Paňovský
spravodajca

SAMOSPRÁVA informuje:
Zloženie obecného zastupiteľstva
Obce Paňovce na volebné obdobie
2010 – 2014 :
Marta Sehnalová - starostka obce
Poslanci:
Eva Seligová - zástupkyňa starostky
Jaroslav Horváth
Ing. Rozália Juhászová
RNDr. Zuzana Lakiová
RNDr. Monika Mitrová
Milan Štovčík, ml.
Jozef Varga
Ďakujeme za dôveru pri voľbách a k tomu, že sa budeme
snažiť pracovať v prospech občanov našej obce, sme sa
zaviazali sľubom, ktorý sme potvrdili podpisom.
Obecné zastupiteľstvo má
7 členov volených vo
voľbách občanmi našej obce dňa 27.11.2010, svojím
charakterom predstavuje „obecný parlament“, ktorý
rozhoduje o základných otázkach života obce, tak ako to
stanovuje § 11 ods.3 zákona o obecnom zriadení a o
ďalších veciach vyplývajúcich z ustanovenia § 13 ods.2
písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Pri zasadaní
obecného
zastupiteľstva majú hlasovacie právo iba volení poslanci,
na rozdiel od menovaných členov a starostu, ktorý
zásadne nemá hlasovacie právo.
OZ má 3 menovaných členov schválených obecným
zastupiteľstvom, ktorí pracujú v komisiách. Sú vytvorené
dve komisie. Komisie pracujú ako poradné a odborné
orgány na zlepšenie chodu obce, vypracúvajú návrhy,
podnety, upozorňujú na nedostatky. Komisie majú plán
práce na 1 rok, ktorý schvaľuje a sleduje obecné
zastupiteľstvo.

ročník 7. číslo 1
január 2011

Komisia pre verejný poriadok a sociálne veci:
RNDr. Zuzana Lakiová, volená, predsedkyňa
RNDr. Monika Mitrová, volená
Eva Seligová,
volená
Peter Leško,
menovaný
Ing. Katarína Szabóová, menovaná

Komisia pre kultúru a šport:
Ing. Rozália Juhászová, volená, predsedkyňa
Jaroslav Horváth,
volený
Milan Štovčík, ml.
volený
Jozef Varga,
volený
Štefan Juhász,
menovaný
Obecný úrad je výkonný orgán pre OZ a starostu,
ktorý zabezpečuje administratívu a organizačné veci.
Zamestnáva: starostku, 1 administratívnu pracovníčku na
celý úväzok, 1 upratovačku- referentku na polovičný
úväzok, obecného kontrolóra s úväzkom 0,1.
Obec je zriaďovateľom základnej a materskej školy,
zamestnáva
4 pedagogických pracovníkov na celý
úväzok, 1 pedagogického pracovníka (náboženstvo,
anglický jazyk) na čiastočný úväzok, 1 pracovníka na
dovoz stravy a opravy na čiastočný úväzok a 1 školníčkuupratovačku-kuričku-výdaj stravy na celý úväzok.
Marta Sehnalová, starostka obce
Plán práce športovo – kultúrnej komisie
v kalendárnom roku 2011- prvý polrok.
Komisia pozostáva zo štyroch členov, plán práce komisia
vypracovala po vzájomnej dohode so všetkými členmi .
Na druhom zasadnutí OZ sa plán práce schválil a
odovzdal starostke obce. Komisia plánuje v prvom
polroku usporiadať tieto aktivity.
- február - Fašiangový ples
- máj- stavanie „Mája“ pred OcÚ
- májová veselica v kultúrnom dome
- jún – pomôcť pri prácach, ktoré sa budú realizovať na
miestnom futbalovom ihrisku v spolupráci so športovcami
- usporiadať futbalový turnaj pri príležitosti „ Dňa
otcov“ ( otcovia z dolného konca – otcovia z horného
konca, chlapci z dolného konca – chlapci z horného konca
dediny ), po turnaji pre našich otcov pripravíme zábavné
súťaže
- vydanie Paňovského spravodajcu
- pomôcť pri športovom podujatí ktoré organizuje
Team country croos club
Podrobnosti o jednotlivých aktivitách budú vyhlásené
v obecnom rozhlase, pripravíme informačný materiál na
obecné vývesky. Okrem členov komisie do aktivít chceme
zapojiť aj našu mládež.
Športová a kultúrna komisia

Z histórie obce /pokračovanie/
Neodmysliteľnou súčasťou každého mesta či dediny je
aj cintorín, prípadne aj cintoríny. Rozhodnutie o zriadení
toho súčasného v našej obci padlo v roku 1869 o čom je
zmienka
v zápisnici zo zasadnutia školskej stolice
v Paňovciach dňa 10.3.1878 pod vedením jej predsedu
Jozefa Antolíka, miestneho farára. V roku 1869 sa
stanovili podmienky užívania a to tak, že dve tretiny budú
užívať rím.-kat. a grek. cirkevné spoločenstvá a v jednej
tretine reformované cirkevné spoločenstvo /v tom čase
uvedené ako cirk.spoloč. helvétskeho vierovyznania/. Do
spomínanej doby sa využíval cintorín v agátovom lesíku
za domom smútku. Bol to rím.-kat. cintorín, ktorý nám
dnes pripomína už len drevený kríž na okraji lesíka. Úplne
najstarší cintorín sa spomína v okolí rím.-kat. kostola.
Dnešný cintorín od uvedenia do prevádzky prešiel
mnohými zmenami. Pôvodne ohradu tvorili divorastúce
kríky a dreviny.
V roku 1879 sa tu spomína drevený kríž. Podľa
záznamov boli na miestnom cintoríne v 19. storočí
pochovaní nasledovní farári: Jozef Némethy, ktorý
pôsobil v obci ako farár v rokoch 1872-1875 a Ján Ebrey,
ktorý tu pôsobil v rokoch 1885-1890. Rodina Ebreyovcov
dala v roku 1893 osadiť veľký železný kríž, ktorý sa
zachoval dodnes ako ústredný cintorínsky kríž. V roku
1944 pri výrube stromov bol značne poškodený a až
v roku 1956 bol opravený a znovu vysvätený. Súčasťou
cintorína bol aj drevený stánok /márnica/ pre
bezdomovcov. Počas 2. svetovej vojny boli tu pochovaní
aj maďarskí a sovietski vojaci, ktorí padli pri oslobodení
našej obce. Telesné pozostatky sovietskych vojakov boli
po vojne prevezené do Košíc. O udržiavanie hrobov
maďarských vojakov sa stará obec. Až v roku 1995 sa
podarilo príbuzným z Maďarska nájsť miesto posledného
odpočinku svojich blízkych a to prostredníctvom výzvy
v televízii, na ktorú zareagoval vtedajší starosta Jozef
Melega. Zo strany príbuzných boli osadené nové drevené
pomníky a dňa 5.10.1995 sa konal slávnostný akt ich
vysvätenia. Na základe Nariadenia Povereníctva
zdravotníctva a cintorínov boli cintoríny
prevedené
z cirkevnej správy do správy miestnych národných
výborov k 1. 1. 1957. Zápisnicu za odovzdávajúce rímkat. spoločenstvo podpísal sídelný kanonik a miestny farár
Eugen Kováč, a za MNV ako preberajúci Gejza Ujco,
predseda MNV a Juraj Čižmár, taj. MNV. V roku 1964
bol cintorín oplotený drôteným pletivom a osadená
železná brána. V roku 1981 bol drevený stánok odstránený

a nahradený plechovým skladom na náradie. Bola osadená
aj druhá železná brána a vyasfaltovaný vchod do cintorína.
V roku 1993 bolo drôtené pletivo nahradené železným
oplotením. Vzhľadom na dôstojnosť, ktoré priestory
cintorína ako aj domu smútku a jeho okolia vyžadujú, bola
pozornosť obce v posledných rokoch zameraná na ich
rekonštrukciu a pravidelnú údržbu.
V zajatí agátového lesíka sa skrýva aj niekoľko
náhrobných kameňov, ktoré už majú vyše sto rokov. Je to
bývalý židovský cintorín, ktorý svedčí o tom, že tu kedysi
žili aj Židia. Ich príchod do našej obce sa datuje do
obdobia na prelome 18.- 19. storočia.
E. S. kronikárka obce

kedy bolo potrebné kúpiť črevá a pripraviť nádoby –
koryto, kotol, horák, či nabrúsiť nože. K zabitiu ošípanej
sa privolávali mäsiari, ktorí pripravili jaternice a tlačenku.
Časť mäsa sa dala údiť, časť sa spracovala na klobásy.
Z tukov bola masť a slanina. K ďalším špecialitám patrila
ovarová polievka – rajcupa, zabíjačková kaša, jaternice –
hurky, pečené alebo varené mäso, mozoček na cibuľke,
alebo krv na spôsob praženice, teplé škvarky, či papriková
slanina.
Nepísaným zákonom bolo obdarovať susedov, príbuzných
a známych.
Tieto zvyky a tradície sa v určitých regiónoch Slovenska
zachovali do dnes, aj keď nie v takej širokej miere ako
uvádzame v našom príspevku.
Ing. R. Juhászová
predseda ŠKK

truhlice.
Z babkinej truhlice
Fašiangy
Pôvodne tento názov vznikol v predvečer pôstu, neskôr
posledné tri dni alebo predpôstny týždeň. Od 19 stor.
obdobie od Troch kráľov (6. január) do Popolcovej stredy
(necelých 7 týždňov pred Veľkonočnou nedeľou).
Od stredoveku sa počas fašiangov konali verejné
slávnosti, spojené so zábavou, tancom, hrami a tiež sa
robievalo veľa svadieb. Ľudia sa obliekali do masiek,
ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam
a mali chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl. Verilo sa,
že bude úrodný rok ale aj dobrá plodnosť hospodárskych
zvierat.
Posledné tri dni boli najveselšie a zábavy vyvrcholili
v utorok, poslednou muzikou pred Popolcovou stredou.
Fašiangy
končili pochovávaním basy. Pri tomto
symbolickom pohrebe miestni občania v prestrojení za
farára, organistu, kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom
bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých prítomných.
Tradičným jedlom tohto obdobia boli –fánky, smažené
šišky, slaninka s klobásou a huspenina. Ľudia sa počas
fašiangov chovali uvoľnene.
Zakáľačka - zabíjačka je na našom vidieku aj v súčasnosti
bežne rozšírená a produkty z nej získané boli významnou
zložkou stravy vidieckeho obyvateľstva a zároveň aj
tradičným jedlom na fašiangy. Malé prasiatka sa kupovali
na jarmoku alebo od podomových predajcov.
Prasa sa v chlieve chovalo približne desať mesiacov
a obyčajne sa trikrát do dňa kŕmilo kukuričným šrotom,
varenými zemiakmi, či zmiešanými zvyškami jedál –
pomyjami. Príprava na zabíjačku sa začala pár dni vopred,

Vážení občania, opätovne sa na Vás obraciame s výzvou
o spoluprácu. Ako z predchádzajúcich riadkov vyplýva,
orgány obce už schválili plány práce na rok 2011. Tieto by
sme chceli v priebehu roka doplniť o Vaše pripomienky
a návrhy. Ide o akcie finančne nenáročné, ale prospešné
pre obec. Ak
máte záujem niečo vylepšiť v obci
v nasledovných oblastiach , dajte nám vedieť:
1. Oblasť životného prostredia – čistota a poriadok v obci
a okolí (v čom vidíte nedostatky).
2. Oblasť kultúrneho, spoločenského a športového života
v obci (okrem terajších akcií čo konkrétne postrádate).
3. V oblasti zdravotnej a sociálnej - máte záujem
o prednášku alebo stretnutie s odborníkom (uveďte
konkrétne témy zo zdravotníctva, príp. sociálnej oblasti).
Môžete uviesť aj iné Vaše poznatky z Vášho okolia. Vaše
pripomienky a námety nemusia byť podpísané, hlavne aby
boli jasné a zrealizovateľné. Na obecnom úrade je
schránka, do ktorej môžete vkladať Vaše listy a návrhy.
Ďakujeme.

POZVÁNKA
COUNTRY CROSS TEAM Paňovce srdečne
pozýva všetkých, čo sa chcú dobre zabaviť na
fašiangový ples, ktorý sa uskutoční dňa 19. 02. 2011
v kultúrnom dome. Vstupné je 13 € na osobu.
Predpredaj vstupeniek je u Jaroslava Horvátha č.d.
222 a na obecnom úrade. Do tanca hrá skupina
JIMIBAND
JIMIBAND.
BAND.

