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Obec Paňovce leží v severozápadnej časti
Košickej kotliny. V katastri obce je jediné prírodné jazero – Sivé jazero. V obci sa nachádza
rímskokatolícky kostol zo 14. storočia, známy oltárnym obrazom od J. L. Krackera, a kostol reformovanej kresťanskej cirkvi z roku 1911. Kaplnka
svätého Jána Nepomuckého pochádza z konca
19. storočia. Materskú a základnú školu navštevuje približne 45 detí. V obci aktívne pracuje klub
dôchodcov, dobrovoľný hasičský zbor, poľovnícke združenie PLATAN a TJ Družstevník. Každoročne organizujeme fašiangovú a katarínsku zábavu, Paňovské leto, stavanie „mája“, zahájenie
a ukončenie „opekacej sezóny“, deň matiek a deň otcov, výstavu „Dary záhrady“, výlet a posedenie
s dôchodcami, uvítanie detí do života, ekumenické stretnutie na „viliju“ pred obecným betlehemom, silvestrovský punč, paňovský denný tábor pre deti z dediny a blízkeho okolia. Zriadili
sme aj novú posilňovňu, v športovom areáli je k dispozícii priestor na hru, oddych aj moderný
denný bar. Poľnohospodárske družstvo vo vlastnej predajni ponúka obľúbené produkty z dvora.
Urbariát, pasienková spoločnosť a samostatne hospodáriaci roľníci sa zameriavajú aj na rozvoj
vidieckeho turizmu. Medzi hlavné projekty patrí dokončenie verejného vodovodu, kamerový
systém, výsadba zelene na hlavnej ulici, oprava „kríža“ a postavenie altánku v malom lesíku.
Obec z vlastných zdrojov vybudovala v dolnej časti obce novú komunikáciu. Ďalšou ambíciou
obce je rekonštrukcia chodníkov, domu smútku a požiarnej zbrojnice, výstavba multifunkčného
a detského ihriska. Jedenkrát ročne obec vydáva informačný Paňovský spravodaj.
Pány község a Kassai-medence északnyugati részén fekszik. A község határában található a természetes eredetű Szürke-tó – Sivé jazero. A településen
egy 14. századi római katolikus templom áll, benne a J.L. Kracker által festett
oltárképpel, ill. az 1911-ben épült református templom. A Nepomuki Szt. Jánoskápolna a 19. században épült. A helyi óvodába és általános iskolába mintegy 45
gyermek jár. A községben nyugdíjasklub, önkéntes tűzoltó egyesület, a PLATAN
vadásztársaság és a TJ Družstevník sportklub működik. A község évente megszervezi a farsangi és Katalin-napi bált, a Pányi Nyár elnevezésű rendezvényt,
a májusfa-állítást, a szalonnasütési szezon kezdő- és zárórendezvényét, az anyák napját és az apák
napját, a „Kertek ajándékai” c. kiállítást, a nyugdíjasnapot és a nyugdíjasok kirándulását, az újszülöttek fogadását, karácsony előestéjén a falu betleheme előtt megtartott ökumenikus találkozót,
a szilveszteri puncsárusítást, valamint a falu és a környék gyermekei
számára szervezett pányi nyári nappali tábort. Az önkormányzat új edzőtermet is kialakított; a sporttelep várja a játék, a pihenés vagy modern
bár iránt érdeklődőket. A helyi földműves szövetkezet saját boltjában
háztáji termékek kaphatóak. Az úrbéri társaság, a legelőgazdálkodási
társaság és a magángazdák a falusi turizmus fejlesztését tűzték ki célul.
A település fő projektjei közé tartozik a vízvezeték-hálózat befejezése,
a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, a növényültetés a főutcán, a „kereszt” felújítása, valamint egy esőbeálló pavilon kiépítése a kiserdőben.
A település saját költségén új utat épített a falu alsó végén. A település
további céljai között szerepel a járdák, a ravatalozó és a tűzoltószertár
felújítása, valamint egy többcélú játék- és játszótér kialakítása. A község
évente kiadja a Paňovský spravodaj (Pányi Hírmondó) c. folyóiratot.
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