31 42 
  5. FK Kamenica 20 12 0   8 100:39 36 
  6. I. FK Krivany 20 11 3   6 80:39 36 
  7. FK Dubovica 20   7 0 13 59:113 21 
  8. TJ Sokol Brezovička E 20   5 3 12 41:64 18 
  9. TJ SOKOL Šarišské Sokolovce 20   5 2 13 40:88 17 
10. FK Rožkovany 20   2 0 18 29:158   6
11. TJ Družstevník Jakubovany 20   0 0 20 9:321   0
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NOVOOTVORENÁ PREDAJÒA

OPROTI BENZÍNKE SHELL
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 Policajný zbor upozorňuje občanov na pro-
tiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri 
ktorej sú  okrádaní alebo uvádzaní do omylu, 
pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame 
niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej 
z nasledovných situácií:   

 
1. Dostali ste pozvánku či informačný leták 

na prezentačnú akciu, predajnú akciu, labuž-
nícku show, výhodné nákupy, príjemné po- 
sedenie, bezplatnú večeru, či neodolateľný 
výlet, kde zároveň získavate darček zadarmo.  

- Poraďte sa s príbuznými, preverte si údaje 
na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke 
na internete alebo na Slovenskej obchodnej 
inšpekcii. Ak máte pochybnosti, na ponuku rad-
šej nereagujte. 

- Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený.   
- Neodovzdávajte svoje osobné doklady orga-

nizátorom.  
- Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení 

potvrdenia o kúpe tovaru. 
- Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky 

alebo bydliska za účelom vyplatenia peňazí 
alebo zálohy za tovar.  

- Pozorne si prečítajte všetky dokumenty, kto-
ré podpisujete. 

- Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzo-
vaná Vaša osobná sloboda, ak by vám bolo brá-
nené v odchode z akcie, alebo by ste pociťovali 
nátlak či vyhrážanie, kontaktujte políciu na čís-
le 158. 

- Majte na pamäti, že od zmluvy môžete bez 
udania dôvodu do 7 dní odstúpiť, potrebujete 
však potvrdenie o zaplatení alebo zmluvu o 
úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite predajco-
vi doporučenou poštou a tovar radšej poistite, 

peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od 
odstúpenia od zmluvy. Vzory o odstúpení uza-
tvorených zmlúv nájdete na www.forumsenio-
rov.sk.   

- Dôležité kontakty: Slovenská obchodná 
inšpekcia: 02/58272132 (kl. 117,125,130,159); 
Mestská polícia: 159; číslo tiesňového vola-
nia: 112; Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné 
námestie 13, 813 11 Bratislava: 02/59353135; 
Fórum pre pomoc starším, bezplatná krízová 
linka pre pomoc starším: 0800 172 500.  

2. Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku 
alebo mobil, predstaví sa ako Váš príbuzný  
(napr. syn,  vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú 
pomoc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre penia-
ze nemôže prísť osobne a poprosí Vás, aby ste 
peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi  
či inej osobe.    

- Čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš prí-
buzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal, kon-
taktujte políciu na čísle 158.  

- Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepo-
znáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš prí-
buzný, môže ísť o podvodníka.  

3. Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, 
milo Vás poprosí, aby ste mu ukázali cestu do 
nemocnice, následne Vás úpenlivo prosí, aby 
ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie 
pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal 
ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom 
stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej 
mene.  

- Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, 
vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami, 
nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svo-

SENIORI POZOR, NESTAŇTE 
SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV 

A ZLODEJOV



www.pecovska.sk

Pecovskonovoveský spravodajca
13

OZNAMY OBCE

www.pecovska.sk

jich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu 
na čísle 158. 

- Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc 
v Slovenskej republike sa poskytuje každému 
bezplatne. 

4. Cudzia osoba Vám zazvoní pri dverách,  
predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti 
a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať výhru alebo 
Vám niekto telefonicky oznámi, že ste sa stali 
výhercom.  

- Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich 
príbytkov, nerozprávajte sa s nimi,  neprejavte 
záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte penia-
ze pred nimi a kontaktujte políciu na čísle 158. 

- Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne úda-
je, svoje osobné údaje, či údaje o rodinných 
pomeroch.    

- Majte na pamäti, že žiadna spoločnosť nevy-
pláca peňažné výhry v hotovosti prostredníc-
tvom svojich zamestnancov, či iných osôb ale-
bo prostredníctvom telefonátov.  

5. Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví 
sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, 
či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať 
stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru 
alebo  Vám prišiel vyplatiť preplatok či inkaso-
vať nedoplatok.  

- Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbyt-
kov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných 
zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť 
túto skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na 
obecnom úrade alebo požiadajte svojho suse-
da či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe 
takejto osoby do Vášho príbytku.  

- Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvod-
níkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle 
158.  

- Majte na pamäti, že zástupcovia týchto 
spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno 
z verejne dostupného miesta alebo zo spoloč-
ných priestorov v bytových domoch a preplat-
ky či nedoplatky nikdy neinkasujú  v hotovos-
ti prostredníctvom svojich zamestnancov či 
iných osôb.  

6. Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka 
na predaj rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. 
hrnce, nože, deky, stavebné náradie).   

- Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich prí-
bytkov, ak máte podozrenie, že ide o podvodní-
kov kontaktujte políciu na čísle 158. 

- Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám ponú-
kajú neznáme osoby priamo vo Vašom obydlí  
za výrazné zľavy, môže byť nekvalitný 
a nefunkčný.  Taktiež môže ísť o podvodníkov, 
ktorí Vás navštívili s úmyslom ukradnúť Vaše 
úspory alebo iné cennosti.   

 VÁŽENÍ SENIORI, AK SA VÁM STANE 
NIEKTORÁ Z POPÍSANÝCH UDALOSTÍ,  
BUĎTE VEĽMI OBOZRETNÍ.  NEVPÚŠŤAJTE 
NEZNÁME OSOBY DO SVOJICH PRÍBYT-
KOV, NEVYBERAJTE PRED NIMI PENIAZE. 
SNAŽTE SA ZAPAMÄTAŤ SI ČO NAJVIAC 
INFORMÁCIÍ K POPISU PODOZRIVÝCH 
OSÔB, K MOTOROVÉMU VOZIDLU, NA 
KTOROM SA POHYBOVALI, NAJMÄ EVI-
DENČNÉ ČÍSLO, TYP A FARBU, AKO AJ INÉ 
INFORMÁCIE, KTORÉ POMÔŽU POLÍCII 
PRI PÁTRANÍ PO PODVODNÍKOCH A ZLO-
DEJOCH, KTORÍ SA VÁS SNAŽILI OKLAMAŤ 
ALEBO OKRADNÚŤ.  

 
AKO SPRÁVNE 

PRIVOLÁTE POMOC POLÍCIE
NA TELEFÓNNOM ČÍSLE 158? 

 
1.  Predstavte sa celým menom a priezviskom  
 a uveďte Vaše telefónne číslo. 
2.  Oznámte presné miesto, kde sa nachádza- 
 te a popíšte udalosť, ktorá sa Vám stala. 
3.  Buďte pripravení odpovedať na doplňu-
 júce otázky polície.   
4.  Riaďte sa pokynmi a odporúčaniami polí- 
 cie.
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V mesiacoch apríl a máj 
sa významného životného jubilea dožili 

obyvateľky našej obce  
p. Margita Vojtková a p. Margita Kurimská.

Srdečne im blahoželáme, 
želáme pevné zdravie 

a ešte veľa spokojných rokov 
v kruhu svojich rodín.

Margita Vojtková
Pani Margita Vojtková rodená Jakabčínová sa narodila 8. 4. 1928 v Červe-

nici pri Sabinove.
V roku 1963 sa prisťahovala do Pečovskej Novej Vsi. Tu spolu s manželom 

Jánom si postavili rodinný dom a vychovali dve dcéry. Pani Vojtková pra-
covala na bývalom Štátnom majetku v Červenici a v závode Nový domov  
v Sabinove až do odchodu do dôchodku.

Keď manžel v roku 1993 zomrel, ostala bývať v rodinnom dome sama. Teraz, keď pribudli roky a prišli aj zdravotné 
obmedzenia, žije u dcéry v Ruskej Novej Vsi. Aj keď do Pečovskej Novej Vsi prichádza zriedka, o život v obci sa stále zau-
jíma.

Je stále v kontakte so susedmi s ktorými mala vždy veľmi dobré vzťahy.  Veď všetci  ju poznáme ako milú, tichú, pozornú 
a nekonfliktnú.

Margita Kurimská
Pani Margita Kurimská r. Kvašňáková sa narodila 4. mája 1928 v Pečovskej Novej Vsi. Mala 7 súrodencov. Ako 18-ročná 

sa vydala. S manželom Jozefom, ktorý tiež pochádzal z Pečovskej Novej Vsi mali 5 detí - 3 synov a 2 dcéry. Žijú v Čechách, 
na Morave, v Bratislave, Košiciach a najmladší syn v Sabinove. Teší sa z 12 vnúčat a 13 pravnúčat.

Pracovala v JRD a neskôr, až do dôchodku v ODEVE v Lipanoch. Okrem toho aktívne pracovala ako poslankyňa býva-
lého MNV a sudkyňa z ľudu. Je veselej povahy. Vždy rada spievala - krátky čas i so seniormi v súbore. Po smrti manžela -  
už 21 rokov žije sama a i v tomto veku je samostatná.

 Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, obec nemá zákonné právo, aby na  základe centrálnej evidencie zverejňovalo mená 
jubilujúcich občanov, narodených detí i novomanželov.

V budúcnosti budú mená zverejnené v spoločenskej kronike Obecného spravodajcu len na základe oznámenia občana  
a následného písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší  
je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.
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Dátum začatia realizácie projektu:  02/2016

Ukončenie realizácie projektu: 02/2018

Názov projektu:
VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V PEČOVSKEJ NOVEJ VSI NA 

PARCELE  KN-C č. 1471/22

Špecifický cieľ projektu:
6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania

a starostlivosti v rannom detstve

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje" 

www.esf.gov.sk

Nenávratný finančný príspevok:  308 397,47 EUR

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt
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Obec Pečovská Nová Ves v lokalite „Roveň“ v areáli mul-
tifunkčného ihriska vybudovala na prelome mesiacov máj 

a jún  z vlastných finančných prostriedkov  nové detské 
ihrisko v hodnote 11 000 Eur, ktoré ušetrila vďaka dob-
rému hospodáreniu a umnému nakladaniu s verejnými fi-
nanciami. 

Z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 
2018 obec naviac  získala sumu 1 500 Eur  v rámci poda-
nej  žiadosti pre realizáciu projektu pod  názvom: „Revita-
lizácia viacúčelového areálu  v lokalite Roveň“, konkrétne 
na výstavbu oplotenia detského ihriska.

Už tretí rok po sebe môžeme vďaka poslancom PSK 
zveľaďovať a modernizovať športoviská v obci  pre naše 
deti, mládež a ostatných športu chtivých obyvateľov.  
Veríme, že naše snaženie ocenia hlavne deti a  mladé rodiny  
na ul. Za Majerom.

NOVÉ DETSKÉ IHRISKO
„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

Pomôžte Alenke!
V októbri 2017 sta stala 

vážna dopravná nehoda. Viac 
o tejto nehode si môžete pre-
čítať napr. tu: https://presov.
korzar.sme.sk/c/20677830/
pri-zrazke-autobusu-a-auta-
sa-zranili-traja-ludia.html

Ide o rodinu z Pečovskej 
Novej Vsi. Všetci traja z hava-

rovaného auta boli zranení. Najviac však Alenka. Utrpela 
mnohopočetné zlomeniny, vrátane úrazu hlavy. Po via-
cerých operáciách má za sebou časť liečby s pozitívnymi 
výsledkami.

V súčasnej dobe absolvuje liečbu aj v hyperbarickej  
komore. Táto liečebná metóda urýchľuje zotavenie tela, 
hlavne mozgu. Spočíva vo vdychovaní čistého kyslíka pod 
vyšším tlakom, ako je tlak atmosferický. Podľa slov leká-
rov bude potrebovať minimálne sto procedúr, každý deň  
po 90 minút. Ide o finačne veľmi nákladnú liečbu.

Kvôli momentálnemu zdravotnému stavu nemôže byť  
v domácom liečení, ale musí byť umiestnená v špecializo-
vanom zariadení. Tu jej poskytujú aj adekvátnu rehabili-
tačnú starostlivosť.

Alenka je usmievavá, milá a dobrosrdečná. Rada pomáha 
iným, ktorí jej pomoc potrebujú. Teraz potrebuje pomoc 
ona. Ak chcete pomôcť, môžete tak urobiť na číslo účtu:

SK58 1100 000000 2934 135776 (Michal Skuba)

Za každú pomoc ďakujeme!

,,V žiadnom slnku nie je toľko jasu, kvetov toľko v žiadnej lúčine,
v žiadnom poli toľko zlatých klasov, čo je lásky v srdci matkinom.‘‘

4. 7. 2018 
v tichej spomienke a s láskou v srdci sme si 

pripomenuli 50. výročie od úmrtia našej drahej mamky

Anny Zakuťanskej, rod. Kochanovej
S úctou a láskou spomína syn Július


