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Samospráva informuje
Rok 2013
1. Rozpočet pre rok 2013 bol schválený vo výške 264 900 €
v príjmovej časti o 23 627 € menej ako v prechádzajúcom
roku a 261 966 € vo výdavkovej časti.
2. V lokalite „Kertaly“ je schválený projekt na el. vedenie
všetkými inštitúciami a v súčasnosti prebieha obstarávanie.
3. V budove ZŠ v časti MŠ sa uskutočnila ďalšia rekonštrukcia.
4. V kultúrnom dome sa pokračovalo v prácach a to výmena
vchodových dverí, uloženie dlažby a úprava časti fasády.
5. V parku v časti Pizondor sa začali práce na úprave.

Čo sa plánuje na rok 2014
-výstavba NN siete na ceste „Kertaly“ s rozp. cca 20 000,- €
-vybudovanie novej transformátorovej stanice na „Pizondore“
z rozpočtu VSE (podmienka na zapojenie el. vedenia na „Kertaly“)
-úprava parku na „Pizondore“ s rozpočtom cca 4 000,- €
-nové lavice na športovom ihrisku ( s dotáciou dreva Urbariátu
a Pasienkovej spoločnosti Paňovce)
-nové dvere na ZŠ s rozpočtom cca 3 000,- €
-oprava strechy na ZŠ
-plánuje sa začatie vodovodu, čaká sa na výrok EU
- čistenie priekop na protipovodňovú ochranu

Čo nové sa udialo za posledný rok v spoločenských
organizáciach:
1. Koncom roku 2012 bol nanovo založený dobrovoľný
hasičský zbor v obci. Za predsedníčku bola zvolená
Katarína Pergelyová. V roku 2013 už začali s činnosťou.
2. Telovýchovná jednota Družstevník Paňovce pre súťažný
ročník 2013/2014 prihlásila do súťaže namiesto dorastu
žiacke družstvo.
3. Poľovnícke združenie Platan obnovilo koncom roku 2012
poľovný revír na ďalších 10 rokov. Poľovnícka chata je
pripravená na kolaudáciu.
4. Pozemkové spoločenstvá Urbariát a
Pasienkové
spoločenstvo Paňovce začali hospodáriť v lesoch v zmysle
nového lesného plánu schváleného na roky 2011-2021
5. Členovia Countri cross Team Paňovce v roku 2013 dosiahli
v súťažiach veľmi dobré výsledky. Dávid Komjáty sa stal
majstrom Slovenska v enduro šprinte a Ján Varga
vicemajstrom. Ludvik Bistika sa umiestnil na 1. mieste
v enduro a countri cross a Jaroslav Horváth na 4. mieste
v motokrose.

Z histórie obce
Najstarším objektom v obci je rímskokatolícky kostol
zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. Presný dátum jeho
výstavby nie je známy. Odhaduje sa, že táto gotická stavba
pochádza pravdepodobne zo XIV. storočia. Ako sa dozvedáme
z archívnych materiálov v jednotlivých obdobiach bol stav
budovy rozdielny. Záviselo to od finančných možností farnosti,
ale aj od toho, či farnosť bola samostatná alebo bola fialikou.
Väčšia oprava sa spomína v roku 1770. V roku 1802 sa
následkom živelnej pohromy zrútila veža kostola a prelomila
klenbu kostolnej lode. V rokoch 1802-1809 bola veža znovu
postavená a zaopatrená vežovými hodinami, ktoré 80 rokov
presne odbíjali čas. V roku 1928 boli ako nefunkčné darované
košickému múzeu. Ďalšia väčšia renovácia vo vnútri kostola sa
spomína v roku 1900. V rokoch 1924-1926 bola vykonaná
oprava strechy a veže. V roku 1947 bol celý kostol
vymaľovaný. Vojnové škody po 2. svetovej vojne sa
odstraňovali v rokoch 1952-1955. V 80-tých rokoch 20.
storočia bola uskutočnená ďalšia vnútorná úprava, vrátane
výmeny lavíc a rozšírenia chóru. Sú tu uvedené niektoré údaje
z dávnejšej minulosti, ale nebolo tomu inak ani v ďalších
rokoch a nie je tomu inak ani dnes. Práce, ktoré sa v poslednom
období vykonali a ktorá ďalej pokračujú, sú svedectvom toho,
že rímsko-katolícke spoločenstvo, veriaci, ale aj obec, majú
záujem na tom, aby sa kus histórie zachoval aj pre budúce
generácie.

Výzva:
V roku 2014 uplynie 100 rokov od začatia 1. svetovej vojny.
Obecná kronika uvádza len počet ľudí, ktorí sa z vojny
nevrátili. Bolo ich 12. Zatiaľ sa nám podarilo vypátrať mená
len u dvoch z nich. Pokiaľ by niekto mal akékoľvek informácie
od svojich príbuzných alebo známych, dajte mi, prosím,
vedieť. Ďakujem.
Eva Seligová, kronikárka obce

Z babkinej truhlice.

Advent : Adventné obdobie ľudstvo oslavuje už od 7. storočia
nášho letopočtu. Začína sa štyri nedele pred Štedrým dňom
a práve na Štedrý deň končí. Samotné slovíčko „advent“
znamená v preklade príchod. Symbolizuje zrodenie Ježiška.
Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický význam.
Na Ondreja sa začína v cirkvi advent – očakávanie
Spasiteľovho príchodu. Čakanie na Vianoce symbolizujú
adventné vence. Každú zo štyroch adventných nedieľ sa na
venci zapáli svieca.
Podľa pranostík sneh, ktorý napadol na Ondreja, dlho leží, len
na Gregora do potoka beží. Tento deň bol predovšetkým bohatý
na veštby o vydaji, prostredníctvom určitých magických
úkonov. V podvečer sa na dedinách dievčatá zišli v tzv.
„kudzeľnej chyži“ kde sa v tento večer varili pirohy plnené
lístočkami, na ktorých boli napísané mužské mená. Prvý kus,
ktorý vyplával na povrch, dievča šikovne otvorilo a prečítalo
meno budúceho ženícha. Ďalším magickým úkonom bolo aj
liatie železa cez dierku v kľúči. Podľa formy olova
predpovedali zamestnanie, či spoločenské postavenie
nádejného manžela. Ďalej to boli rôzne zvyky, ako váľanie
plotov, bielenie plotov vápnom. Aj gazdom chlapci dávali dole
brány a odnášali
ich do iných dvorov. Ráno, keď gazdovia
vstávali, nebolo konca - kraja radosti.
Svätý Ondrej- je začiatkom vianočných príprav. Ondrej bol
žiakom sv. Jána krstiteľa, stal sa Kristovým apoštolom a za
šírenie jeho učenia bol ukrižovaný. Pokladajú ho za patróna
neviest, preto sa v tento deň slobodné dievčatá prostredníctvom
čiar a veštenia usilovali spoznať svojho nastávajúceho. Jedným
zo zvykov bolo búchať o polnoci na kurín. Ak sa ozval kohút,
dievčina sa do roka vydala, ak sliepka zostala na ocot.
Svätá Barbora- sa narodila v 3. storočí v rodine bohatého
kupca. Odmietala vzdať sa kresťanstva, bola umučená
a nakoniec zomrela rukou otca. Na jej sviatok chodievali ženy
v bielom a rozdávali deťom darčeky – poslušným sladkosti,
neposlušným metličku. Dodnes sa zachoval zvyk rezať v tento
deň vetvičky čerešní, ktoré vo váze rozkvitnú presne na Štedrý
deň. Vetvičky si dievčatá dávali za pás na polnočnú. Mládenec,

ktorý si takúto vetvičku od dievčaťa zobral a dal si ju za
klobúk, jej takto vyznal lásku.
Svätý Mikuláš - sa narodil v 3. storočí, bol patrónom
námorníkov, rybárov a prievozníkov. Štedro obdarúval
chudobných a podľa tradície dávame v tento deň deťom
sladkosti do čižmičiek za oknom. V niektorých rodinách
dostávajú deti v tento deň adventné kalendáre a privilégiom
tohto dňa je, že môžu naraz zjesť až šesť sladkostí.
Svätá Lucia - sa narodila v 3. storočí v bohatej kresťanskej
rodine, odmietala však bohatého nápadníka, rozdala svoje veno
a na základe falošného udania zomrela mučeníckou smrťou. Je
patrónkou priadok a krajčírok, ochraňuje pred čarodejnicami.
Lucia je symbolom čistoty, a preto do tohto dňa treba
v domácnosti všetko upratať a vyčistiť.
„Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc“.
Po Lucii nasledoval týždeň chudobný na zvyky, no zato
vyplnený praktickými prípravami na vianočné sviatky.
Učiteľovi sa obvykle ušla úloha postarať sa o to, aby na
žiadnom vianočnom stole nechýbali oblátky. Gazdovia sa
postarali o žito, mládenci o drevo a samotné pečenie. Oblátky
sa piekli hneď po Lucii, takmer až do Vianoc, podľa toho aká
bola obec veľká. Na každú rodinu sa ušlo pätnásť až dvadsať
oblátok. Rozália Juhászová, preds. kult. a športovej komisie

Kultúrny a športový život v obci
V mesiaci január sa v našom kultúrnom dome usporiadal
fašiangový ples. Po Veľkej noci sme vyčistili a vyhrabali
verejný cintorín spolu s rodinnými príslušníkmi. Grilovacia
sezóna sa začala na futbalovom ihrisku v predvečer prvého
mája. Pripravili sme pre rodiny s deťmi ohniská na opekanie,
pre deti sa vymysleli rôzne súťaže a večer sme zapálili
prvomájovú vatru. Na sviatok Turíc nám naši poľovníci
pomáhajú postaviť pred obecným úradom „máj“, deti zo
základnej školy nám zaspievajú ľudové piesne. Rozlúčka
s letom sa pre našu mládež pripravila formou diskotéky na
ihrisku. V mesiaci september sme si uctili našich starších
spoluobčanov. V kultúrnom dome bolo pripravené príjemné
posedenie s hudbou. Na sviatok Mikuláša zavítal do našej
dediny naozajstný Mikuláš a čert. Vyhlasujeme do verejného
rozhlasu futbalové zápasy a životné jubileá.

Čarovná noc s Mikulášom
Konečne prišiel dlho očakávaný deň – 6. december, ktorý patril
všetkým deťom našej školy . Po vyučovaní sa nikto nechystal
domov. Za prítomnosti Mikuláša, čertov a anjela, ktorí nás
navštívili s vrecom plným sladkostí
sa začalo jedno
z najkrajších a najzaujímavejších podujatí v roku – Noc
s Mikulášom.
K večernému programu patrila vedomostná

súťaž, módna prehliadka, pyžamová diskotéka, či sledovanie
krásnej vianočnej rozprávky, počas ktorej všetci zaspali pri
krásne rozsvietenom stromčeku. Po spoločných raňajkách sme
sa rozišli domov s tým, či si aj tam nájdeme prekvapenie od
dobrého Mikuláša alebo zlého čerta.
Alena Ujcová, RŠ
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy za
školský rok 2012/2013
28. júna 2013 sme úspešne ukončili školský rok 2012/2013,
ktorý bol ďalšou etapou reformného procesu nášho školstva.
Údaje o počte žiakov a učiteľov
Podľa školského vzdelávacieho programu pracovali v našej
škole po prvýkrát od roku 2005 dve triedy s počtom 26 žiakov.
I. trieda (1. a 4. ročník) – 15 žiakov, triedna učiteľka Mgr.
Alena Ujcová.
II. trieda (2. a 3. ročník) – 11 žiakov, triedna učiteľka Alžbeta
Kassayová.
Na našej neplnoorganizovanej dvojtriednej základnej škole
pracovala vo funkcii vychovávateľky ŠKD p. Jana Kubová.
ŠKD navštevovalo 26 žiakov, čo bola 100 % účasť. Anglický
jazyk a náboženskú výchovu vyučoval p. farár Mgr. Michal
Šuško.
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka
Začiatkom februára 2013 sme uskutočnili zápis žiakov do 1.
ročníka. V školskom roku 2013/2014 nastúpilo 6 nových
prváčikov – Ema Koščová, Bianka Šoltésová, Aneta Lakiová,
Dominik Ujco, Patrik Benco a Matúš Rílko.
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Našim zámerom bolo skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej
činnosti , ktorá sa odzrkadlila v dosiahnutých výchovno vzdelávacích výsledkoch našich detí.
Na konci školského roku boli udelené pochvaly riaditeľkou
školy týmto žiakom za výborný prospech a reprezentáciu školy:
1.ročník: Darina Juhászová, Róbert Rajňák, Samuel Juhász,
Melita Koščová.
2.ročník: Alžbeta Kolárová, Karin Pastirčáková, Barbora
Komjátiová
3.ročník: Antónia Ujcová, Simona Ujcová, Vivien Mikókaiová,
Laura Lešková
4.ročník: Lýdia Melegová, Nicole Liana McGawová, Valentína
Heiserová
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 dramatický krúžok pod vedením
vychovávateľky ŠKD p. Kubovej
Tvorivé cvičenia zo SJ a L a Hravá nemčina pod
vedením tr. učiteľky A. Ujcovej.

Zapojenosť do projektov
Pod heslom ....sme natoľko živí, nakoľko necháme žiť našu
Zem ... sme sa zapojili do 3. ročníka súťaže v zbere druhotných
surovín spoločnosti AVE – V.O.D.S. – Žiačik Separáčik.
Odmenení sme boli finančnou hotovosťou 168€ 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 6. mieste. Odmenou pre nás pola poukážka
v hodnote 200€ a nákup mliečnych výrobkov pre našich
zberateľov v hodnote 20€. Ďakujeme aj za poukázanie sumy
2% zaplatenej dane, ktorú nám aj v tomto roku darovali nielen
rodičia našich detí, ale aj občania obce. Sumu 820 € sme
využili na zariadenie novovytvorenej triedy na poschodí školy
a pomôcky do ŠKD.
Aj v školskom roku 2012/2013 sme sa v maximálnej miere
zapájali do súťaží v odborných vedomostiach a zručnostiach ,
do literárnych a umeleckých súťaží a školských športových
súťaží. Medzi našich najúspešnejších reprezentantov patrili:
Vivien Mikókaiová, Alžbeta Kolárová, Diana Komjátiová,
Lýdia Melegová, Róbert Rajňák, Simona Ujcová a to
v Matematickej pytagoriáde a Hviezdoslavovom Kubíne.
V športe si výborne počínali: Patrik Ternei, Peter Ternei, Peter
Leško, Artuš Gonda, Peter Nižnik, ale aj dievčatá a to Antónia
Ujcová, Lýdia Melegová, Vivien Mikókaiová, Samuel Juhász,
Róbert Rajňák a Melita Koščová.
Prezentácia školy na verejnosti
Škola - to je učenie, ale aj hra a zábava, ktorú sme nemohli
z nášho školského života vymazať. Máme za sebou niekoľko
veľmi pekných akcií, ktoré boli pre nás poučné, ale aj zábavné
a veľmi zaujímavé. Ich obsah a cieľ nadväzoval na vyučovací
proces. Napr.: návšteva
Jasovskej jaskyne, exkurzia
v Medzeve – hámor, hvezdáreň, Deň Zeme – brigáda v okolí
obce, Noc strašidiel, Mikulášska noc v ZŠ, Vianočná akadémia,
Deň matiek, stavanie májov,
Hviezdoslavov Kubín,
Matematická pytagoriáda, karneval, Športová olympiáda
v Cesticiach, cyklistický pretek, Škola v prírode v Kysaku
a iné.
Spolupráca s rodičmi a zriaďovateľom školy
Za pomoc a spoluprácu ďakujeme mnohým našim rodičom,
ktorí svojou aktívnou prácou počas celého školského roka
prispievali k zveľaďovaniu nášho pracovného prostredia, ako
p. Horváth, p. Tóthová, p. Terneiová, p. Juhászová, p. Komjáty,
p. Ujco P. a Ujco Š, p. Komjáti, p. L. Leško, p. Krivdová , p. P.
Leško a iní.
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.
Mgr. Alena Ujcová, riaditeľka ZŠ

