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Rok 2014
Výstavba elektrickej siete v časti Kertaly v mesiacoch jún
– august.
Vybudovanie tretej transformačnej stanice na Pizondore.
Úprava parku v časti Pizondor.
Rekonštrukcia dažďových priekop od kaplnky po potok.
Oprava strechy na základnej škole.
Osadenie drevených lavičiek v spolupráci PS Urbariát –
obec- p. Jozef Varga.
Výmena okien na telocvični.
Oficiálna výstavba sa začala v auguste 2014, technická
realizácia v našej obci sa uskutoční v mesiacoch marec –
september.

Kniha Paňovce „ Kapitoly z dejín“.

V týchto dňoch sa dostáva do našich rúk kniha, ktorá hovorí
o histórii našej obce. Prezentácia knihy
sa uskutočnila
7.12.2014 v priestoroch školskej knižnice. Autor knihy Mgr.
Štefan Kolivoško zodpovedal na otázky, ktoré kládli najmä
žiaci základnej školy. Kniha obsahuje kapitoly z dejín do roku
1945. Po tomto obdbí čoskoro nastúpili do našej obce dve
mladé učiteľky, ktoré až do odchodu do dôchodku boli

súčasťou našej obce, na úseku vzdelávania. Preto pani Alžbeta
Jámborová a pani Mária Vargová, dnes už na zaslúženom
odpočinku, boli pozvané k uvedeniu knihy do života. Naši
predkovia sa živili väčšinou poľnohospodárstvom a preto, aj pri
tejto príležitosti sa na knihu sypalo zrno. Na túto slávnostnú
príležitosť prijali pozvanie duchovní predstavitelia obce a to:
Mgr. Timea Krcho a Mgr. Zsolt Fedorka. Najmä ranná história
obce je úzko spätá s cirkevným životom. Medzi pozvanými
hosťami boli aj zástupcovia vydavateľstva JES Košice s.r.o.
Za to, že táto kniha vznikla, ďakujem pani starostke Marte
Sehnalovej.
Ako kronikárka obce som rada, že naša história dostala ucelenú
podobu, čo ale neznamená, že sa tu všetko končí. Pátrame aj
naďalej v minulosti a je na škodu, že nemáme zdokumentovanú
1. svetovú vojnu. Z 12. Občanov, ktorí sa z vojny nikdy
nevrátili, s istotou poznáme iba tri mená: Jozef Ficeri, Štefan
Komjáti-Nagy a Imrich Czestický. Preto sa na Vás obraciam
s prosbou, čo i len z počutia, dajte nám prosím vedieť.
Využijeme všetky dostupné možnosti, ktoré nám ponúkajú
archívy, ale aj stretnutia so skôr narodenými. Možno
v budúcnosti sa dotvorí naša história a bude aj pokračovanie. ...
Eva Seligová, kronikárka obce

Z babkinej truhlice.

Ach, už opäť sú tu Vianoce. Ešte len nedávno boli a už sú tu
zase. Ako rýchlo ten čas letí! Tak vzdychajú mnohí, najmä tí
starší a najstarší ľudia. Ale, čo sú Vianoce? Vianoce sú
pamiatkou na najväčší dar Boha ľudstvu. Boh! Neviditeľný,
ktorého sa nemožno dotknúť, nemožno ho objať, ani pobozkať,
ani vyfackať. Kto je to? A práve preto, aby sa človek Boha
mohol dotknúť, mohol ho pobozkať alebo aj zbiť, prišiel Boh
na svet v podobe dokonalého človeka. Áno, človeka. A tento
veľký dar Boha ľudstvu oslavujú veriaci vedome a neveriaci
nevedome tým, že si navzájom odovzdávajú dary. Toto je
jediný zmysel vianočných darov a darčekov. Ďakovať Bohu za
najväčší dar, ktorý dal ľudstvu, keď totiž Otec nebeský,
účinkovaním Svätého Ducha cez Pannu Máriu odovzdal svojho
Syna ľudstvu, aby ho mohlo vidieť, porozprávať sa s ním,
dotknúť sa ho, bozkať alebo, žiaľ, aj trápiť a týrať. A aby tento
Bohočlovek raz ratoval, zachránil, spasil človeka pred večným
zatratením. Narodil sa tento Boží syn, ktorého všetci kresťania
nazývajú Ježiš Kristus, 25. decembra
oslavujeme jeho
narodenie.
Dnes je neodmysliteľnou časťou Vianoc vianočný stromček.
Čo o ňom vieme? Vo vianočnom stromčeku sa spája symbolika
svetla vianočných sviatkov so symbolikou života (strom života,
vždy zelené vetvičky). Symbolika stromu siaha dozadu. Už

v predkresťanskej dobe hrali stromy dôležitú náboženskú úlohu
– ako symboly života, ako sídla božstiev atď. V kresťanskej
tradícií má miesto strom v raji a strom kríža, na ktorom zomrel
Kristus. Je mysliteľné, že sa vianočný stromček vyvinul zo
stromu v raji, ako ho používali ozdobeného plodmi života
v hrách a mystériách. Zvyk ozdobovať vianočný strom
jabĺčkami a orechmi pravdepodobne súvisí s touto tradíciou. Pri
ozdobovaní stromčeka sviečkami ide pravdepodobne
o prenesenie veľkonočných zvykov, hoci je mysliteľný aj iný,
svojský vývoj.
Napokon nesmieme zabudnúť na takzvané „betlehemy“. Sú to
figurálne zobrazenia dieťaťa Ježiša v jasličkách, jeho rodičov,
pastierov a kráľov a aj zvierat. V roku 1223 konal svätý
František z Assisi v Greccio slávnosť narodenia Pána Ježiša so
živými zvieratami, živým Ježiškom a jeho rodičmi. Táto
slávnosť sa stala vzorom pre podobné slávnosti aj na iných
miestach. V 16. storočí sa veľmi rozšírili tieto „betlehemy“ na
celom kresťanskom svete. Najprv ich stavali v kostoloch,
neskoršie od 18. storočia aj v domácnostiach. Dnes sa opäť
objavujú aj „živé betlehemy“ so živými ľuďmi a zvieratami. Na
každú slávnosť sme zvyknutí sa kratšie či dlhšie pripravovať.
Tak je to aj s Vianocami. Príprava je hmotná a duchovná.
Hmotná pozostáva z upratovania príbytku a nákupu darčekov.
Duchovná v príprave duše na tieto veľké sviatky našej spásy.
Ale čo je to vlastne za dobu a čo znamená slovo advent?
Latinské slovo adventus môžeme po slovensky vyjadriť
slovom príchod a môže sa akýmsi spôsobom porovnať aj
s gréckym slovom epiphaneia, zjavenie. Kresťania používajú
toto slovo tak na označenie príchodu Krista medzi ľudí, ako aj
na označenie jeho očakávaného príchodu. Iste sa opýtate. Prečo
štyri týždne pred Vianocami ( vlastne štyri nedele pred
Vianocami). Podľa veľmi starých podaní svet vznikol pred
štyritisíc rokmi. Teda ľudstvo čakalo na príchod Spasiteľa štyri
tisíc rokov. Týchto štyri tisíc rokov má symbolizovať tieto
zvyčajne štyri týždne. Vetvičky na adventom venci poukazujú
na vianočný stromček, takže štyri sviečky poukazujú na štyri
adventné nedele. A čo ešte dodať? Jedna dôležitá vec. Vianoce
sú sviatky zdravej rodiny. Rodinní členovia často rozídení po
celom svete sa aspoň tieto sviatky schádzajú, aby spoločne
oslávili tieto krásne a významné sviatky. Daj Boh, aby láska,
ktorá v tieto dni spája rodiny, trvala aj celý rok. Lebo len
zdravé rodiny, preniknuté láskou k blížnemu, sú zárukou
pokoja a šťastia nielen v rodine, ale aj v dedine , národe, štáte
a napokon v celom svete.
Rozália Juhászová

Kultúrny a športový a spoločenský život v obci
Na“ fašiangy“ obecné zastupiteľstvo usporiadalo už tradičný
„fašiangový – nöi bál“. Na „Veľký piatok“ sme pripravili
„Krížovú cestu mladých. Na sviatok Turíc nám naši poľovníci
pomáhali postaviť pred obecným úradom „máj“. Tradičné
jubilejné „Paňovské leto“ pri príležitosti 740. výročia prvej
písomnej zmienky o obci sa pripravilo na domácom
futbalovom ihrisku. Countri cross Team Paňovce v roku 2014
usporiadal majstrovstvá Slovenska v ENDRO ŠPRINTE
a v každej súťažnej disciplíne na ši pretekári dosiahli prvé
miesto. V kategórií veterán: Jaroslav Horváth, v kategórií
senior: Ján Varga, v kategórií junior: Dávid Komjáti
a v kategórií žien: Dominika Horváthová. Súťažiaci nášho
Countri cross sa zúčastňovali aj na súťažiach majstrovstvá
Slovenska v Motocrosse.
Rozlúčka s letom a ukončenie „opekacej“ sezóny sa nieslo
v športovom duchu. Dobrovoľný hasičský zbor mal pre deti
pripravené zaujímavé aktivity, na opekanie sa pripravili
ohniská a o zábavu a občerstvenie tiž bolo postarané.
Na
sviatok Mikuláša sa vysiela rozhlasová relácia v miestnom
rozhlase v spolupráci s mládežou. Pripravujeme „Betlehemské
pásmo“, ekumanické stretnutie pri obecnom betlehem, spolu
s duchovnými
pastiermi
obidvoch
cirkví.
V Silvestrovský predvečer plánujeme pred obecným úradom
podávať „silvestrovskú klobásu a silvestrovský punč. A večer
na „Silvestra“ bude voľná zábava v kultúrnom dome.

Čarovná noc s Mikulášom
Konečne prišiel dlho očakávaný deň – 5. 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.
Mikulášsku party navštívili, aj piatačky.
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.
Dňa 18.12.2014,
žiaci našej školy a škôlky navštívili
v Košiciach „Prírodovedné múzeum“, aktivita bola spojená, aj
s návštevou vianočných trhov.
Alena Ujcová, RŠ

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy za
školský rok 2013/2014
27. júna 2014 sme úspešne ukončili školský rok 2013/2014,
ktorý bol ďalšou etapou reformného procesu nášho školstva.
Prioritou našej školy bolo zapojiť sa do Národného projektu
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a
využívanie digitálnej techniky počas vyučovacieho procesu.
Údaje o počte žiakov a učiteľov:
Podľa školského vzdelávacieho programu pracovali v našej
škole dve triedy s počtom 25 žiakov.
I. trieda (1. a 4. ročník) – 13 žiakov, triedna učiteľka Mgr.
Alena Ujcová.
II. trieda (2. a 3. ročník) – 12 žiakov, triedna učiteľka Mgr.
Petra Focková.
Vo funkcii vychovávateľky ŠKD pracovala p. Jana Kubová.
ŠKD navštevovalo 24 žiakov, čo je 96 % účasť.
Anglický jazyk v 3. a 4. ročníku vyučovala Mgr. Lenka Skalská
a náboženskú výchovu vyučoval p. farár Mgr. Zsolt Fedorka
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka:
21. januára 2014 sme v spolupráci s MŠ uskutočnili zápis
žiakov do ZŠ. V školskom roku 2013/2014 nastúpili do 1.
ročníka 4 prváci – Žofia Chladná, Emma Harčárová, Peter Ujco
a Adam Seliga.
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov:
Našim zámerom bolo ďalšie skvalitňovanie výchovnovzdelávacej 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: Bianka Šoltésová, Matúš Rílko, Anetka Lakiová,
Ema Koščová
2. ročník: Darinka Juhászová, Róbert Rajňák
3. ročník: Karin Pastirčáková a Barbora Komjátyová
4. ročník: Antónia Ujcová, Simonka Ujcová, Vivien
Mikókaiová, Laura lešková, Slávka Holečková, Kiara Koščová
a Diana Komjátiová.
Súčasťou procesu bola aj krúžková činnosť. V našej škole
pracovali 3 záujmové útvary, do ktorých sa zapojili všetci žiaci
našej školy.
Boli to: - Práca s počítačom pod vedením vychovávateľky ŠKD
p. Kubovej
-Hravá nemčina pod vedením tr. učiteľky A. Ujcovej
- Tvorivá dielňa, ktorú viedla triedna učiteľka Petra Focková
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 178 € 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. Tento školský rok boli
súperi veľmi silní. S množstvom 15 kg sme sa nedostali do 10.
miesta. To nás však neodrádza od ďalšieho súťaženia a v zbere
budeme pokračovať ďalej. Ďakujeme aj za poukázanie sumy
2% zaplatenej dane, ktorú nám aj v tomto roku darovali nielen
rodičia našich detí, ale aj občania obce. Sumu 1300 € sme
využili na zariadenie novovytvorenej žiackej knižnice, ktorá
súčasne slúži aj ako odborná učebňa, v ktorej využívame novú
interaktívnu tabuľu. Aj v školskom roku 2013/2014 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,
Diana Komjátiová, Karin Pastirčáková, Barbora Komjátyová,
Antónia Ujcová, Róbert Rajňák Simona Ujcová a to v
Matematickej pytagoriáde a Hviezdoslavovom Kubíne. V
športe si výborne počínali: Peter Ternei, Michael Putrovec,
Daniel Tóth, Peter Nižnik, Antónia Ujcová, Samuel Juhász a
Melita Koščová.
Prezentácia školy na verejnosti a mimoškolské aktivity:
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 aj na
vyučovací proces. Napr.: činoherná rozprávka (Ezopove bájky),
návšteva botanickej záhrady, noc strašidiel, noc s Mikulášom,
Vianoce v Paňovciach, karneval, Deň matiek, cyklistický
pretek, školský výlet a ďalšie.
Spolupráca s rodičmi a zriaďovateľom školy:
Za pomoc a spoluprácu ďakujeme mnohým našim rodičom,
ktorí svojou aktívnou prácou prispeli k zveľadeniu priestorov
školy, ako: p. Horváth, p. Tóthová, p. Š. a R Juhász, p. Rílko,
p. Pastirčák so synom Richardom, p. Š. Ujco, p. Leško, p.
Mikókai, p. P. Ujco, p. Nižnik.
Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi - obecnému úradu
a pani starostke Sehnalovej, ktorý vo veľkej miere prispel k
plynulému priebehu celého školského roka a jeho úspešnému
ukončeniu.
Mgr. Alena Ujcová, RŠ

