v Ma arsku, kde na kúpalisku
v Bogásci strávili príjemný de ,
- uskuto nilo sa tradi né „Pa ovské
leto“,
- TJ Družstevník Pa ovce sa so
smútkom rozlú ila so svojím starým
autobusom. Útechou je skuto nos ,
že neskon il na šrotovisku, ale alej
bude slúži a reprezentova svoju
zna ku.
Za al sa nový školský rok

Pa ovský
spravodajca
ro ník 4.
íslo 3
október 2007

Stru né informácie
- obecným zastupite stvom boli
schválené 3 dôležité VZN: o
územnom pláne obce, prevádzkový
poriadok pohrebiska a o verejnom
poriadku (plné znenie všetkých VZN
sú vyvesené vo vestibule OcÚ),
spolo nos
VENTUREAL
Slovakia, s.r.o. prevádza v okolí
našej obce prieskum možností
výstavby veterného parku,
- vyhotovila sa inventarizácia drevín
v obci (ako 1.etapa na vyhotovenie
projektu úpravy verejnej zelene),
- lenovia klubu dôchodcov sa
zú astnili v mesiaci Júl 2007 zájazdu

1.septembra je aj pre našu školu
za iatok nového obdobia, kedy sa
bližšie oboznamujeme s tým, ako
v našej obci pracuje a o dáva našim
de om. Ponúkame vám stru né
zhodnotenie výchovno-vzdelávacej
innosti za školský rok 2006/07.
Naša základná škola patrí medzi
malotriedne
školy,
ktorej
zria ovate om je obec. V školskom
roku 2006/2007 navštevovalo školu
14 žiakov 1. – 4. ro níka.
Vyu ovanie sa uskuto ovalo v
oddeleniach jednej triedy. Triednou
u ite kou bola Mgr. Alena Ujcová.
V popolud ajších hodinách pracoval
školský klub detí pod vedením p.
vychovávate ky Margity Turákovej.
Sú as ou výchovno - vzdelávacej
práce bolo aj získavanie poznatkov
o udských hodnotách, ktoré
sú
zahrnuté v dokumentoch Všeobecná
deklarácia udských práv, Dohovor
o právach
die a a
a úlohách
výchovy
k
manželstvu
a rodi ovstvu.
Pozornos
sa
venovala upev ovaniu fyzického
a duševného zdravia, telesnému a

pohybovému rozvoju žiakov formou
pohybových aktivít, o om sved í
aj ú as žiakov na týždennom
rekrea no – vzdelávacom pobyte
v máji tohto roku v Škole prírode v
Kysaku.
Sú as ou vyu ovania bol aj v tomto
školskom roku povinne volite ný
predmet náboženská výchova, ktorý
pracoval pod vedením Mgr. Michala
Šušku s po tom detí 14 a nepovinný
predmet anglický jazyk, ktorý
navštevovali žiaci už od 1. ro níka.
Záujmový útvar – prácu s po íta om
so 100% ú as ou žiakov viedla aj
v minulom školskom roku Ing.
Martinove, interná pracovní ka CV
Košice.
Z mimoškolských aktivít, na ktoré
bol školský rok 2006/07 bohatý,
spomenieme tie najzaujímavejšie:
• Beseda s knihovní kou obec.
knižnice
• Výstava tvorivých prác na OcÚ
• Návšteva
štátneho
divadla
v Košiciach
• Ú as
v sú aži Hviezdoslavov
Kubín v Moldave nad Bodvou
• Matematická
pytagoriáda
v Košiciach
• De múz v Trstenej pri Hornáde
• Ú as na medzinárodnej výtvarnej
sú aži Najkrajší cvr ek v Moldave
nad Bodvou
• De ochrany loveka a prírody
• Škola v prírode Kysak
Sú as ou života školy
zapojenos do projektov:

bola

aj

• Pomôž svojej škole a chrá
prírodu
• Zber odpadového materiálu
• Stom drogám! Za dravší život detí
• Zašportujme si s hviezdi kou
Orion
Výchovno - vzdelávacie výsledky
hodnotí škola za minulý školský rok
ve mi pozitívne. Prospelo všetkých
14 žiakov. Dve žia ky - P.Šimonová
a N.Matezsová, ktoré ukon ili 4.
ro ník s výborným prospechom a
ktoré reprezentovali školu v rámci
okresných sú aží, pokra ujú v štúdiu
na 8-ro nom gymnáziu v Moldave
nad Bodvou (Matezsová) a na ZŠ
v e ejovciach (Šimonová).
Vzdelávaniu sa nevenujú len žiaci,
ale
aj
ich
pedagógovia.
V Metodicko-pedagogickom centre
v Prešove získala Mgr.Alena Ujcová
osved enie
o absolvovaní
dvojro ného
priebežného
vzdelávania – Príprava vedúcich
pedagogických zamestnancov, ako aj
Odbornú prípravu riadite ov ZŠ pre
odborné financovanie a personálne
manažovanie – Modul II, org.
Akademiou
Istropolitana
v Bratislave.
Po as celého školského roka ZŠ
v Pa ovciach úzko spolupracovala
so základnými školami v povodí
Bodvy v
oblasti metodickej
a odbornej, s Krajským školským
úradom v Košiciach, so Školským
úradom v Moldave nad Bodvou, s
Obecným úradom Pa ovce a s
Metodicko-pedagogickým centrom
v Prešove.

Na vedomie

Sociálna práca

V našej
obci
obhospodáruje
po nohospodársku pôdu nieko ko
užívate ov - nájomcov. Každý
hospodári
pod a
schválených
projektov, ktoré vychádzajú zo
Zákona .445/2002 Z.z., zo zásad
správnej farmárskej praxe, zo
Zákona .545/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny, zo Zákona
.83/2000 Z.z. o pôde – ochrane
pôdneho fondu. Každý projekt
kladie pod a príslušného zákona
ur ité požiadavky na užívanie.
V prípade splnenia požiadaviek,
ktoré sú pravidelne kontrolované
orgánmi
PPA,
eko-komisármi,
UKSUP – om, euro – komisármi, sa
poskytujú priame platby – dotácie.
V prípade nesplnenia niektorých
úloh sú dotácie krátené alebo
odobraté na 1 – 5 rokov. Najmenšia
sankcia uvalená eko-komisárom
tohto roku bola 100 000,- Sk.
Z tohto dôvodu
sa vyzývajú
ob ania, aby pohyb motorovými
vozidlami po po nohospodárskej
pôde obmedzili a v prípade nutnosti
sa dohodli s užívate om. Pri pohybe
motorových vozidiel
dochádza
k poškodeniu porastov,
o sa
posudzuje ako devastácia. Ak sa
uvalia sankcie, ktoré nie sú nízke,
budú užívatelia po nohospodárskej
pôdy
vymáha
od
nedisciplinovaných ob anov túto
škodu súdnou cestou. Prosíme, aby
túto skuto nos ob ania vzali na
vedomie.

V rámci prechodu kompetencií na
obce prešla iasto ne aj sociálna
práca. Na to, aby sme túto prácu
mohli vykonáva o najefektívnejšie
a pomôc
o najviac tým, ktorý
o pomoc prejavia záujem, tak ako to
už bolo obcou predložené pred
dvoma rokmi, po
ase znova
predkladáme návrh. Obec v rámci
svojich
technických
ako
aj
finan ných možností ponúka pre
ob anov vyššieho veku, samostatne
žijúcim so zdravotnými problémami
bezplatnú služby ako: dovoz stravy,
pomoc pri nákupoch, výber liekov
z lekárne a služby o ktoré prejavia
záujem. Nato, aby sme vedeli komu
ako vyjs v ústrety, je potrebné
po u požiadavky. Obecný úrad
pripravuje stretnutie aj s tými
dôchodcami, ktorí už pre slabšiu
pohyblivos , ale aj zdravotné
ažkosti, nevedia si s niektorými
problémami poradi . Stretneme sa
s Vami d a 20. 10.2007 o 14.00 hod.
v kultúrnom
dome.
Dovtedy
porozmýš ajte a Vaše požiadavky sa
pokúsime spolo ne s Vami vyrieši .

starostka obce, farmári

Z histórie obce
V dnešnom
pokra ovaní
sa
vrátime o vyše 100 rokov spa , aby
sme sa dozvedeli , aký problém mali
v tom ase v obci. D a 14. augusta
1881 zasadala školská stolica rím.kat. školy a riešila ve mi vážnu
obecnú záležitos . 24. júla toho
istého roku požiar zni il budovu
rím.-kat. školy, ktorá stála na mieste

medzi kostolom a terajším obecným
úradom. Z uvedenej zápisnice sa
tiež dozvedáme, že to bola drevená
budova postavená ešte v roku 1809,
bola zna ne schátralá a na zlý stav
a nevyhovujúce
podmienky
na
vyu ovanie
poukazovali
už
v predchádzajúcom období školské
kontrolné
orgány.
Následkom
požiaru bola tak zni ená, že školská
stolica prijala rozhodnutie postavi
novú školu pri u ite skom byte.
Škola mala by postavená do
jedného roka, nako ko bolo cca 7080 školopovinných detí v ro níkoch
1-8.
Nebolo to jednoduché
rozhodnutie, lebo financie aj v tom
ase hrali rozhodujúcu úlohu. Po as
výstavby sa deti u ili v náhradných
priestoroch a to bu na fare, alebo aj
v u ite skom byte. Pri
ítaní
jednotlivých zápisníc je zrejmé, že
školská
stolica
mala
ve mi
významné
postavenie.
Bola
zodpovedná za riadny chod školy, na
uvo nené miesto vyberala u ite ov,
riešila finan né zabezpe enie školy
a pod. U itelia boli vyberaní na
základe konkurzu uverejneného
v novinách pre u ite ov. Záujem
prejavovali
aj
u itelia
zo
vzdialenejších miest, napr. aj
z terajšej R alebo Ma arska. Boli
však prípady, že aj pri opakovaných
výzvach sa nikto neprihlásil .
V takom prípade vyu oval aj
správca školy, ktorým bol miestny
farár. Práve aj v období výstavby
školy farár Jozef Antolík /pôsobil
v obci v r. 1879-1885/ vyu oval
miesto u ite a bez nároku na

odmenu, aby ušetril peniaze na novú
školu. lenovia školskej stolice, ale
aj vä šina ob anov pristupovali
s maximálnou zodpovednos ou, aby
sa deti mohli u i vo vyhovujúcej
škole. Ve kým prínosom boli aj
dobrovo ní darcovia, ktorí výstavbu
podporili finan ne, alebo materiálne.
V jednotlivých zápisniciach sú ich
mená
uvedené
a na
základe
rozhodnutia školskej stolice bolo im
zaslané aj písomné po akovanie.
Medzi
darcami
boli
miestni
ve kostatkári aj zo susednej Šemše,
alej lesník zo Šemše, obvodný
lekár z Moldavy, zamestnanec súdu
v Košiciach a pod. Pre zaujímavos
si dovolím citova zo zápisnice,
ktorá je v ma arskom jazyku: „Nem
csekélyeb
oromel
jelenti
az
elnok.hogy o Felsége I. Ferencz
Jozsef apostoli király legkegyeseb
Urunk, kétszáz forintot méltosztatot
iskolánk
folépítésére
magánpénztárábol
adományozni“.
Z uvedeného záznamu je zrejmé, že
to bol vážny problém, ke sa pomoc
poskytla aj z najvyššieho miesta.
Napriek všetkým problémom sa
podarilo školu dokon i v roku
1883.V zápisnici zo zasadnutia
školskej stolice z 9.12.1883 sa
uvádzajú všetky prijmy aj výdavky
súvisiace s výstavbou novej školy.
lenovia školskej stolice sa volili na
3 roky. V rokoch 1881-1883 bolo
nasledovné zloženie: predseda –
Jozef Antolík /miestny farár/,
svetský
predseda
–
Juraj
Hudák,zapisovate – Anton Lovassy,
lenovia – Ján Czesztitszky, Michal

Mitro, Jozef Melega st. Michal
Dolyak,
Michal
Petrík,
Ján
Csepeghy, Jozef Spisák, Ján Ballas,
Štefan Bobko. Z uvedených mien,
aspo iasto ne sa dozvedáme, ktoré
rodiny tu žili už v dávnej minulosti.
/pokra ovanie nabudúce/.
Eva.Seligová, kronikárka

Október „Mesiac úcty k starším“
Vedeni
klubu
dôchodcov
v spolupráci
s OcÚ
pri
tejto
príležitosti srde ne pozýva svojích
lenov na posedenie, ktoré sa
uskuto ní 21.10.2007 v KD. Tešíme
sa na stretnutie.
Márie Ujczová, predsed. klubu

Spomienka na leto
Jese nám pomaly za ína farby
listy stromov do ervena a ani sa
rukou nedajú nama ova tie krásne
farby. Dni sa krátia, slnie ko akosi
slabšie hreje a v myšlienkach máme
spomienku na horúce leto, ktoré je
už za nami. Predposlednú nede u
sme sa aj my, veriaci spolu s de mi,
ale aj s naším pánom farárom vybrali
na pútnicko –turistickú prechádzku
ku kostolíku Svätej Anny. Cez les,
lúky, pola a dedinu Rudník sme sa
dostali š astne k vytúženému cie u.
Pri kostolíku sme sa pomodlili,
napili sa erstvej pramenistej vody,
trocha si oddýchli a naplnení
Božskou láskou sme sa vrátili
v plnom zdraví, aj ke príjemne
unavení domov. Veríme, že na
budúci rok pridajú k nám aj alší
a spravíme si zase pekný peší výlet,

ktorý už bude 2. ro níkom tejto
pútnicko-turistickej prechádzky.
Ing. Rozália Juhászová

Ahoj deti
No ako? Už zarezávate naplno
5.týžde , sem tam aj nejaká
poznámka sa pritrafila do žiackej,
ale ur ite sú tam aj dobré známky,
z ktorých majú rados aj vaši
rodi ia. Na prázdniny sme už
pomaly zabudli a o chví u sú tu
alšie, hovoríme im jesenné , ale oni
sú aj také duši kové, pretože v tom
ase máme pamiatku zosnulých
a skoro každý z vás nejakých
príbuzných na cintoríne a pôjde
zapáli svie ku na hrob svojich
najbližších.
Naše hádankárske okienko.
1.Krá ovi , prikázal sluhom, aby
vyviezli dva vozy chvojiny pred
kostol,
ke
pôjde
Ani ka
z kostola.........
Deti viete o je to chvojina ?
2. Biele je ako múka, zelené ako
lúka,
Chvost má ako myš, ale nie je to
múka ani lúka, ani myš. o je to ?
Správne odpovede tak, ako doteraz
môžete hodi do schránky na OcÚ.
Výhercovia budú odmenení na
Viano nej akadémii.
Milé deti nezabudnite, že celý
mesiac október je „Mesiac úcty
k starším“. Treba urobi
dobrý
skutok
k starším
u om
a nezabudnú sko i do záhrady pre
tekvicu na sviatok halowen.
Vaša teta Darinková

