Samospráva informuje
Dôležité rozhodnutia poslancov
2.polrok 2009 : uzn. 4/2009 č.1
Obecné zastupiteľstvo nemá námietky voči výstavbe
a prevádzkovaniu fotovoltaickej elektrárne na parcele vo
vlastníctve rímsko-katolickej cirkvi, k.ú Paňovce.

Čo sa vykonalo v 2. polroku 2009
- V mesiacoch jún – júl sa vykonala úprava cintorína
z vlastných prostriedkov v celkovej výške 36 513,- €
- v mesiacoch júl – august sa vykonala úprava školského
dvora a záhrady z vlastných prostriedkov, nakoľko podaný
projekt nebol úspešný
- obec získala finančný príspevok od MF SR na opravu
pódia KD vo výške 2 000,- €
- 9/09 bola vykonaná kontrola Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranárskeho zboru Košice-okolie
- 12/09 sa uskutočnila kontrola Obvodného úradu životného
prostredia Košice-okolie. Obe kontroly dopadli dobre.
- 12/09 sa vymenil plynový kotol na OcÚ za nový
ekonomicky úspornejší.
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Maličký anjelik v okne stál
a krásne Vianoce všetkým ľuďom prial.
Aby v Novom roku zdravie, šťastie, lásku mali
a stále sa na seba usmievali.

Čo sa chystá
S výstavbou vodovodu sa pôvodne malo začať v roku 2010.
Zatiaľ sa pracuje na vysporiadaní pozemkov pod vodojem.
Aj keď by sa s prvými výkopovými prácami začalo neskôu,
táto výstavba je reálna. Chcela by som požiadať občanov,
ktorých sa to týka, aby boli nápomocní pri majatkoprávnom
vysporiadaní.

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

Návrat k tradíciam
Kultúrno-športová komisia na rok 2009 zaradila do
svojho plánu aj také akcie, ktoré by vrátili aj trochu z
histórie obce. Niekdajšie "Majálesy" sme si pripomenuli
i keď nie v prírode, ale v kultúrnom dome "Májovou
veselicou". Členovia Komisie na ochranu verejného
poriadku zapojili do tejto akcie najmä mládež a bol to
dobrý štart pre ďalší ročník.
Tradíciu stavania májov sme si pripomenuli v sobotu
pred sviatkom Turíc, za pomoci členov nášho
Poľovníckeho združenia.
Katarínska
zábava
bývala
neodmysliteľnou
súčasťou sobotňajšieho večera pred odpustovou
slávnosťou na počesť patrónky našej obce sv. Kataríny
Alexandrijskej.
Dlhé roky organizátorom býval miestny požiarny zbor.
Po takmer 20 ročnej prestávke sa rozhodli členovia TJ
obnoviť aj túto tradíciu.
Záver roka, ktorý je v znamení príprav na najkrajšie
sviatky v roku, samospráva a miestne školy obohatia
kultúrnym programom, ako aj výzdobou v obci.
Poznatky z priebehu jednotlivých akcií počas roka sú
ale také, že čím ďalej, tým menší záujem je zo strany
verejnosti. To, že organizátori podujatí nemajú s kým
pripravené súťaže okrem detí realizovať, alebo počas
zábavy kultúrny dom je poloprázdny, sa dá odpustiť.
Oveľa nepríjemnejšie je to, keď profesionálni umelci
vystupujú v poloprázdnej sále, alebo na miestnom
športovom areáli za minimálnej účasti divákov. Záujem
o pripravované akcie je len zo strany dôchodcov a detí,
ktorí si to vedia v plnej miere užiť. Poďakovanie patrí aj
tým, ktorí na vyhlásenú akciu "Záhrada 2009" reagovali
a vypestovanými plodmi vo svojich záhradách prispeli k
tejto výstave. Okrem toho, že sme mohli vidieť aj také
druhy, ktoré v našich záhradách sa objavujú ojedinele,
pozitívne bolo najmä to, že účastníci si na záver
vymenili jednotlivé druhy vystavovaných produktov. Na
záver by som chcela vysloviť jedno želanie.
Zachovajme tradície našich rodičov, starých rodičov a
všetkých pra, pra, pra ..... Buďme otvorení aj iným
kultúram, ale snažme sa o to, aby našim deťom 6.
decembra darčeky prinášal Mikuláš a na Vianoce nech
k nám prichádza Ježiško.
E. S

Z histórie obce /pokračovanie/
Na základe originálnych písomností z rokov 1771 a
1810 sa môžeme aspoň na krátky čas stať svedkami
vtedajšej situácie v obci. V roku 1771 sa v obci
používa slovenský jazyk, ale hovorí sa aj maďarsky.
Počet obyvateľov je 389, z toho 236 rím. katolíkov,
49 grek. katolíkov, 6 luteránov 89 kalvínov, 3
konvertiti a 3 zmiešané manželstvá. Existujúci
cintorín ešte nie je ohradený /terajší agátový lesík/.
Kostol je v dobrom stave, v roku 1770 bol opravený.
Samostatná zvonica je schátralá s jedným zvonom o
váhe 2000 funtov. V uvedenom roku v obci škola
ešte nie je. Katechizmus sa vyučuje po omši.
Paňovce sú filiálkou Novačánskej farnosti. V tom
čase sa tu spomína prépoštský kaštiel a jasovské
prépošstvo tu vlastní aj pozemky. Najvačším
vlastníkom pôdy je Štefan Sirmaj. Sú uvádzané aj
názvy honov, ktoré sa už dnes neužívajú. /napr."
Mačka boč", "Čarne", "Alatov", "Lopošník",
"Töldlab"/. Obec v roku 1771 navštívil Karol
Esterházy z Galanty, jágerský biskup.
V roku 1810 navštívili našu obec 1. košický
biskup Andrej Szabo, riadny slúžny slávnej abovskej
stolice Michal Jabrocky a sprievodca Karol Knežik.
Obec už má vlastného farára. Chrám je vo veľmi
zlom stave, múry lode sú schátralé. Vo zvonici sú tri
zvony, z ktorých veľký váži 3 centy, stredný 1 cent a
najmenší 22 funtov. Oplotenie cintorína, ktoré bolo v
okolí kostola, ešte sčasti stojí. Zemepánmi sú Peter
a Štefan Sirmajovci, jasovské prépošstvo, Michal
Beňo, Mikuláš a Ladislav Horváthovci. Počet
obyvateľov oproti roku 1771 sa zvýšil, keď len rím.
katolíkov je už 425 a okrem toho sú tu gr. katolíci,
luteráni, kalvíni, ale už aj židia. V obci je jedna chatrč
s jednou izbou a komorou pre chudobných. V
prevádzke je aj mlyn Zlatník. Deti už chodia do školy.
Učiteľ je zároveň kantorom. Základnú školu
navštevuje 34 detí. Na základe kráľovského dekrétu
sú rodičia povinní posielať deti do školy.
E.S. kronikárka obce
Základná škola Paňovce č. 96 044 71 Paňovce

zs.panovce@zoznam.sk
Zo života našej školy
2. septembra 2009 sme s plným nasadením začali nový
školský rok 2009/2010. Vstúpili sme do ďalšej etapy
reformného procesu. Podľa nového školského vzdelávacieho
programu pracuje v našej škole už 1. a 2. ročník. Našim
zámerom naďalej ostáva skvalitňovanie výchovnovzdelávacej činnosti, ktorá by sa mala stále viac
odzrkadľovať v dosahovaní lepších výsledkov našich žiakov.
V tomto školskom roku navštevuje našu menejtriednu
základnú školu 17 žiakov. Do funkcie vychovávateľky
nastúpila p. Jana Kubová, ktorá zodpovedá za činnosť
a aktivity detí v čase po vyučovaní. Výchovno-vzdelávací
proces dopĺňa nepovinný predmet anglický jazyk v 3. a 4.
ročníku. V 1. a 2. ročníku patrí medzi povinné vyučovacie
predmety. Vyučujúcim je Mgr. Michal Šuško.
Súčasťou procesu je aj krúžková činnosť. V škole pracujú 4
záujmové útvary:
 Práca s počítačom a tvorivá dielňa pod vedením p.
vychovávateľky Kubovej,
 Tvorivé cvičenia zo SJaL a nemecký jazyk vyučuje
triedna učiteľka A. Ujcová.
Pod heslom: ...sme natoľko živí, nakoľko necháme žiť
našu Zem... sme sa zapojili do 2. ročníka súťaže v zbere
druhotných surovín spoločnosti AVE – V.O.D.S – Žiačik
Separáčik. Keďže nám príroda
nie je ľahostajná
a environmentálna výchova je nám blízka, s chuťou sme sa aj
v tomto roku zapojili do projektu Pomôž škole a chráň
prírodu v spolupráci s firmou MILK – AGRO. Povzbudilo
nás k tomu aj minuloročné 7. miesto v rámci Slovenska
a víťazný šek v hodnote 499 €. Ďakujeme za poukázanie
sumy 2% zaplatenej dane, ktorú nám aj v tomto roku darovali
nielen rodičia našich žiakov, ale aj iní občania našej obce,
ktoré sme využili na nákup školského nábytku.
Neoddeliteľnou súčasťou práce našej školy je aj
mimoškolská činnosť nielen v rámci našej školy, ale aj
regiónu a okresu. V tomto školskom roku sme sa zapojili do
Matematickej pytagoriády, Hviezdoslavovho Kubína
a súťaže Šaliansky Maťko, v ktorých máme zastúpenie
v okresných aj krajských súťažiach.
Do 15. februára plánujeme na našej škole uskutočniť v
spolupráci s MŠ zápis žiakov do 1. ročníka. V novom
školskom roku by do našich radov malo vstúpiť 6 nových

prváčikov. V období fašiangov zorganizujeme už 12. ročník
obecného karnevalu, na ktorý sa už veľmi tešíme.
Za sebou máme aj niekoľko školských akcií, ku ktorým
patria napríklad:
 Súťaž o najkrajšiu tekvicu a Večer strašidiel na
školskom dvore
 Potulky za poznaním – prírodovedná exkurzia do
Solivaru v Prešove
 Vlastivedná exkurzia – Zmeň odpad na surovinu
v Spaľovni Kokšov - Bakša
 Putovanie za históriou nášho mesta (Urbanova
veža, Dom sv. Ažbety, Kaplnka sv. Michala...)
 Mikulášska noc – podujatie, kde sa škola večer
mení na miesto zábavy a hier, kde sa dá pohodlne
vyspať po výbornej pyžamovej párty.
 Vianočná akadémia – slávnostné kultúrne
vystúpenie v kultúrnom dome, ktorým sme chceli
vyjadriť poďakovanie za krásne prežitý rok i ako
prosbu za zdravie našich rodičov a blízkych. Za
dobrovoľné vstupné vo výške 90 € ďakujeme.
Veríme, že 1. polrok školského roka 2009/2010 ukončíme
čo s najlepšími školskými výsledkami. Poďakovanie patrí
pedagógom našej školy – p. Kubovej a p. farárovi Šuškovi,
ktorý už niekoľko rokov je neoddeliteľnou súčasťou našej
školy. Za spoluprácu ďakujem zriaďovateľovi školy –
obecnému úradu, ktorý nám v maximálnej miere vychádza
v ústrety a podporuje našu školskú aj mimoškolskú činnosť.
Vám, vážení rodičia, ďakujem za spoluprácu a želám vám
aj našim deťom pokojné prežitie vianočných sviatkov
a úspešný vstup do nového roka 2010.

Mrazivé ticho,
všade biely sneh,
konečne pokoj,
nebo plné hviezd.
Je tu čas sviatočný,
keď stromček sa ligoce,
prajeme vám zo srdca
prekrásne Vianoce.
Mgr.Alena Ujcová, RŠ

sa otázka, ak vynakladáme obrovské sumy na nákup potravín
a chceme len to najlepšie, prečo nás nenapadne, že máme aj
povinnosť postarať sa aj o ich likvidáciu. Všetko sa to vracia
do našich studní a potokov, a predsa my chceme piť zdravú
vodu a jesť zdravé potraviny, čo naši potomkovia a čo naše
svedomie? Nezatvárajme oči ubližujeme si sami!
Rada by som upozornila na bezpečnosť chodcov a najmä
v zimnom období.
Životné prostredie..
To, čo sme nestihli upratať, urobilo za nás počasie. Biely
snežík všetko zakryl, ale čo bude keď sa roztopí? I keď máme
v obci veľa pekných a udržiavaných priestorov, predsa sa
nájdu také, ktoré

Na zamyslenie
Obec dlhodobo bojuje s ochranou životného prostredia. Dá sa
povedať čo sa týka odpadu a čiernych skládok až na
výnimky sme na tom dobre, ale čo sa týka vypúšťania
odpadových vôd, je mi to ľúto patríme medzi najhoršie obce
v okolí. Nie je na koho sa vyhovárať, sme koncová obec a
nad obcou sú potoky čisté. Zatiaľ riešenie kanalizácie
z technických ako aj z finančných
príčin sa posúva
minimálne o päť rokov. Ako to riešiť? 20 % rodín si zakúpilo
čističky, ďalších 20% si objednáva služby na vývoz žúmp (
tel. 79 52 777 ) 60 % to je cca 140 rodín, ako to rieši? Vynára

