Čo sa vykonalo za 1. polrok 2010 a čo sa chystá
- zábradlie na premostení pri kaplnke
- oprava lavičiek a podpier pri dome smútku
- oprava obecných komunikácií
-rekonštrukcia kultúrneho domu(kuchyňa, pódium, okná)
Vykonávajú sa protipovodňové opatrenia. V rámci projektu
NADÁCIA VÚB sa rozšíri detské ihrisko v záhrade školy,
darovaná suma je vo výške 1 487,- €. Premiestni sa sklad
CO.
Marta Sehnalová, starostka

Paňovský
Spravodajca
ročník 6. číslo 1
Júl 2010

Samospráva informuje:
U z n e s e n i a:
uzn. č. 1, zo dňa 30.03.2010 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
záverečný účet za rok 2009.
uzn. č.2, zo dňa 30.03.2010 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
programový rozpočet na rok 2010. Celkový príjem 220 952 €,
výdaj 214 250 € a prebytkom 6 694 €, tak ako bol predložený
návrh
uzn. č.3,zo dňa 30.03.2010 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
vypracovanie zmeny a doplnkov č. 2 Územného plánu obcí
Paňovce a Debraď (fotovoltaická elektráreň).
Uznesenie č.4,zo dňa 26.05.2010 – Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje finančnú pôžičku pre Country Cross Team Paňovce vo
výške 500,- € s návratnosťou do 31.10.2010.
Uznesenie č.5, zo dňa 26.05.2010 – Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje za hlavného kontrolóra obce Paňovce PhDr. Gabriela
Viszlayho v súlade s § 18 zák. 369/1990 Z.z. s úväzkom 0,1.

Opäť je tu leto, na ktoré sa celý rok všetci tešíme. Deti si
užívajú prázdniny a teplé slnečné lúče dodávajú dobrú
náladu každému. A opäť je tu aj naše "Paňovské leto",
ktoré sa uskutoční 17.7.2010 s nasledovným
programom:
10.30 hod. súťaž vo varení kotlíkových jedál, vyhodnotenie
cca 15.00 hod.
13.30 hod. súťaž vo volejbale, vyhodnotenie cca 18.00
20.00 hod. tanečná zábava pod holým nebom.
hrá skupina TORPEDO.
nedeľa
15.00 hod. futbalový zápas "ženatí - slobodní"
V priebehu obidvoch dní bude kolotoč. O občerstvenie
a guláš je postarané.
Bude aj predaj zákuskov.

Country Cross Team Paňovce

sa predstavuje

Náš klub bol založený v lete 2009. Na vzniku sa
podpísalo to, že sme nemali kde jazdiť a hlavne mládež
jazdila všade po okolí aj obci. Vďaka tomu sa začali množiť
sťažnosti. Keď sme dostali ponuku na prenájom plochy,
tak sme sa rozhodli založiť klub. Postupom času sa
vykryštalizovali závodní jazdci a hobby jazdci /záujem
o jazdenie na bezpečnom mieste/. Bola vyznačená trať a
začalo sa trénovať. Zo šiestich zakladajúcich členov sme
sa rozrástli na dvadsať /zatiaľ/.
Rozdelenie klubu: 1. závodní jazdci CCTP
2. hobby jazdci CCTP
3. ostatní členovia CCTP.
Závodní jazdci: Jaro Horváth, kategória veterán, štar.č.
989, motocykel KTM 300 exc., Ludvik Bistika, kategória
B, štar.č. 765, motocykel Husqarna, Dávid Komjáti,
kategória CX junior, štar. č. 798, motocykel Gas-Gas 250
ec, Lukáš Ujczo, kategória CX junior, štar. č. 639,
motocykel KTM 125 sx, Miro Ujczo, kategória CX junior,
štar. č. 639, motocykel Yamaha.
Hobby jazdci: Anita Balážová, KTM 125 exc, Dominika
Horváthová, Yamaha 50 DT, Peter Vilinský, Honda 250
CR, Viktor Varga, Kawasaki KDX, Ľubomír Ujczo, Suzuki
125, Maťo Ujczo, štvorkolka Bashan 200, Vojtech Jenčík,

Honda 600 XL.
Predseda klubu: Jaro Horváth,
Podpredseda: Ondrej Komjáti,
Webov stránka: www.countrycrossteam-panovce.webnode.sk.

Z jazdcov najdlhšie jazdí Jaro Horváth. Výsledky: v r.
2006 - 1. miesto Cassovia Cup v triede C, v r. 2009 - 4.
miesto Cassovia Cup v triede veterán. Okrem toho
množstvo prvých, druhých a tretích miest v rôznych
súťažiach. Od roku 2007sa venuje usporiadateľskej
činnosti ako traťový komisár na slovenských, ale aj
európskych podujatiach.
Ako druhý najúspešnejší jazdec je Ludvik Bistika.
Výsledky: v roku 2009 - 2. miesto Cassovia Cup.
Teraz sa umiestňuje skoro vždy na pódiových miestach.
Okrem toho sa zúčastnil aj na slovenských podujatiach a
na ME v Medzeve.
Okrem nich sa na pódium ešte nikto z klubu nedostal,
ale chalani sa zlepšujú od pretekov k pretekom, tak im
držme palce. Minulý rok sa zúčastnili ME v Medzeve a boli
pochválení za pomoc pri preberaní motocyklov. Viacerí
jazdci zvučných európskych mien nechceli veriť, že ešte
skoro deti /Lukáš, Mirko a Dominika/ si dokázali poradiť s
ich motorkami na profesionálnej úrovni! Potom ešte išli
pomáhať ako vlajkári na enduro test, pričom viac vytyčovali
trať vďaka neskutočným prašným podmienkam, ako dávali
pozor na jazdcov.
Toto je krátko o našom pôsobení klubu v rámci
Slovenska, ale aj Európy. Budeme Vás informovať o
úspechoch klubu aj naďalej.
Srdečne Vás pozývame na "Paňovský pohár" v
motokrose, ktorý sa uskutoční 17.7.2010 na aráli
CCTP. Prajeme Vám príjemné športové vyžitie.
Jaro Horváth, predseda klubu
Vážení občania, vážení milovníci prírody,
každým rokom sa naša krásna príroda znovu
reprodukuje. Na svet prichádzajú mláďatá u nás
v rozšírenej podobe srnčej, diviačej a jelenej zveri.
Nedávno sme boli svedkami zničujúcich záplav aj v našom
okrese.
Málokto si však uvedomuje, že nielen majetok
ľudí, ale aj voľne žijúca zver boli vo veľkom ohrození,
alebo ich dokonca zobrala voda. Naša obec mala to
šťastie, že sa nám veľká voda vyhla a práve naopak
miesto úbytku zveri, sa naše poľovnícke združenie
rozhodlo zazveriť revír bažanťou zverou. Vďaka
sponzorovi JUDr. Novakovskému a okresnej poľovníckej
komisie sme do revíru vypustili 70 ks bažantej zveri. Pri
takomto zazverení sa naše poľovnícke združenie muselo
zaviazať na intenzívnejší odstrel zveri, ktorá predstavuje
nebezpečenstvo pre malú úžitkovú zver. Na tomto mieste
chcem upozorniť najmä majiteľov psov, ktoré svojvoľne
pobehujú po revíri na nový zákon o poľovníctve č.

274/2009 Z.z.. Pri voľnom pobehovaní psov vo
vzdialenosti väčšej ako 200 m od obývaného objektu,
zákon chráni už iba poľovnícke psy. Je povinnosťou
každého poľovníka, aby túlavé psy zneškodnil v záujme
ochrany bažantej, zajačej, jarabičej, ale i srnčej zveri.
Na záver môjho príspevku mi dovoľte v krátkosti
informovať o stave výstavby poľovníckej chaty. Hrubá
stavba, okná, ochranné mreže, vnútorné omietky a dlažba
sú ukončené. Ďalej budú pokračovať vonkajšie práce na
kanalizácii a vo vnútri osadenie kozubu a stavba komína.
To všetko sa deje pri ostatných povinnostiach nás
poľovníkov pri výkone práva poľovníctva.
Ďakujem všetkým, ktorí nám pri výstavbe chaty, ako aj
pri ochrane našej prírody pomáhajú.
Róbert Komjáty-Nagy, člen PZ PLATAN Paňovce

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
za školský rok 2009/2010
e-mail: zs.panovce@zoznam.sk
30. júna 2010 sme úspešne ukončili školský rok
2009/2010, ktorý bol ďalšou etapou reformného procesu
nášho školstva. Podľa nového školského vzdelávacieho
programu pracoval v našej škole 1. a 2. ročník v počte
9 žiakov z celkového počtu 17 žiakov našej školy.
Našim zámerom
bolo skvalitňovanie výchovnovzdelávacej činnosti , ktorá sa odzrkadlila v dosiahnutí
vzdelávacích výsledkov našich detí. Bola to zásluha nielen
samotných žiakov a ich učiteľov, u ktorých pretrvával
aktívny a tvorivý prístup k vyučovaniu počas celého
školského roka, za čo im ďakujeme, ale aj vzájomná
výborná spolupráca rodiny a školy.
V tomto školskom roku na našej menejtriednej základnej
škole pracovala vo funkcii vychovávateľky ŠKD p. Jana
Kubová, ktorá zodpovedala za činnosť a aktivity detí
hlavne v čase po vyučovaní. Výchovno-vzdelávací proces
dopĺňal aj nepovinný predmet- anglický jazyk v 3. a 4.
ročníku. V 1. a 2. ročníku bol podľa nového školského
vzdelávacieho programu zaradený medzi povinné
predmety. Vyučujúcim bol Mgr. Michal Šuško.
Súčasťou procesu bola aj krúžková činnosť. V našej škole
pracovali 4 záujmové útvary, do ktorých sa zapojili
všetci žiaci našej školy. Boli to:
Práca s počítačom a tvorivá dielňa pod vedením
vychovávateľky ŠKD p. Kubovej
Tvorivé cvičenia zo SJ a L a nemecký jazyk pod
vedením tr. učiteľky A. Ujcovej.

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, kde sme získali 3. miesto v rámci Slovenska.
Odmenení sme boli finančnou hotovosťou 125€ a rôznymi
športovými potrebami. Aj v tomto školskom roku sme sa
zapojili do projektu Pomôž svojej škole a chráň prírodu
v spolupráci s firmou MILK – AGRO. V rámci Slovenska
sme sa umiestnili na 9. mieste. Odmenou pre nás pola
poukážka v hodnote 299€ a nákup mliečnych výrobkov
pre našich zberateľov v hodnote 35€. Medzi najlepších
zberačov patrili napr. Simonka Greisigerová, Nikolka
Horváthová, Peter Milický, Patrik Termei, Bianka Ujcová,
Erik Laki a ďalší. Ďakujeme aj za poukázanie sumy 2%
zaplatenej dane, ktorú nám aj v tomto roku darovali
nielen rodičia našich detí, ale aj občania obce.
Aj v tomto školskom roku sme v maximálnej miere
zapájali žiakov do súťaží v odborných vedomostiach
a zručnostiach , do literárnych a umeleckých súťaží
a školských
športových
súťaží.
Medzi
našich
najúspešnejších
reprezentantov
patrili:
Romanka
Ficeriová, Ernestínka Holečková, Riško Pastirčák, Bianka
Ujcová, Simonka Greisigerová, Erik Laki. V športe si
výborne počínali: Peťo Milický, Riško Pastiršák, Erik
Laki , Patrik Ternei a Peťo Leško.
Začiatkom februára 2010 sme uskutočnili zápis žiakov do
1. ročníka. V školskom roku 2010/2011 nastúpi 7 nových
prváčikov – dievčat.
Škola - to je učenie, ale aj hra a zábava, ktorú sme
nemohli z nášho školského života vymazať. Máme za
sebou niekoľko veľmi pekných akcií, z ktorých niektoré
boli pre nás poučné. Boli to exkurzie, ktorých obsah
a cieľ nadväzoval na vyučovací proces, Napr.:
 Potulky za poznaním – vlastivedná exkurzia do
Solivaru v Prešove
 Zmeň odpad na surovinu – prírodovedná exkurzia do
Spaľovne v Kokšov-Bakši
 Putovanie za históriou nášho mesta
 Návšteva Botanickej záhrady v KE
 Návšteva HaZZ v Moldave nad Bodvou
Kultúrne a zábavné podujatia:
• Pozdrav pre našich dôchodcov
• Zdobenie tekvíc, Noc strašidiel
• Mikulášska noc v ZŠ
• Vianočná akadémia
• Karneval

•
•
•
•
•
•
•

Návšteva divadelného predstavenia
Deň matiek
Stavanie májov
Pozdrav na Deň otcov
Rozlúčka s našimi štvrtákmi ( Romanka Ficeriová,
Ernesrtínka Holečková, Peter Milický, Riško
Pastirčák)
Beseda s kronikárkou obce
Návšteva židovského cintorína

Vedomostné podujatia:
 Hviezdoslavov Kubín
 Matematická pytagoriáda
Športové podujatia:



2 – týždenný plavecký výcvik v Košiciach Šaci
Športová olympiáda v Cesticiach

Po náročnej práci v škole sa konečne začali prázdniny, na
ktoré sme sa už veľmi tešili. Sú pre nás učiteľov aj deti
odmenou za zodpovedný prístup k práci i učeniu počas
celého školského roka. Našim štvrtákom prajeme pekné
prázdniny a úspešný štart do ďalšej školskej práce na
školách, ktoré si vybrali pre svoje ďalšie štúdium. Ich
rodičom ďakujeme za vzornú spoluprácu so školou
a učiteľmi.
Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi - obecnému
úradu a pani starostke, ktorý vo veľkej miere prispel
k plynulému priebehu celého školského roka a jeho
úspešnému ukončeniu.
Vážení rodičia, milé deti,
v mene učiteľov a zamestnancov školy vám prajem
prázdniny plné nádherných zážitkov a dobrodružstiev,
dostatok oddychu a načerpanie nových síl pre budúci
školský rok 2010/2011, ktorý začneme spoločne 2.
septembra 2010 .
Mgr. Alena Ujcová, RŠ

Výber z kultúrno-spoločenských podujatí pre II. polrok
2010

28.8.2010 - Rozlúčka s letom posedenie s dôchodcami na šport. areáli, diskotéka pre mládež, vatra
25. 9. 201 0 - Výstavka ovocia a zeleniny
sept. 2010 - Zahájenie počítačového kurzu
20.11.2010 - Katarínska zábava
Prosíme občanov, aby pri zbere úrody mysleli na
výstavku ovocia a zeleniny.

