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Samospráva informuje

Úsek sociálnej starostlivosti

Od volieb 2006 uplynulo jeden a pol roka
a výsledky jej innosti na úseku rozvoja obce sú
nasledovné:
- územný plán obce je hotový a dokon uje sa
vyú tovanie
poskytnutých
prostriedkov
z európskych fondov,
- v celej obci bola uskuto nená rekonštrukcia
verejného osvetlenia v záujme nižšej spotreby
elektrickej energie,
- vykonala sa rekonštrukcia miestneho rozhlasu,
odstránili sa staré st py a nové vedenie je
namontované na st poch elektrického vedenia,
- za alo sa s výspravkami na miestnych
komunikáciách od budovy Jednoty smerom na
Pizondor,
- uskuto nil sa výrub kalamitných drevín
v agátovom lesíku pri cintoríne a vy istil sa
priestor v okolí náhrobných kame ov na
židovskom cintoríne,
- boli vypracované nasledovné projekty na
získavanie finan ných prostriedkov z rôznych
fondov, kde boli uverejnené výzvy na ich
predkladanie: VEREJNÁ ZELE obci, kde
v prvej etape bola vykonaná inventarizácia
verejnej zelene a následne bol vypracovaný
projekt na úpravu jednotlivých priestorov v obci,
- z uvedených projektov bol úspešný projekt na
park pri Obecnom úrade, kde z fondu „Obnova
dediny“ obec získala 140.000,- Sk (projekt sa
za ne realizova v auguste 2008),
- rozbehnutý je aj projekt na cestu za záhradami
vo východnej asti obce /kert aj/,
- pripravené sú projekty na úpravu:
• cintorína a okolia,
• park pri obecnom úrade,
• rekonštrukcia a prístavba telocvi ne s riešením
priestorov pre potreby obce,
• park na Pizondore /za mostom/.

Uskutošnila sa zmena v poskytovaní sociálnej
výpomoci pre skôr narodených a to jednotnou
dotáciou vo forme nákupných poukážok
v hodnote 1000,- Sk na jedného ob ana nad 65
rokov.
Úsek školstva
- po et zapísaných detí do základnej školy
na nový školský rok 2008/2009 je 16
- po et detí zapísaných do materskej školy je 18
- v budove školy sa po as prázdnin zabezpe í:
• rekonštrukcia hromozvodu,
• oddelený vstup do MŠ,
• výmena regula ných ventilov na radiátoroch
v rámci šetrenia s energiou.
Marta Sehnalová, starostka obce

Z innosti spolo enských organizácií:
Telovýchovná jednota DRUŽSTEVNÍK Pa ovce
V rámci grantového programu SPOLO NE PRE
REGIÓN U.S.Steel Košice, s.r.o. podporila
projekt , ktorý podala naša TJ pod názvom
Spoznaj svojho suseda, finan nou iastkou vo
výške 87.822,- Sk. Rozšíri sa tak športový areál
o oddychovo-športovú zónu, ktorá má slúži na
preh benie medziobecných a medzigenera ných
vz ahov
v rámci
rôznych
športových
a kultúrnych podujatí. Projekt alej podporili
obec Pa ovce, Po nohospodárske družstvo
Pa ovce, Po ovnícke združenie Platan Pa ovce
a Regionálna rozvojová agentúra Moldava n/B.
Za realizáciu projektu sú zodpovední: Ervín
Šimon, Roland Rác, Róbert Juhász a Ing.
Roman Seliga. Závere ná as realizovaného
projektu
bude
patri
sú aži
v rôznych
disciplínach pre rôzne vekové kategórie.
Futbalové mužstvo dospelých po jesennej asti

futbalovej sú aže postúpilo do I.triedy Okresných
majstrovstiev.
- D a 20.7.2008 sa uskuto nil 0.ro ník turnaja
memoriál Andreja Komjátyho. Okrem domácich
sa zú astnili družstvá z Ve kej Idy, Myslavy
a Bystera.
Ing. Roman Seliga

lenovia Po ovníckeho združenia Platan
Pa ovce za ali v mesiaci máj práce na výstavbe
po ovníckej chaty.

Ladislav Varga, predseda PZ

PA

OVSKÉ LETO - Program

9. 8. 2008 - tane ná zábava vo vo nej prírode
hrá skupina TORPEDO s ob erstvením
a po ovníckym gulášom
Za iatok : 20.00 hod., miesto: športový areál
16. 8. 2008 – slávnostné ukon enie projektu
SPOZNAJ SVOJHO SUSEDA
- kultúrno-spolo enské a športové podujatia
- sú až vo varení kotlíkových jedál
- výstava remeselníckych prác
- diskotéka, diskdžokej Komjáty Peter
29. 8.2008 - v a t r a
- posedenie pre dôchodcov
- diskotéka pre mládež (rozlú ka s prázdninami)
Lunapark bude v prevádzke
od 8.8.2008 do 17. 8. 2008.
Z histórie obce /pokra ovanie/
Na úvod dnešnej asti z histórie obce sa
vrátim o 200 rokov spä , pretože ma zaujala
jedna tradícia, ktorá dlhé roky v obci pretrvávala.
Významné cirkevné sviatky /ako Ve ká noc,
Vianoce, odpust a pod./ sa oslavovali aj stre bou.
Bolo to finan ne náro né a preto sa v ur itých
obdobiach uvažovalo o upustenie od tejto

tradície. V roku 1810 vtedajší kurátor rímskokatolíckej farnosti Dorka Pavol zakúpil
z vlastných prostriedkov 2 ks malé delá na
uvedený ú el a svoje lúky v Rudníckej doline
prenechal na financovanie munície v alšom
období. V roku 1847 boli
znovu snahy
o prerušenie tejto tradície, avšak dedi ia
bývalého kurátora s podporou ob anov tomu
zabránili a tak sa stre by znovu obhájili. Dokedy,
to sa už z alších záznamov nepodarilo zisti .
Sú as ou našej histórie sú aj naše kostoly
a farnosti. V roku 1911 sa splnila dávna túžba
veriacich reformovaného farského spolo enstva
ma vlastný kostol. D a 26.12.1910 na spolo nej
schôdzi spolo enstva, v tom ase 16 rodín, sa
rozhodli kostol postavi . Pozemok na tento ú el
darovala rodina Dessewffyovcov. V uvedenej
dobe bol duchovným Ján Bodnár.
Stavebné práce boli zahájené 1. 3. 1911 a kostol
v hodnote 12800 forintov bol postavený za šes
mesiacov. Vysviacka kostola sa uskuto nila
10.9.1911. V roku 1923 boli pre potreby kostola
odliate 2 ks zvonov 100 a 200 kg, ktoré nahradili
pôvodný 1 zvon. Na stavbu kostola prispeli
lenovia farského spolo enstva, ob ania žijúci
v Amerike a taktiež bola vybratá pôži ka. Po
splatení pôži ky v roku 1930 postavili novú
školu, ktorá do roku 1945 slúžila svojmu ú elu.
Vä šia oprava kostola bola prevedená v roku
1966 a v roku 1981 sa uskuto nila prístavba
modlitebne.
História reformovanej cirkvi v obci sa za ala
písa ove a skôr, než bol postavený kostol.
Sved í o tom aj nápis z roku 1719, z oho je
možné usúdi jej existenciu dávnejšie predtým.
Kým nebol kostol, bohoslužby sa konali v škole.
Veriacich na modlitby zvolával zvon, ktorý bol
umiestnený uprostred dediny /terajší dom . 37/.
/pokra ovanie nabudúce/
Eva Seligová, kronikárka obce

Obec má novú web stránku www.panovce.ocu.sk,
na ktorú si môžeme sami zavesi aktuality a tiež
aj zaujímavosti zo života obce. Privítame Vaše
návrhy, nápady a novinky, ktoré nám predložíte a
radi ich zavesíme na stránku našej obce.

Detské okienko
Ahoj deti,
vaša škola mi napísala s ažnos , že je jej za
vami ve mi smutno. Je stále prázdna, opustená
a osamelá. Povedala som jej, že teraz máte úplne
iné starosti. Tešíte sa na horúce letné dni.
Nemusíte ráno vstáva a ponáh a sa na
vyu ovanie. Písmenká a ísla tiež majú
prázdniny, tak im dáme teraz pokoj.
My sa ur ite stretneme na Pa ovskom
športovom lete, ktoré bude 16.8.2008 a aj pre vás
nejaké disciplíny vymyslíme.
A aby to nebolo také jednoduché, tak jedna
hádanka pre vás.
Z jari bielou farbou žiari,
v lete zelené rúcho má,
a na jese ervenú úrodu nám dá.
/ o je to?/
Pekné prázdniny!

Teta Darinková

Zber separovaného odpadu je zla ovaný
v rámci celého okresu, musí by dodržaný
harmonogram. Harmonogram pre našu obec
je vyvesený na úradnej tabuli vo vestibule
OcÚ a v predajni Jednota. Nie je možné ho
dola ova pod a našich potrieb, preto vás
žiadam, aby ste boli oh aduplnejší pri
nap aní kontajnerov, istoty ich okolia
a hlavne nezabudnite na PET f aše, ktoré
s t l a e n é zaberajú 1/3 objemu.

