vianočný stromček žiari všetkým
mladým aj tým starým.

Dôležité rozhodnutia poslancov v roku
2008
o
o
o

o
o
o
o
o

Paňovský
spravodajca
ročník 5.
číslo 2
december 2008

Nech vianočný stromček svieti
naozaj pre všetky deti, nech

o
o

rozpočet na rok 2008 vo výške 5,3 mil.
dotácie pre TJ, Klub dôch., Poľ.združ.
predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce
pozdlž obecnej komunikácie, ohradené ako
predzáhradky a nádvoria
pracovanie zmien a doplnkov
v územnom pláne
zmenu sociálnej výpomoci
VZN o výške a príspevku za pobyt detí
v MŠ
VZN o určení miesta a času zápisu na
plnenie povinnej školskej dochádzky
VZN o výške príspevku na činnosť klubu
detí
VZN o miestnych daniach a poplatkoch na
rok 2009
každý štvrť rok prejednávanie a
schvaľovanie výsledku hospodárenia

Čo sa vykonalo v roku 2008
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rekonštrukcia obecného rozhlasu.
Hromozvod, revízia el. vedenia ZŠ.
Stavebné úpravy v MŠ.
Park pri obecnom úrade.
Schody a dlažba na obecnom úrade.
Projekt na rekonštrukciu a rozšírenie
telocvične.
Vyčistenie obecného lesíka.
Likvidácia smetiska na Pizondore.
Úprava zadnej časti dvora v ZŠ, MŠ.
Nábytok na OcÚ.

•

Nové vstupné dvere na OcÚ.

Vážení spoluobčania,
ďakujeme
Vám
za
dôveru, želáme
Vám
radostné sviatky a do nového roka prajeme
veľa zdravia, spokojnosti, osobných
a
pracovných úspechov.
Marta
Sehnalová,
starostka obce

Steblo slamy.
Keď sa na oblohe objavila Betlehemská hviezda,
zbor anjelov oznamoval chudobným pastierom
novinu o narodení Božieho dieťaťa. Zrodil sa príbeh
o „Steble slamy“. Pastieri sa vracali z Betlehema,
kde sa boli pokloniť Ježiškovi, narodenému
v chudobnej maštali. Niesli plné náruče darov
a teraz odchádzali od neho len s prázdnymi rukami.
Okrem jedného, najmladšieho pastierika. Ten si
z maštale predsa niečo odniesol. Celou cestou to
zvieral v maličkej rúčke. Ostatní pastieri by si to ani
nevšimli, keby sa ktosi neopýtal. „Čo to máš
v tej ruke?“ Steblo slamy“, odpovedal chlapec.
Vzal som si ho z jasličiek, v ktorých ležalo dieťa.
„Steblo slamy?“ posmievali sa mu ostatní, také
smeti a také nič, zahoď ho! Ale kdeže, ono mi stále
bude pripomínať malého Ježiška!
Na druhý deň si pastieri znovu začali doberať
malého chlapca. „Tak čo? Ešte stále máš to steblo
slamy?“ Malý pastier im ho ukázal. „Stále ho nosím
pri sebe.“ Zahoď ho, k ničomu ti nie je.“ „Nie, má
veľkú cenu, ležal na ňom Boží syn“. „A čo má
byť?“ Dôležitý je Boží syn a nie kus slamy! Mýlite
sa, na čom inom by ležal, keď je tak chudobný?
Boží syn potreboval kúsok slamy a to ma tak
poučilo, že Boh potrebuje i obyčajných ľudí
a obyčajné veci. Steblo, akoby malo pre chlapca

stále väčšiu hodnotu. Na pastve ho stále držal
v ruke, spomínal na slová anjelov a bol šťastný, že
má Boh tak rád ľudí. Jeden zlý pastier raz zobral
chlapcovi steblo, pokrčil ho a zahodil. Daj už s tým
steblom pokoj! Boli nás z tých hlúpych rečí hlava!
Mladý pastierik kľudne vstal, zodvihol steblo zo
zeme a opatrne ho narovnal. Vidíš, ostalo také ako
predtým. Ani tvoj hnev mu nič neurobil. Iste, zničiť
steblo slamy je ľahké. Premýšľali ste už niekedy
o tom , prečo Boh poslal malé dieťa na tento svet,
keď potrebuje silného záchrancu?
Raz z toho dieťaťa vyrastie silný muž a nič ho
neporazí. I napriek ľudskej zlobe zostane tým, čím
je – Spasiteľom, ktorého nám poslal Boh. Mladý
chlapec sa usmial a žiarivým
pohľadom
pokračoval. Božia láska sa totiž nedá zničiť
a zahodiť. I keď sa zdá krehká a slabá, ako steblo
slamy.
Ing. Rozália Juhászová
Ahoj deti!
Na adventnom venci treba zapáliť poslednú
sviečku . Ježiško už má darčeky určite zabalené.
Naša radosť sa zväčšuje každým dňom. Do jeho
narodenín ostáva naozaj už len pár dní! Každý z vás
dostane pod stromček darček. Preto sa treba za tieto
darčeky Ježiškovi poďakovať! Prostredníctvom
Vašich rodičov a určite aj starých rodičov.
Narodenie Božieho dieťaťa si pripomíname každý
rok. K Vianociam neodmysliteľne patria aj dni
oddychu, dni pokoja, dni lásky a dni plné zimných
hier. Počas vianočných prázdnin si treba poriadne
oddýchnuť, do sýta sa vyspať a nabrať nových síl
do nového roka.
Nezabudla som ani na hádanku, dnes doplníte slovo
z jednej vianočnej koledy.
Búvaj dieťa krásne,
Uložené ........ ?

Odmena čaká na jedného z Vás, na niektorom
z podujatí, ktoré pre Vás pripravíme už v roku 2009
Prajem Vám kamaráti krásne, pokojné, bohaté
a šťastné vianočné sviatky.
Teta Darinková
K slávnostnej vianočnej atmosfére prispeli svojou
vlastnou tvorbou aj naše deti zo základnej školy:
Vianoce
Prišla pani Zima,
vonia
s dobrým nápadom.
zvonia.
Keď napadá sniežik:
Hurá, ide sa von.

Vianočný stromček už
na jeho vrchu zvončeky
Na stole večera rozvoniava,
kapor to je výživa zdravá.

Vianočný stromček svieti,
Či boli dobré rozhodne
Ježiško.
pri ňom sa hrajú deti.
ak nie prinesie im palicu
a uhlisko.
Tešia sa na mravčeky,
Ak áno čaká ich odmena,
ktoré im prinesú darčeky. dostanú šťastie do vena.
Miriam Palková, 4.roč. ZŠ
Paňovce
Vianočný stromček
Na vianočný stromček
zavesíme malý zvonček.
Keď zazvoní zvonček
sviečka zahorí,
náš dom sa láskou naplní.
Bianka Ujcová , 2. roč. ZŠ Paňovce

Športu zdar a futbalu zvlášť!
Je tu koniec roka a za nami koniec ročníka
2007/2008 a polovica novej sezóny. Tento rok bol
bohatý na príjemné, ale aj menej príjemné udalosti.
Nečakaný, náhly odchod nášho dlhoročného
funkcionára a „otca“ paňovského futbalu nás
zaskočil. Prežil pri našom futbale pár desiatok
rokov, niekoľkých predsedov klubu, mnoho hráčov
a lepšie i horšie chvíle. Nebol to človek, ktorý

nahliadol do veľkého futbalu, ale svoj malý klub
mal vždy pod kontrolou. Neuniklo mu nič, z čoho
by mohol získať nejaké prostriedky v prospech
klubu. Ako prvý v dedine, ale aj medzi klubmi
v okolí získal 2 % z odvedených daní pre našu
organizáciu. Organizoval zájazdy v lete na
kúpaliská, oslovoval sponzorov, len aby získal
nejaké finančné prostriedky na chod klubu. Pre
každého, kto chcel nejakým spôsobom pomôcť pri
rozvoji športu, vedel nájsť nejakú úlohu a keď to
nesplnil, urobil to sám. Je nám všetkým ľúto, že sa
už nedožil nášho postupu do vyššej triedy. A aby
sme mu neostali nič dlžní, mali by sme nadviazať
na všetko pozitívne, čo urobil pre futbal v dedine,
aby jeho mnohoročné úsilie nevyšlo nazmar.
Súťažný ročník 2007/08 sa nám podarilo veľmi
úspešne dokončiť i napriek nie najpresvedčivejšími
výkonmi v jarnej sezóne. Záver sa nám vydaril
a tak sme sa mohli tešiť z postupu do 1. triedy. Je to
pekný úspech, ale za tým treba hľadať aj kus dobrej
práce, snahy a odhodlania všetkých hráčov
a fungujúceho výboru TJ. Mnohí si myslia, že počet
hráčov je to najmenej. Práve naopak. Dnes, v čase
modernej techniky, internetu je svet akoby menší,
vieme si ho stiahnuť do našej izby, ale svet
s realitou nám uniká. Najlepšie to vidíme na našom
žiackom mužstve. Na každom súťažnom zápase
chýba jeden alebo aj dvaja hráči, ktorých musíme
doplniť zo strany súpera. Nie je to len preto, že
máme málo detí, ale mnohokrát aj preto, že
jednoducho sa im nechce a necítia žiadnu
zodpovednosť voči kolektívu a svojim kamarátom.
Žiacke mužstvo je pre nás veľmi dôležité nielen
z toho dôvodu, že po čase by vedeli doplniť
mužstvo dospelých, ale je to aj jedna z podmienok
účasti dospelých v súťaži. Touto cestou sa chcem
poďakovať aj rodičom žiakov, ktorí každú sobotu
vozili deti na zápasy. Zároveň chcem vyzvať
všetkých rodičov, aby podporovali svoje deti

v športovaní, aby čas, ktorý presedia pri počítačoch
mali čím vykompenzovať. Máme šikovných
futbalistov v žiackom kolektíve o čom svedčí aj
skutočnosť, že nášho odchovanca Romana Ujca si
„vypýtala“ Moldava na hosťovanie. Aj z ďalších,
keby ostali pri futbale, by sme mohli mať
dôstojných zástupcov v mužstve dospelých, ktoré
z roka na rok starne. A už sme pri koreni veci. Za
posledných pár rokov sa podarilo k dospelým
„zapadnúť“ iba Tomášovi Lakimu, ml. a Peťovi
Vargovi. Výbor TJ cíti zodpovednosť voči tým
žiakom, ktorí sú šikovní a chcú hrať futbal a urobí
všetko preto, aby ten futbal tu bol. Verím, že môže
prísť k náprave a väčšinu mužstva budú tvoriť
odchovanci z našej dediny. Pre vysvetlenie situácie
uvádzam terajšie zloženie dospelého mužstva: 6
hráčov je z Paňoviec, 3 sú z Košíc, 3 z Medzeva, 1
z Moldavy a 1 z Buzice. Niekto si možno položí
otázku, prečo sa tu vlastne hrá futbal. Dôvody si
treba nájsť už v predchádzajúcich riadkoch, ale aj
v tom, že je to už akási tradícia každú 2. nedeľu sa
zísť na ihrisku a baviť sa nielen futbalom. Veľmi
ma potešilo, keď sa v našej obci zastavil úplne
cudzí človek, nezaujatý futbalom a nadchýnal sa
atmosférou, ktorá vládla v dedine a na zápase
s Malou Idou.
I keď je už každému známe, rád by som
pripomenul, že vďaka nášmu úspešnému projektu a
obdŕžaných finančných prostriedkov z Karpatskej
nadácie a za pomoci obce a brigádnickej pomoci
členov a sympatizantov sa nám podarilo vytvoriť
ďalšie priestory na oddych. Zároveň chcem
poukázať na to, že upravený voľný priestor za
telocvičňou čaká na ďalšie nápady z vašej
strany. Kto príde s vlastným nápadom a prispeje
vlastnou prácou, v spolupráci s obecným úradom
nájdeme spôsob ako potrebný materiál finančne
vykryť.

Na záver ešte k nášmu účinkovaniu v 1. triede
chcem poukázať na to, že hráme s obcami, ktoré
veľkosťou aj finančnými možnosťami sa ťažko dajú
porovnať s nami. My máme hráčov, ktorí vo futbale
už niečo preskákali a sme radi, že svoje skúsenosti
nám odovzdávajú.
Výsledkom toho je 4. miesto v tabuľke po jesennej
časti. Mužstvo podávalo počas jesene dobré
výsledky až na jeden „úlet“, keď vo Veľkej Ide
inkasovalo osmičku, ale skóre sa podarilo udržať s
27 strelenými a 25 inkasovanými gólmi. Je radosť
hrať v mužstve, kde je tímový duch, a spolu
s potleskom od fanúšikov sa dostavia aj výsledky.
Veríme, že aj naďalej nám zachováte priazeň
a spolu budeme pokračovať v účinkovaní v 1.
triede.
Športu zdar!
člen
výboru
Najstaršia občianka našej obce má 90 rokov.
V mesiaci november sa dožila krásneho
životného jubilea 90 rokov naša občianka Alžbeta
MELEGOVÁ. Pri tejto príležitosti starostka obce p.
Marta Sehnalová a predsedníčka Sociálnej komisie
jej boli zablahoželať. V príjemnej atmosfére
oslávenkyňa porozprávala o svojom živote, ktorý
nebol vždy ľahký, ale napriek tomu krásny.
E.Seligovápreds. SK

