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Z histórie obce (pokra ovanie)

V prvom
štvr roku
bola
prevedená
rekonštrukcia
verejného
osvetlenia.
Výbojkové žiarovky boli vymenené za
úsporné.
V sú asnosti sa prevádza inventúra verejnej
zelene v obci a na základe zisteného stavu
bude vyhotovený projekt na úpravu verejných
priestranstiev.
Na niektorých miestach boli vy istené
priekopy, ím sa zabezpe il plynulý odtok
vody a pri južnej vstupnej bráne na cintorín
bol osadený most.
Na základe výberového konania sa obsadila
funkcia riadite ky materskej školy. Od nového
školského roku sa riadite kou stala p. Margita
Hiblárová.
Po et zapísaných detí do základnej školy pre
školský rok 2007/08 je 16 a do materskej
školy 15.
Marta Sehnalová, starostka

Pa ovský
spravodajca
ro ník 4.
íslo 2
júl 2007

!

105 ro ná kaplnka
V zhone každodenných povinností náš život
plynie ve mi rýchlo. No i napriek tomu by sme
mali nájs prostredníctvom tých hodnôt, ktoré tu
máme, spojenie s minulos ou. Kaplnka, ktorá stojí
sná na najfrekventovanejšom mieste v našej
obci, je už 105 rokov nemým svedkom udalostí,
ktoré sa tu odohrávajú. Pri priekope te úcej od
cintorína bola umiestnená nevedno kedy kamenná
socha sv. Jána Nepomuckého. Prvá písomná
zmienka je z roku 1879, ke pán Lovassy dal
postavi hodnotné drevené oplotenie. V r. 1880
miestna obyvate ka Katarína Dorková zložila
ur itú sumu, aby v budúcnosti zabezpe ila
starostlivos
o
túto
sochu. V
roku
1902
vedenie rímsko-katolíckej cirkvi sa
uznieslo, že pre sochu sv. Jána Nepomuckého
postavia kaplnku. Rozpo et zo 14. apríla 1902
vypracovaný miestnym murárom Jozefom
Spišákom predstavoval iastku 404 vtedajších
korún. Kaplnka v tom istom roku bola postavená.
V roku 1912 a v roku 1922 bola strecha kaplnky
znovu nafarbená,
o sved í o pravidelnej
starostlivosti o túto stavbu. (pokra ovanie
nabudúce)
Eva Seligová, kronikárka obce

Program:
Sobota - 20,00 hod. zábava pod holým nebom
do tanca hrá skupina TORPEDO
Nede a - 14,00 hod. kultúrny program
Vystúpia: Vokálne duo ADJA, mládež našej
obce, ukážka výcviku psov a sú až, futbalový
zápas.
(ob erstvenie a guláš zabezpe ený na obidva dni)
Obec Pa ovce, zastupite stvo

Kultúrno- spolo enská a športová innos
V 1. polroku sa uskuto nili kultúrno-spolo enské
podujatia, ktoré boli naplánované. Deti sa
zabavili na maškarnom plese a potešili kultúrnym
programom aj naše mamky z príležitosti ich
sviatku. Dospelí sa mohli zabavi
na
fašiangovom plese, ktorý pripravila kultúrnošportová komisia pri OZ. Mimo plánu bola aj

tane ná zábava „Majáles“ s vystúpením hudobnej
skupiny S AMBA.

Páv, páv kdeže si?
V pierkach som tu odetý,
ke mi jedno pierko spadne,
diev ina ho dvihne ladne.

Komisia pre kultúrnu a športovú innos pri OZ
v spolupráci s TJ Pa ovce usporiadala d a
17.6.2007 športový de detí. Zapoji sa mohli
všetky deti, ktoré prejavili záujem zasú aži si
v pripravených disciplínach. Pre rôznorodos
záujemcov boli deti rozdelené do 3 vekových
kategorií:
1. deti predškolského veku
2. žiaci 1.-4. ro níka
3. žiaci od 5. ro níka vyššie
-

sú ažné disciplíny:
stre ba zo vzduchovej zbrane (len pre
deti staršej vekovej kategórie)
skákanie vo vreci
prekonávanie prekážok na bicykli
beh cez prekážky
hod tenisovou lopti kou do cie a
premiest ovanie kuželiek na as

Všetky deti sa zapojili do sú aže s ve kým
nasadením a stato ne bojovali.
Za dosiahnuté výsledky boli odmenené vecnými
cenami, sladkos ami a diplomom za ú as .
Sú ažiacim prialo aj po asie, o prispelo
k pohode a dobrej nálade všetkých prítomných.
Skon il sa futbalový sú ažný ro ník 2006/2007.
I napriek tomu, že sa naše družstvo dospelých
umiestnilo na 3. mieste, nesta í to na postup do
vyššej triedy. Žiaci sa umiestnili na 8. mieste.
Roland Rác

Správne odpovede na hádanky, ale aj vaše
príspevky môžete vhodi do schránky na OcÚ do
31.8.2007.Výherca bude odmenený. Teším sa na
spoluprácu s vami, ale aj na vaše príspevky.
Prajem vám pekné prežitie letných prázdnin.
,,Hurá prázdniny“ - asi každý jeden z vás použije
túto vetu, ke vám pani u ite ka odovzdá
29.6.2007 vysved enie. Prázdniny sú dni
oddychu, odpo inku, dni vo na, ale aby ste ve mi
nele ošili mám pre vás pripravenú novú pesni ku
a dve hádanky.
Ój zelené leto, letko vo avé,
utekajú deti boso po tráve,
o krýtky sa bavia o zvieratká,
mäkký koberec, im nôžky hladká.
Kraj zelenej lúky, kde kvet samý,
divý mak si zastal s troma pú kami,
slnie ko sa smeje, sype lú e z rúk,
už sa rozvil prvý, druhý, tretí puk.
Hádanky:
Ráno prvé vstáva,
ve er posledné líha,
celý de sa smeje
a pekne nás hreje. o je to?
Chodí, chodí nemá nohy
a loveka dobre vodí. o je to?
Do nášho okienka prispela vlastnou tvorbou aj
vaša kamarátka Romanka Ficeriová.

Vaša teta Darinková

Krásne prázdniny

