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Vážení spoluob ania
Dovo te, aby som prvé tohtoro né vydanie
spravodajcu za ala po akovaním.
akujem
všetkým, ktorí ste mi vo vo bách prejavili dôveru,
aj tým, ktorí sa rozhodovali pre inú vo bu. Práve
to ma zaväzuje k tomu aby som uvažovala nad
tým, ako a kam nasmerova prácu, aby sme boli
všetci ako tak spokojní.
Je ešte krátko na to, aby som zú tovala so
svojou innos ou
a
innos ou
obecného
zastupite stva. Chcela by som Vás však požiada
o spoluprácu, a to tak, že
svoje podnety
a pripomienky
môžete stále predklada do
schránky vo vchode OcÚ, a samozrejme aj
osobne. Zlepši veci a odstráni nedostatky sa
dajú tak, že na ne upozorníme a tiež dáme návrh

na ich odstránenie. Nám na našej obci záleží
a nebudeme predsa k veciam verejným ahostajní.
Ke že je tu obdobie zápisu detí do prvého
ro níka základných škôl, chcela by som upriami
pozornos na našu základnú školu, ktorá si
dlhodobo zachováva dobré meno a je úspešná
v postupe žiakov do vyšších ro níkov.
Každoro ne sa približne 50% žiakov hlási do
Osemro ného gymnázia v Moldave nad Bodvou
so 100% úspešnos ou, aj v Základnej škole
e ejovce sú naši žiaci úspešní, o sa týka
postupu na stredné školy. A o je najdôležitejšie
stúpa nám po et vysokoškolákov. Nemusíme sa
hanbi ani za vybavenos našej školy (školský
klub, po íta ová trieda, stravovanie. Milí naši
budúci prváci tešíme sa na Vás.
Marta Sehnalová, starostka

Pozvánka
Kultúrno-športová komisia pri OZ srde ne
pozýva každého, kto sa chce dobre zabavi , na
fašiangový ples, ktorý sa uskuto ní 17.2. 2007
v kultúrnom dome v Pa ovciach. Cena
vstupenky je 300,- Sk na osobu.
Z histórie obce
/pokra ovanie výberom z pôvodných záznamov/
Prísne pravidlá platili v lesnom hospodárstve.
Napr. v roku 1811 sa uvádza, že v chotári obce
Pa ovce sa nachádza les tzv. „Žobráky“ /dodnes
sa tento názov zachoval a tento les vlastnia
lenovia MZ Urbariát Pa ovce/, vo ve mi dobrom
stave. Zásluhu na tom mali miestni hájnici, ktorí
v priebehu 18-tich rokov vypestovali v tomto
poraste aj bukové drevo. Ke že tieto lesy boli v
spolo nej držbe, inšpektor jasovského panstva
povolil výrub obmedzeného množstva brezového
dreva pre zamestnancov jasovského panstva,
bývajúcich v Pa ovciach. Tí však porušili
stanovené podmienky a za ali s výrubom aj

mladého bukového dreva. Pridali sa k nim aj
niektorí zemepáni a ob ania Pa oviec. Pustošeniu
lesa sa nedalo zabráni vlastnými silami a preto
zemepáni Štefan a Peter Szirmay podali s ažnos
na stolicu Abovsko-tur anskú. Komisia na
základe zistených skuto ností postavila všetky
lesy v Pa ovciach pod prísny „zátvor“. Zakázali
tak zemepánom, ako aj ostatným ob anom
akýko vek výrub pod prísnym trestom. Sú asne
bolo prikázané „hlavnému slúžnemu“ potresta
všetkých, ktorí vyrubovali bukové drevo./
pokra ovanie na budúce/.
Eva Seligová, kronikárka obce

Patríte medzi nezistených vlastníkov pôdy?
Uvedený príspevok z histórie obce som
nevybrala náhodou. Chcem poukáza na to, že
v minulosti sa udia o svoje vlastníctvo starali,
strážili ho a zve a ovali. Ústavný súd v roku
2006 rozhodol, že pôda nezistených vlastníkov
neprejde na štát, ale usporiadanie vlastníctva
potrvá na alej. Napriek tomu si dovolím vyzva
ob anov, aby vo vlastnom záujme sa rozhodli ím
skôr za a s vysporiadaním. Mala som možnos
urobi preh ad nevysporiadaných vlastníkov
k pozemkom v rámci pozemkového spolo enstva
Urbariátu v našej obci. Približne pred piatimi
rokmi som informovala na výro nej lenskej
schôdzi Urbariátu, že v tomto pozemkovom
spolo enstve je asi 30 % nezistených vlastníkov.
Od tej doby sa mnohí s týmito problémami
vysporiadali, ale ur ite nie všetci. Mnohokrát sa
stretávame aj s tým, že ob ania vedia ko ko pôdy
vlastnili ich predchodcovia, ale pri dokladovaní i
už pre potreby uzatvárania nájomných zmlúv,
alebo vyplácania podielov v pozemkových
spolo enstvách, nevedia svoju domnelú výmeru
doloži
vlastníckym
listom.
V mnohých
prípadoch boli urobené dedi ské konania už
v minulosti, ale niektoré parcely boli z dedi stva

vynechané. Problém je v tom, že v takýchto
prípadoch prichádza do úvahy ve a dedi ov
a výsledný efekt pre jednotlivca je mnohokrát
ve mi malý. Celková výmera však môže by
nezanedbate ná a preto by bolo v záujme
všetkých zainteresovaných pristúpi
k tomu
zodpovedne. Každý prípad je iný, vyžaduje iný
prístup, ale v každom prípade aj asovo náro ný
a preto je na mieste ím skôr za a . Upriami
vašu pozornos chcem aj na to, že pri dedi ských
konaniach, i už nových alebo dodato ných,
netreba zabudnú na pozemky v kat. území
e ejovce /Szölöskei földek/ pokia
vaši
predkovia tam boli vlastníkmi. V prípade, že
niekto nevie ako za a , je potrebné obráti sa na
obecný úrad, kde vám ochotne poradia a usmernia
Vás.
Eva Seligová, poslanky a obce

Vybrané štatistické údaje za rok 2006
- po et narodených
: 5
- po et zomrelých
: 8
- po et prihlásených
: 7
- po et odhlásených
: 14
- stav obyvate stva k 31.12.2006 : 561
Stru né informácie:
1. Naši ob ania Mgr. Alena Ujcová, riad. ZŠ
a Vincent Tóth sú lenmi skupiny Karpatská
nadácia a na základe ich zodpovedného prístupu
k tejto úlohe sa zú astnia prejed-návania projektu
v Bruseli.
2. V rámci mierových misií armády
SR
v Afganistane sa zú astnil aj náš ob an Martin
Ivanko. Po 6-tich mesiacoch sa lenovia misie
v decembri minulého roku vrátili domov.
KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ OKIENKO
Preh ad niektorých akcií z plánu
innosti
kultúrno-športovej komisie v roku 2007:

- fašiangová zábava
- maškarný ples
- de matiek
- de detí
- „Pa ovské leto“
- športový de
- posedenie s dôchodcami
- viano ná akadémia
- silvestrovské párty

- stara sa o istotu kanálov, priekop
a verejných priestranstiev v okolí svojich
domov
- využíva existujúce možnosti separovaného
zberu odpadu.

Roland Rác,
predseda komisie pre šport a kultúru

Prvá športová akcia v roku 2007
D a 6. januára 2007 sa uskuto nil v miestnej
telocvi ni už tradi ný NOVORO NÝ TURNAJ
vo futbale. Zú astnilo sa ho 5 družstiev z blízkeho
okolia. Cie om tejto akcie je:
o uprostred zimy a tréningového vo na rozhýba
svoje telo,
o po sviato nej pohode a le ošení pri dobrom
jedle urobi nie o pre svoje zdravie,
o stretnú sa s dobrými priate mi a porozpráva
sa v príjemnej atmosfére.
Verím, že tí ktorí prišli neo utovali a o rok sa
stretneme opä .
Ing. Roman Seliga

OKIENKO KOMISIE NA OCHRANU
VEREJNÉHO PORIADKU
Z plánu innosti komisie na ochranu ver.
poriadku v roku 2007 vyberáme:
1. kontrola dodržiavania istoty verejných
priestranstiev
2. odha ovanie zne is ovate ov životného
prostredia
3. h adanie možností na odstránenie
existujúcich nedostatkov na úseku verejného
poriadku.
o by malo by pre každého z nás samozrejmé:
- nevynáša komunálny odpad na verejné
priestranstvá v obci ani mimo nej

o by sme chceli spolo ne s vami dosiahnu ?
- stretnú sa pri jarnom upratovaní a da do
poriadku verejné priestranstvá a objekty,
ktoré to vyžadujú
- vyhlási sú až o najkrajšie upravené okolie
rodinného domu.

Ing. Rozália Juhásová, preds.KNOVP

DETSKÉ OKIENKO
Ahoj deti
Blíži sa pomaly koniec prvého polroka a vy
budete ohodnotení známkami od pani u ite ky za
polro nú prácu. Vysved enie, ktoré dostanete
niekoho poteší viac, niekoho menej.
Ja by som vás chcela pozdravi a poveda , že sa
s vami budem takto stretáva po as celého roka.
Mám pre vás pripravené prekvapenie a tu je prvé!
Ke že sú „Fašiangy“ nau
riekanky.
Tancovala ryba s rakom
A cibu a s paštrnákom
Tekvica sa ve mi smiala
Jak cibu a tancovala.

ím vás veselé
Hrajte že mi, hrajte
husle javorové
nech sa rozveselí
to srdie ko moje.

Hádanky (
)
Hoc má dlhú bradu, nevie si da radu. o je to ?
Ko ko nití je v jednom pradienku ?
:-)
Správne odpovede dajte do schránky, ktorá je
umiestnená v budove OcÚ v termíne
do
15.2.2007. Jeden z vás bude odmenený na základe
vyžrebovania zo správnych odpovedí.
Teším sa na vaše nápady, ktoré tiež môžete da
do detského okienka.
Vaša teta Darinková

