1274 - 2009

Paňovský
Spravodajca
ročník 6. číslo 1
júl 2009

Samospráva informuje
Dôležité rozhodnutia poslancov:
- schválenie hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2008, príjem 5 025 tis.Sk, výdaj 5 568
tis. Sk.
- schválenie rozpočtu na rok 2009, príjem 258 046,€, výdaj 222 318,- €.
- jednorázový finančný príspevok vo forme
nákupného poukazu pre dôchodcov nad 65 rokov
v hodnote 35,- € v celkovej výške 2 520,- €.
- odpredaj časti pozemku v uličke na stavebný
pozemok vo výmere 521m² za 400,- Sk/13,28 € m².
Čo sa vykonalo od začiatku roka
I napriek nepriaznivej finančnej situácii, ktorá aj
našu obec núti šetriť, podarilo sa zabezpečiť okrem
každodenných povinností nasledovné akcie:
- v budove ZŠ a MŠ boli vymenené drevené okná
za plastové
- v zmysle zákona o požiarnej ochrane boli
vykonané preventívne protipožiarne kontroly
v obytných budovách
- v mesiaci máj bol podaný projekt na získanie
finančných prostriedkov na úpravu školského dvora
s preliezačkami
-v mesiaci jún sme podali projekt na finančné
prostriedky pre obecnú cestu „Kertaj“ v rozpočte
193 000,-€
Čo sa chystá
Rozsah prác na školskom dvore bude závisieť od
úspešnosti podaného projektu.
V mesiaci júl sa začne s realizáciou úpravy
cintorína.
Je rozpracovaný projekt na vodovod, ktorý sa
rieši už od roku 2003 so značnou investíciou.
Bohužiaľ je ohrozený a čo je najhoršie, je
nezáujem našich občanov. Aj touto cestou
vyzývam všetkých, ktorí sú nerozhodní, aby
ešte raz prerátali všetky možnosti pre a proti

a rozhodli sa ( podpisom zmluvy do 20.7.). Inak
naša obec bude vylúčená z projektu.
Marta Sehnalová , starostka obce

Paňovské leto
V tomto roku si pripomíname už 735. výročie 1.
písomnej zmienky o obci. Pred desiatimi rokmi
sme si prvýkrát pripomenuli túto historickú udalosť
našej obce, kedy sa podarilo vypátrať erb obce,
vlajku a pečať. Od roku 2003 vás informujeme
o diani v našej obci prostredníctvom Spravodaja,
v ktorom sme uverejňovali aj články z histórie
našej obce na základe údajov, ktoré máme
k dispozícii. Naďalej pátrame po našej minulosti,
aby sme získali čím viac poznatkov o živote našich
predkov. Chceme spájať históriu so súčasnosťou .
V dňoch 18. a 19. júla 2009 sa uskutoční 10.
ročník obecných slávností PAŇOVSKÉ LETO
s nasledovným programom:
Sobota:
- súťaž vo varení kotlíkových jedál
- volejbalový turnaj
- tanečná zábava pod holým nebom
( hrá skupina TORPEDO)
Nedeľa:
- 14:00 vystúpenie skupiny ADJA a Araňa
z Jarovníc
- 15:00 skupina Kredenc z MR
- 16.00
spevácka
skupina
Šarišské
richtároše
- 17:00 futbalový zápas ženatí-slobodní
Je postarané o občerstvenie, chutný guláš a
zábavu ( kolotoč, nafukovací hrad).
Veríme, že z ponúkaného programu si každý niečo
vyberie pre seba a spolu prežijeme príjemné chvíle.
Tešíme sa na Vás.
Starostka a poslanci obce

Poľovníci a ochrana prírody
Máme za sebou jún – Mesiac poľovníctva
a ochrany prírody. Je to najkrajšie obdobie –
obdobie vyvádzania mláďat. Tieto sú po
príchode na svet citlivé a bezbranné a preto si
príroda zasluhuje od človeka ohľaduplný
a zodpovedný prístup. Aj voľne žijúca zver
potrebuje pokoj a to je už požiadavka aj na
nepoľovnícku verejnosť. Malo by to platiť
nielen v mesiaci jún, ale v priebehu celého
roka. O ich prikrmovanie v zimných mesiacoch
sa starajú členovia poľovníckeho združenia.
Zhotovujú krmelce, aby tieto mohli naplniť
v čase, keď už príroda neposkytuje potravu.
Často sa stáva, že poľovníci nájdu v revíri
poškodené krmelce alebo posedy. Je to veľmi
necitlivý a nezodpovedný prístup k voľne
žijúcej zveri. Určite je medzi nami mnoho
takých ľudí, ktorým pohľad na pasúce sa
srnčie stádo, prípadne utekajúce zajace alebo
bažanty a jarabice na okraji cesty urobí radosť.
Majme to stále na pamäti a snažme sa konať
tak, aby sme o tieto krásne zážitky našim
nezodpovedným konaním neprišli.
Člen výboru PZ Platan
Život v obci
Leto je na vrchole a rok sa prelína do
druhej polovice. Ako každý dobrý gazda, ktorý sa
stará a zveľaďuje svoj majetok, tak my, členovia
obecného zastupiteľstva sa máme starať
a zveľaďovať svoju obec, pretože ste nám dali vašu
dôveru pri voľbách. Čo sa bude v obci robiť
v druhom polroku, sa dozvedáte z našich plánov.
A čo sa urobilo ? Po zime nastáva zvyčajne jarné

upratovanie. Komisia na ochranu verejného
poriadku v rámci iniciatívnej činnosti začala na
cintoríne. Cintorín sme upratali, spolu s mládežou
sme pozbierali odpad. Týždeň po Veľkej Noci sme
sa s dievčatami stretli na farskom dvore a urobili aj
tam „ kus dobrej roboty“.
Zrodil sa nápad , že nie iba pracovať, ale aj
zabávať sa treba . Za každú dobrú prácu patrí aj
odmena. „Májová veselica“, takto sme nazvali túto
spoločenskú akciu, ktorú pripravili dievčatá
a chlapci 8.mája 2009 v kultúrnom dome, kde sa
konala aj módna prehliadka, ktorú uvádzali Viktor
Varga a Roman Ujco. Mládež za odmenu dostala
novú volejbalovú loptu. Tá sa zakúpila zo zisku
z akcie. Veľké upratovanie sa urobilo na farskom
dvore a celom okolí rím. katolíckeho kostola. Aj
keď nepatrí táto akcia do programu žiadnej
komisie, napriek tomu sa veľmi vydarila. Na záver
sa podával guláš a občerstvenie pre 20 dospelých
a 15 mládežníkov.
Tradície a dedovizeň nech máme stále na
pamäti. Na Turice v našej obci chlapci stavali
našim dievčatám „máje“. Z tejto tradície chceme
urobiť obecnú akciu pod patronátom kultúrnej
a športovej
komisie
v spolupráci
so
ZŠ
a poľovníckym združením. Vyskúšali sme to
v podvečer Turíc, keď sme pred OcÚ postavili
veľký
„Máj.“ Stavanie mája bola pekná
spoločenská udalosť, na ktorej sa stretla mladá,
stredná ale aj staršia generácia.
Pred záverom vyzývame všetkých
záhradkárov a ovocinárov, aby si najkrajšie plody
zo svojej záhradky nezužitkovali. Môžu sa s nimi
pochváliť na výstave ovocia a zeleniny, ktorú
plánujeme pripraviť 2.10.2009 v kultúrnom dome.
Najkrajšia úroda získa cenu starostky obce.
Predseda komisie pre verejný poriadok
Ing. Juhászová Rozália

Milé deti,
kto by sa naň netešil. Na čo? No predsa na leto.
Začína sa čas dovoleniek, ale hlavne pre vás čas
prázdnin. Počas týchto dvoch mesiacov budete mať
viac času na hranie, bicyklovanie a rôzne svoje
aktivity. Práve preto musíte dávať na seba väčší
pozor. Hlavne cyklisti a korčuliari. Na každej ceste
sa vám môže niečo nepríjemné prihodiť. Nesmiete
zabúdať na prilby a chrániče rúk a nôh. Chrániče
a prilba vás chránia pred úrazom. Nezabúdajte na
to!
My sa určite stretneme na našom ihrisku, kde si
spolu zasúťažíme. Bude to počas niektorého
prázdninového víkendu.
Prajem vám pekné prežitie letných prázdnin.
Na záver hádanka:
Visia, visia na stene
čísla čierne, červené.
Od jedného do tridsiatky,
povedia nám, či je zima
či sú sviatky. Čo je to? .............
Vaša teta Darinková

Stručné informácie:
- počas silvestrovskej poľovačky sa podarilo
odstreliť vlka v revíri PZ Platan Paňovce
- futbalové mužstvo dospelých sa udržalo v I.
triede OM a umiestnilo sa na 8. mieste
- 01.06.2009 bola v obci otvorená nová
predajňa Potraviny- Lucia Komjátiová
- TJ Družstevník Paňovce organizuje dňa
12.07.2009
I. ročník futbalového turnaja
Memoriál Andreja Komjátyho
- paňovskí motorkári usilovne pripravujú trať
pre motokros.

