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Vianočný príhovor
Milí spoluobčania, dovoľte mi prihovoriť rodinného puta. V tento sviatočný čas
sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, chceme byť k sebe navzájom dobrí a každému rozdávať len radosť. Vianoce sú obdolásky a porozumenia.
bím, keď sa každý snaží byť s blízkymi,
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré uvedomujeme si silu priateľstva, lásky, úcty
netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výni- a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité,
močnosť nás napĺňa pocitom šťastia, po- aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou
hody a harmónie. Atmosféra týchto dní je spolupatričnosťou, osobným uplatnením
plná spomienok i očakávaní, nič nie je i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný
bežné, ani všedné. Napriek tomu, že Via- čas má svoje neopísateľné čaro pre každého,
noce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom a je
nedá nahradiť ani napodobniť. Tieto sviatky príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do
upevňujú v každom z nás základné ľudské hĺbky svojej duše, tam kde sú skryté naše
hodnoty. Tíško prichádza tento zvláštny čas, najtajnejšie túžby a želania. Viac ako inokeď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi kedy si uvedomujeme to, že i napriek dospea sadáme si k spoločnému stolu, aby sme sa losti v každom z nás drieme kúsok malého
tešili z tej jedinečnej sily, nenahraditeľného dieťaťa, netrpezlivo čakajúceho na nád-

herne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, rozžiarený stromček
a darčeky, ktoré ho pod ním čakajú. Vianočné sviatky - čas radosti, vychutnajme si
ich so všetkým čo k ním patrí. V dušiach
nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole
nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý
večer nech zanechá v našich srdciach stopu
pohody a radosti.
Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým
ešte raz požehnané vianočné sviatky, nech
ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým
pokojom, radosťou, láskou, zdravím
a božím požehnaním.
Rozália Juhászová
starostka obce
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Čo priniesol rok 2019 a plány do budúcnosti
Vážení spoluobčania
Rada by som Vás informovala o tom, čo sa mi od decembrovej
ustanovujúcej schôdze podarilo pre vás zrealizovať, resp. čo bude
realizované v krátkom čase.

Cieľ projektu: Rekonštrukcia interiéru ZŠ a MŠ (zateplenie sklobetónu na chodbách, nové žalúzie, nová keramická dlažba, výmena
drevených okien, vymaľovanie chodby, maľba)
Stav: zapojenie do výzvy – nevyhodnotená

Nové výzvy a projekty

Aktivity zrealizované v roku 2019

Vyhlasovateľ projektu: MV SR, HaZZ
Názov projektu: Nová hasičská zbrojnica v obci Paňovce 2. etapa
Cieľ projektu: Uskutočniť výstavbu objektu hasičskej zbrojnice
(jednopodlažný objekt, zastrešený pultovou strechou, obdĺžnikový pôdorys,)
Stav: zapojenie do výzvy – úspešná

Názov: Spevnenie obecnej komunikácie na Kert - áji
Cieľ: Spevnenie a vyrovnanie výmoľov na komunikácii.
Termín: september 2019
Stav: zrealizované

Vyhlasovateľ projektu: MF SR
Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Paňovciach
Cieľ projektu: Šetrenie režijných nákladov na prevádzku výmena
okien a dverí, rekonštrukcia podlahy, vymaľovanie priestorov)
Stav: zapojenie do výzvy – neúspešná
Vyhlasovateľ projektu: Úrad vlády SR
Názov projektu: Rozšírenie kamerového systému v obci Paňovce
Cieľ projektu: Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov obce a okolia
Stav: zapojenie do výzvy – neúspešná
Vyhlasovateľ projektu: Úrad vlády SR
Názov projektu: Podpora rozvoja športu
Cieľ projektu: Zvýšiť úroveň rozvoja športu v obci a jej okolí (zateplenie a vykurovanie telocvične)
Stav: zapojenie do výzvy – neúspešná
Vyhlasovateľ projektu: VIA CARPATIA Interreg SR aHU
Názov projektu: Zelená kyslíková cesta
Cieľ projektu: Rozvinúť cezhraničnú spoluprácu ( malé cvičiace
prvky v malom lesíku, informačné tabule)
Stav: zapojenie do výzvy- nevyhodnotená
Vyhlasovateľ projektu: MŽP SR
Názov projektu: Zberný dvor
Cieľ projektu: Separovať odpad od obyvateľov obce a nevytvárať
čierne skládky ( ohraničená plocha, mobilný prístrešok, váha,
osvetlenie, kontajnery, spevnená betónová plocha, malý traktor
vrátane vlečky a radlice)
Stav: zapojenie do výzvy – nevyhodnotená
Vyhlasovateľ projektu: Miestna akčná
skupina MAS údolia Bodvy o.z.
Názov projektu: Dajme deťom detstvo, aké majú mať
Cieľ projektu: Vybudovanie detského ihriska ( oplotenie, 10 detských prvkov, lavičky, zeleň )
Stav: zapojenie do výzvy – čaká sa na realizáciu
Vyhlasovateľ projektu: Miestna akčná
skupina MAS údolia Bodvy o.z.
Názov projektu: Javisko v obci Paňovce
Cieľ projektu: Vybudovanie javiska ( jednopodlažný objekt, zastrešený sedlovou strechou, jednoramenné schodisko, závetrie zo
severnej strany)
Stav: zapojenie do výzvy – čaká sa na realizáciu
Vyhlasovateľ projektu: Úrad podpredsedu vlády SR
Názov projektu: Dbáme na bezpečnosť žiakov
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Názov: Prístrešok na plastové kontajnery
Cieľ: Postaviť prístrešok z pozinkovaného drôtu pri cintoríne.
Termín: október 2019
Stav: zrealizované
Názov: Program hospodárskeho rozvoja obce – Aktualizácia č. 1
Cieľ: Vypracovanie novej aktualizácie č.1 k PHR obce Paňovce
na roky 2015 – 2021 – splnenie zákonnej povinnosti.
Termín: september – november 2019
Stav: zrealizované
Názov: Nové okná a dvere na kuchyni v kultúrnom dome
a výmena kuchynských zariadení
Cieľ: Šetrenie nákladov na vykurovanie a elektrickú energiu.
Termín: november: december 2019
Stav: zrealizované
Názov: Zmeny a doplnky č. 3 k platnému Územnému plánu obce
Paňovce
Cieľ: Zapracovanie zmien a doplnkov.
Termín: december 2019 – január 2020
Stav: prebieha realizácia
Názov: Rekonštrukcia vykurovania obecného úradu
Cieľ: Výmena nových vykurovacích telies
Vláda SR v septembri 2018 schválila dotáciu 7 000 €
Termín: február – marec 2020
Havarijný stav
Prostredníctvom Okresného úradu Košice som podala žiadosť
o riešenie havarijného stavu vykurovania v základnej škole Paňovce. Naša žiadosť bola posunutá na schválenie na ministerstvu
školstva.
Kultúrne podujatia
Z tradičných kultúrnych podujatí, ktoré pripravujeme pre našich
občanov patria Ekumenické stretnutie pri obecnom betleheme,
na fašiangy je to fašiangový ples a v novembri zase Katarínska zábava. Na Turíce sa stavia máj, pokračuje Paňovské leto, letný
tábor, zábavné hry a súťaže so starými rodičmi, výstava ovocia
a zeleniny a kultúrny život zavŕšime pečením medovníčkov
a aranžovaním vianočných svietnikov. Na záver roka sa podáva silvestrovský puč a pečenou klobásou pred obecným úradom. Novinkou v tomto roku bude ochutnávka zabíjačkových dobrôt a na
ochutnávku je pozvaný aj Mikuláš.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým občanom za vytváranie
spokojných podmienok a za krajší život v našej obci. Bez vás by
obec nebola obcou. Ďakujem že ste.
Rozália Juhászová
starostka obce
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Čo sa dialo v našej škôlke
Školský rok 2018/2019 sme
otvorili slávnostnými príhovormi aj spoločne so Základnou školou. V tomto školskom
roku bolo zapísaných 24 detí
a o ich starostlivosť sa postarali pani riaditeľka Bc. Alexandra Kovácsová a p.
učiteľka Bc. Beáta Kellerová.
Po načerpaní nových síl sme
sa pustili do nového školského
roka plného zábavy, nadobúdania vedomostí a zručností
a hlavne pekných zážitkov,
ktoré nám priniesli nasledovné aktivity. Počas celého
školského roka sme zažili
kopu zaujímavých zážitkov vo
forme interaktívnych besiedok, turistických vychádzok,
divadielok, súťaží, svetových
dní, kultúrnych podujatí a tvorivých dielní. Jeseň nám spestrila návšteva zúbkovej víly,
ktorá nám porozprávala, aké
je dôležité starať sa o svoje
zúbky. Neskôr sme si spolu so
žiakmi zo Základnej školy pochutnali na ovocných šalátoch,
ktoré sme im s láskou pripravili. V zdravom životnom štýle
sme tento mesiac absolvovali
turistickú vychádzku do Jasovskej jaskyne, kde nás sprevádzali aj rodičia a starí rodičia.
Október sme ukončili krásnou
aktivitou zvanou Čaro jesene,
kde sa zapojili aj rodičia a starí
rodičia a spoločne sme ozdobili park pri obecnom úrade jesennými výtvormi. Prvá
novembrová streda sa niesla
v spevavej nálade aktivitou
s názvom Slávik. Do našej Materskej školy nám prišli zaspievať deti z MŠ v Moldave n/B,
MŠ v Budulove, MŠ v Poproči
a MŠ v Drienovci. December sa
niesol tradične vo vianočnom
duchu, kde nás tak, ako každý
rok navštívil Mikuláš, ktorý
obdaril deti sladkými balíčkami. Nesmela chýbať ani tradičná vianočná akadémia, kde
si deti pripravili krásny kultúrny zážitok pre obecenstvo.
Koniec roka sme ukončili vo
sviatočnej nálade pri zdobení
medovníkov spolu s rodičmi.

Nový rok sme odštartovali detským karnevalom, kde sa deti
predviedli v najrozličnejších
maskách, plnili rôzne súťaže
a hudobno-pohybové hry.
Všetky masky boli ocenené cenami a na záver sme sa poriadne
vytancovali
na
diskotéke. V marci sa konala
akcia s názvom ,,Prednes poézie a prózy.“ Týmto sme si
spoločne pripomenuli, že
Marec je mesiacom kníh. Do
recitácie bolo zapojených 6
predškolákov a 7 školákov.
Prvý jarný deň sme si spestrili
jarnou vychádzkou spojenou
s vynášaním Moreny. S deťmi
sme sa prešli k rybníku, kde
sme hodili Morenu do vody. Aj
tento rok sme sa vybrali na exkurziu na družstvo, tentokrát
do Buzice, kde sme videli
mnoho hospodárskych zvie-

rat, ako kravy, teliatka, býka,
prasiatka a koníky. V apríli
prebiehal MŠ zápis detí spojený s dňom otvorených dverí.
Deti sa mali možnosť zahrať
s hračkami s deťmi navštevujúcimi MŠ a na školskom

dvore. Čakanie na Veľkú Noc
sme si spestrili veľkonočnými
tvorivými dielňami, kde sme
spolu s rodičmi maľovali vajíčka, plietli korbáčiky, vyrábali pohľadnice, venčeky
a rámiky na fotky. Tak, ako aj
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po ostatné roky, aj tento sme
oslávili svetové dni vody,
Zeme a mlieka. Pri tejto príležitosti sme si spolu s deťmi zasúťažili v rôznych súťažiach,
urobili sme si pokusy, plagáty
a obohatili sme sa o nové, za4
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ujímavé poznatky o vzácnosti
vody, Zeme, o triedení odpadu
a šetrnom zaobchádzaní
s našou planétou. Sviatok všetkých mám sme oslávili v kultúrnom dome, kde deti
vystúpili s krásnym progra-

rostlivosť mám svojich detí.
Jún sme odštartovali oslavou
Dňa detí, kde k nám prišli
z rozprávky na návštevu
Anna, Elza a Olaf. Pripravili si
pre deti bohatý program plný
zábavy a tanca. Ku koncu školského roka sa organizoval
koncoročný výlet s rodičmi
a starými rodičmi do Košíc. Videli sme tam mnoho zaujímavých zvierat, či dinosaurov
v Dinoparku. Posledný deň
v školskom roku 2018/2019
sme sa slávnostne rozlúčili
s celým školským rokom a predovšetkým s predškolákmi: Jakubkom Podrackým, Zojkou
Piskovou, Katkou Guľkovou,
Majkom Mušinským, Dankou
Krajčechovou, Larkou Gondovou, Riškom Harčárom,
Emkou Klobušovskou a Melánkou Stofkovou. S deťmi sme
pripravili bohatý program pre
svojich rodičov a hostí. Po programe nasledovala časť odovzdávania stužiek, darčekov
a takisto aj vyhodnotenie zberových aktivít. Nakoniec pripravili rodičia predškolákov
občerstvenie, na ktorom sme
si všetci pochutnali. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať rodičom, za skvelú
spoluprácu, za občerstvenie,
ktoré pripravili deťom na rozlúčkovú slávnosť. Veľká vďaka
patrí všetkým rodičom, nakoľko sa počas celého roka aktívne zapájali do našich aktivít
a prispievali nám rôznymi
hmotnými a nehmotnými
sponzorskými darmi, ktorými
uľahčili prácu našu, ale aj svojich detí a spríjemnili svojim
deťom pobyt v materskej
škole. V neposlednom rade by
sme sa chceli poďakovať obecnému úradu, predovšetkým p.
starostke Ing. Rozálii Juhásovej za skvelú spoluprácu a jej
ústretovosť. Vďaka patrí aj Základnej škole, ktorá v priebehu roka spolu s nami
mom pozostávajúcim z tanče- vytvárala pre deti rozličné akkov, básničiek, pesničiek tivity a pestré zážitky vo forme
a malej scénky. Maminky mali otvorených hodín.
pekný zážitok nielen z programu, ale aj z darčeka, ktorý
Bc. Beáta Petríková
si vyžadoval dlhodobú starostučiteľka MŠ
livosť, ktorý symbolizoval sta-
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Život za bránami našej školy
V školskom roku 2018/2019 navštevovalo našu školu 19 žiakov.
Trieda I. : 1. ročník 4 žiakov
4. ročník 7 žiakov
Trieda II.: 2. ročník 3 žiaci
3. ročník 5 žiaci
Spolu:
19 žiakov
1 oddelenie ŠKD 19 žiakov
Zápis žiakov do 1. ročníka:
Vyučovací Počet detí
jazyk
pri zápise
slovenský
7

Dievčatá Odložená
PŠD
4
0

Zaškolení
v MŠ
7

Spojené
triedy
1

V zmiešanom kolektíve sa deti navzájom učili žiť a spolupracovať
s ostatnými rovesníkmi a tolerovať individualitu každého z
nich.
Výchovno – vzdelávací proces zabezpečovali:
Mgr. Alena Ujcová
riaditeľka školy a tr. učiteľka I. triedy
Mgr. Denisa Komjátyová triedna učiteľka I I. triedy, uč. ANJ
Jana Kubová
vychovávateľka ŠKD
Mgr. Zsolt Fedorka
učiteľ NBV
Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti našej základnej
školy bolo prepojenie vyučovacieho procesu s organizovaním
kultúrno – spoločenských a poznávacích podujatí, zapájanie
do športových a vedomostných súťaží a účasť na projektoch
školy.

Dopravnú výchovu úspešne realizujeme na našom školskom dopravnom ihrisku. Pravidelne si pozývame príslušníkov Policajného zboru z Moldavy nad Bodvou.

Už v prvom mesiaci školského roku sme nezaháľali. Po vyučovaní sme počas celého týždňa plnili športové disciplíny
v rámci projektu Týždeň európskeho športu. Súťažili sme v štafetových disciplínach, cyklistike, futbale i atletike.
Vyučovacie predmety vlastiveda a prírodoveda sme prepojili s exkurziou do Medzeva a navštívili sme Hámor Šugov i Múzeum nášho bývalého prezidenta p. Schustera. V Jasove sme
obdivovali krásy jaskynných útvarov známej jasovskej jaskyne.
Mesiac október už pravidelne patrí našim seniorom, ktorých rokovanie výročnej členskej schôdze sme pozdravili kultúrnym programom.
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Pred vianočnými prázdninami sme sa našim rodičom a šiVyrezávanie tekvíc a aranžovanie jesenných plodov patrí
rokej verejnosti predstavili v kultúrnom dome vianočným promedzi obľúbené aktivity našich žiakov.
gramom a takto sme sa rozlúčili so starým rokom.
Najkrajšie boli odmenené diplomom a vecnou cenou.

Koniec októbra bol venovaný vyhodnoteniu 9. ročníka československého projektu Záložka do knihy spája školy. S deťmi
zo Základnej školy z Českej republiky sme si vymenili vlastnoručne vyrobené záložky a vzájomne si darovali rôzne darčeky.
Školský karneval patrí neodmysliteľne k životu našej školy.
Porota mala ťažkú úlohu určiť najkrajšiu masku.

Blížiace sa Vianoce si už nevieme predstaviť bez toho, aby
sme spoločne nezažili Čarovnú noc s Mikulášom. Zažili sme
Máme radi našu obec a jej krásnu okolitú prírodu. Po výzve
večer plný hier, zábavy a súťaží. Zaspávali sme pri rozsvietenom stromčeku a peknej zimnej rozprávke. V sobotu ráno sme pani starostky sme sa všetci zapojili do environmentálneho
podujatia za krajšie Paňovce. V okolí sme vyzbierali veľké
šli domov naladení vianočnou atmosférou.
množstvo odpadkov. Akciu sme ukončili so želaním: Neznečisťujme si svoje životné prostredie!
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Máj už tradične patrí našim mamičkám. Pri tejto príležitosti
im vždy s úctou poďakujeme za ich lásku a starostlivosť svojimi
básňami a piesňami.

Mesiac jún patril školskému výletu a našim štvrtákom. Rozlúčili sme sa s Nelkou, Viktorkou, Hugom, Martinom, Danielom,
Richardom a Matúšom. Zapriali sme im veľa úspechov v ďalšom školskom roku v ZŠ v Čečejovciach.

Zapojenosť do vedomostných súťaží:
Podujatie
Školské kolo Matematickej pytagoriády
Obvodové kolo Matematickej pytagoriády – Košice
Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Ročníky, umiestnenie
Žiaci 3. a 4. ročníka-postup. súťaž
V. Juhásová, H. Pisko – 4. r.
J. Podracký – 3. r.
1.– 4. ročník -postupová súťaž

Obvodové kolo Hviezdoslavov Kubín

1.– 4. ročník – postupová súťaž

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín – Košice

N. Ujcová - poézia
S. Mikókai- próza – 4. r.
Víťazi: M. Pöhm – 2. r. J. Podracký,
L. Mušinský – 3. r. Š. Bystrý – 1. r.
D. Horváth – 2. r.
chlapci – 2. miesto
dievčatá – 3. miesto

Kresba na PC – Hračka budúcnosti
Kresba na PC- Dom budúcnosti
Pasovačka nad Bodvou

Projekty:
– 9. ročník celoštátneho projektu Záložka do knihy
– Celoslovenské kruhové čítanie rozprávok
– Týždeň európskeho športu
– Biela pastelka
– Stroj na jednotky – úspešní riešitelia – V. Juhásová, N.
Ujcová –
4. r, J. Podracký – 3. r.
– Školský zber papiera
– MILKAGRO – Recykluj a vyhraj – 6. miesto v krajskom kole
– Zber plastových vrchnáčikov
– Kamarát, prečítam ti rozprávku

Zodpovedný pg.
Mgr. Alena Ujcová
Mgr. Alena Ujcová
Mgr. A. Ujcová
Mgr. D. Komjátyová
Mgr. A. Ujcová
Mgr. D. Komjátyová
Mgr. Alena Ujcová
J. Kubová
J. Kubová
J. Kubová

Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi v zastúpení
pani starostky Ing. Rozálie Juhászovej, ktorý vo veľkej miere
prispel k plynulému priebehu celého školského roka a jeho
úspešnému ukončeniu.

Ďalšia spolupráca školy:
Škola spolupracovala aj s inými organizáciami a združeniami:
– Mestská knižnica v Moldave nad Bodvou
– CVČ - Cvrček v Moldave nad Bodvou
– Materská škola Paňovce
– Únia slabozrakých a nevidiacich v Košiciach
– CPPPaP Košice
– Domov dôchodcov v Drienovských kúpeľoch - Patria

Spolupráca s rodičmi a zriaďovateľom školy:

– Obecný úrad v Paňovciach
Za pomoc a spoluprácu ďakujeme všetkým rodičom školy,
ktorí prispeli svojou aktívnou prácou k zveľaďovaniu priesto- – Združenie seniorov pri OcÚ v Paňovciach
rov školy, za spoluprácu pri organizovaní detských podujatí – Obvodné oddelenie PZ Moldava nad Bodvou
a súťaží, za príspevok 2%, ktoré sme využili na nákup učebných – DHZ v Paňovciach– PZ Platan
pomôcok a materiálne zabezpečenie odborných učební
Mgr. Alena Ujcová, riaditeľka ZŠ
a šatne.
7
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Letný tábor očami detí
Pondelok
Naša obec každoročne organizuje detský denný letný
tábor. Tento rok sme sa už po
siedmykrát zišli v pondelok
ráno na školskom dvore, kde
nás privítala naša pani starostka s pánom kaplánom,
ktorý nás milo prekvapil svojim záujmom o náš tábor.
Zišlo sa tu veľa detí nielen z
Paňoviec, ale aj z okolitých
dedín a miest ako Košice, Moldava nad Bodvou, Mokrance,
Drienovec a Turňa. Boli
medzi nami deti, ktoré náš
tábor už navštívili, ale mali
sme tu aj veľa nových tvárí
netrpezlivo čakajúcich na nových kamarátov a dobrodružstvá. Po odchode rodičov sa
každý predstavil a pani starostka vytvorila tri tímy modrý, zelený a žltý. Ich členovia boli rôznych vekových
kategórií, takže vznikli zmiešané družstvá a tie medzi
sebou súťažili celý týždeň.
Keď sa deti trošku pozoznamovali, presunuli sme sa na
ihrisko, kde nás už čakal futbalista Roman so svojimi
športovými súťažami. Po
úspešnom zvládnutí športovej olympiády si deti pripravili denníky určené na
zapisovanie svojich zážitkov
počas celého týždňa. Tety kuchárky uvarili na obed palacinky s džemom a buchty na
pare. Pán policajt Czeranko
predstavil deťom svoju
úžasne vycvičenú sučku Ellie,
ktorá ho na slovo poslúchala.
V dnešný deň získal najväčší
počet bodov tím modrých.
Utorok
V utorok ráno sme sa na
školskom dvore zišli s bicyklami, helmami na hlavách a
odhodlanosťou zvládnuť cyklistickú túru z Paňoviec do
Selešky a späť. Malé deti prejavili v sebe obrovskú statoč8

nosť pri zvládaní dlhej cesty
a veľké ochotu pomáhať a
podporovať mladších. Príchodom do Selešky ku chatkám
sa naše dobrodružstvo ale neskončilo, pretože nasledovala
pešia túra k obrázku svätej
Anny. Deti hravo vyriešili kviz
o lese a na bicykloch sme sa
vrátili celí vytešení na vynikajúci obed- pizzu. Presunuli
sme sa na ihrisko, kde si rozhodcovia nachystali pre deti
cyklistickú súťaž. Teta kronikárka porozprávala deťom
zaujímavosti o historii našej
obci a poukazovala im staré
fotograﬁe. Na nich si niektoré
deti našli svojich predkov.
Kým sa poniektoré ešte rozprávali s pani kronikárkou,
iné si utekali zahrať futbal.
Dnes sme prekonali svoje
hranice, pretože sme bez
úrazu zvládli prejsť na bicykli
až 12,5 kilometra. Rodičia
môžu byť právom hrdí na
svoje deti.
prvá zastávka bola v Kalvárii,
kde sme si s pánom kaplánom
Streda
prešli zastavenia krížovej
Ráno nás pred školským cesty, až kým sme nevyšli
dvorom čakal autobus, aby hore. Tam nás čakal prenádnás odviezol do Prešova. Naša herný výhľad na Prešov. Ďal-

šia zastávka bola v konkatedrále svätého Mikuláša. Počas
prehliadky sme si vypočuli
históriu tejto nádhernj
stavby. Potom sme vyšli hore
do vysokej veže, do ktorej sta-
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točne vyšliapali aj naši najmladší účastníci tábora Jakubko, Soﬁnka, Alex a
Danielka. Nasledovala svätá
omša a po nej obed v jednej z
prešovských reštaurácii. Treťou zastávkou bolo Krajské
museum v Rákocziho palace.
V ňom sme sa dozvedeli niečo
nové o historii Prešova. Na
záver deti čakala zaslúžená
odmena, vynikajúca zmrzlina,
za ktorú ďakujeme pánovi kaplánovi Karchovi.
Štvrtok
Tohtoročný tábor navštívilo veľa detí, ktoré nepochádzajú z našej obce a tak sme
ich vzali na prechádzku dedinou a porozprávali im zaujímavosti o Paňovciach. Zašli
sme aj na náš cintorín, kde
každý, kto tam má pochovaných svojich blízkych navštívil
ich hrob a pomodlil sa pri
ňom. Pozreli sme si aj kríž stojaci na mieste bývalého židovského cintorína. V lese sme sa
pozreli na úle včiel, pretože
deti na školskom dvore čakal
už pán včelár. Ten im nielen
porozprával rôzne zaujímavosti o včelom svete, ale mal
pre nich aj kvíz. S ním deti nemali vôbec problem a ľahko
ho vyriešili. Na obed nám tety
Betka a Katka uvarili vynikajúce špagety s kečupom, mäskom a syrom. Trošku nám aj
popršalo ale deti mali aspoň
čas vypracovať si svoje denníky. Pani starostka prichystala pre mužstvá zaujimavé a
zábavné súťaže a po nich deti
začali nacvičovať tanec pre rodičov. Dnes dosiahlo najväčší
počet bodov mužstvo zelených.

celej dedine mali ukryté kartičky s otázkami, ktoré museli
nájsť, vyriešiť a odpovede napísať do tajničky. Všetkým sa
podarilo so správnymi odpoveďami šťastne vrátiť naspäť
na školský dvor, kde si dokončili svoje denníky a docvičili
belgický tanec, aby ho po vyhodnotení zatancovali svojim
rodičom. O jednej sme sa vybrali domov prezliecť, pretože
už o tretej sa začínala detská

svätá omša. Marek, Barborka,
Nelka, Hugo, Jurko, Amelie a
Miška krásne čítali v kostole a
Matúško nám zaspieval so svojim anjelským hlasom. Na
ihrisku sme už netrpezlivo čakali na vyhodnotenie celého
tábora. Na treťom mieste sa
umiestnilo mužstvo žltých, na
druhom mieste zelených a na
víťazom sa stalo družstvo modrých. Prvé miesto získalo
okrem ceny aj tortu, o ktorú

sa podelilo aj s ostatnými tímami. Deti si ešte pochutnali
na vynikajucom guláši uvarenom manželmi Komlovcami.
Ďakujeme všetkým sponzorom a hlavne našej zlatej pani
starostke, veď bez nej by tento
tábor nikdy nebol. Dúfame, že
sa deťom v našom tábore páčilo a že sa s nimi uvidíme aj o
rok.
Simonka Ujcová

Piatok
V piatok sme boli načerpať
nové informácie o našich kostoloch. O reformovanom nám
porozprávala teta Ráczová a o
katolíckom naša pani starostka. Deti čakala aj obľúbená súťaž Nájdi a vyrieš. Po
9
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Aj my sme nápomocní, i keď máme vlasy zafarbené striebrom
Klub dôchodcov Paňovce,
pôsobiaci pri miestnom Obecnom úrade organizoval v spolupráci s obcou v máji 2019 výlet
do vojenského múzea vo Svidníku. Zároveň sme spojili aj príjemné s užitočným a „odbehli“
si nakúpiť na trhy do poľského
Krosna.
Naši seniori vyvíjajú v obci
rôznu činnosť. Týka sa najmä
pomoci pani starostke pri letných táboroch, kde deťom pripravujú obed, ich obľúbené
palacinky. Na podujatí „Paňovské leto“ predávali plnenú
kapustu uvarenú členkami
nášho výboru. Tak ako každý
rok, aj tento sa boli kúpať v Tiszaújvárosi. Počasie bolo nádherné, takže všetci boli veľmi
spokojní. Na záver leta sme sa
stretli na športovom ihrisku, kde
si zasúťažili starí rodičia s vnúčatami v rôznych disciplínach
a na záver nás čakalo veľké prekvapenie od pani starostky v podobe pečeného prasiatka.
September je mesiacom
zberu úrody zo záhrad a preto
sme pri tejto príležitostí za pomoci spoluobčanov pripravili
výstavu v kultúrnom dome.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí
nám prispeli svojou úrodou zo
záhrady, krásnymi výrobkami
a hlavne tým, ktorí sa podieľali
na príprave tejto krásnej výstavy.
Október je mesiacom úcty k
starším. U nás si ho pripomíname už tradičným posedením
s dôchodcami v kultúrnom
dome, ktoré nám spestrili pani
učiteľky s deťmi zo základnej
školy, dôchodcovia z KD Čečejovce a náš harmonikár Ing.
Tibor Szalona, ktorý nás sprevádzal pri speve a postaral sa o výbornú náladu.

10

SPRAVODAJ 2019

Obec Paňovce

Už tradične si aj tohtoročné
adventné obdobie spríjemníme
pečením medovníčkov a výrobou vianočných dekorácií.
Náš klub dôchodcov si aj
tento rok splnil na 100 percent
svoju základnú úlohu - umožniť
starším ľuďom stretávať sa s rovesníkmi a navzájom sa podporovať a pomáhať.
Predsedníčka
klubu dôchodcov
Marta Komjátyová

11

SPRAVODAJ 2019

Obec Paňovce

Paňovce žijú futbalom
SPRÁVA O ČINNOSTI
TJ DRUŽSTEVNÍK
PAŇOVCE 2019
Družstvo dospelých:
Rok 2019 začal pre TJ
Družstevník Paňovce už tradične Trojkráľovým turnajom,
ktorý sa konal v telocvični vo
veľmi príjemnej a priateľskej
atmosfére za účasti 6 tímov.
Putovný pohár získali hráči
„strednej“ generácie Paňoviec. Týmto sa odštartovala
jarná príprava v podobe tréningov v telocvični a prípravných zápasov na umelej tráve
v Moldave nad Bodvou.
Jarnú
časť
sezóny
2018/2019 hráči ukončili na
11. mieste s počtom bodov 23
a pomerom strelených/obdržaných gólov 51:64. Týmto
umiestnením sa síce družstvo
dospelých zachránilo v 1.
triede, ale v tíme vládla nespokojnosť s celkovým prejavom
a prístupom.
Aj z tohto dôvodu bola letná
príprava nabitá sériou turnajov:
– 14.7. tradičný memoriál
Ondreja Komjatyho
– 21.7. turnaj v Čečejoviach
– 28.7. turnaj v Poproči
Turnaje slúžili predovšetkým na vyskúšanie nových
hráčov a zohranie sa s tímom,
čo prinieslo ovocie v novej sezóne 2019/2020 kde družstvo
dospelých ukončilo jesennú
časť na 4. mieste s počtom
bodov 22 a skóre 29:20
Žiaci U11 a U13 Jarná časť 2018/2019
V jarnej časti sezóny
2018/2019 výkony našich detí
určite potešili všetkých futbalových priaznivcov, keďže katégoria do 11 rokov sa celkovo
umiestnila na 3. mieste, avšak
za zmienku určite stojí fakt, že
v poslednom zápase hrali
o celkové 1. miesto v tabuľke
12

s futbalovou akadémiou z Buzice. V tomto zápase potrebovali naši žiaci vyhrať. Za stavu
3:3 sa podarilo našim hráčom
streliť gól na 4:3, rozhodca ho

ale neuznal (dodnes nevedno
prečo). Zápas teda skončil výsledkom 3:3, no pre našich
žiakov to bol aj tak výborný
výsledok.

Kategórií U13 sa po veľmi
dobrých výkonoch podarilo
umiestniť na celkovom 2.
mieste. Celkový záujem a prístup detí vyústil v kúpu no-
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stup odmenení novými dresmi a opäť sa pre nich pripravilo ukončenie sezóny spojené s družstvom mužov a fanúšikmi futbalu.
Vedenie TJ Družstevník Paňovce by sa touto cestou
chcelo poďakovať všetkým rodičom a trénerom za ich čas
a ochotu pri organizovaní tréningov a zápasov pre našich
žiakov a tiež priateľom futbalu, ktorí pripravujú, budujú
a udržujú a podmienky na fungovanie klubu. ĎAKUJEME !
Aktivity TJ Paňovce počas
roka 2019:
– novoročný turnaj
– ukončenie sezóny pre deti
– pomoc pri Paňovskom lete
– Memoriál Ondreja Komjatyho
– zájazd do Tiszaújváros pre
deti
– pomoc pri detskom tábore
– ukončenie roka pre deti a
dospelých
– Katarínska zábava

vých prenosných brán, po- važujeme za správne pozna- o tri roky, nakoľko veľká časť
trebných pre ďalšie vekové ka- menať, že sa v zápasoch stre- tímu má 13 a menej rokov.
Naši žiaci boli za svoj prítegórie. Vedenie TJ v spo- távajú aj so súpermi staršími
lupráci s rodičmi pre deti pripravilo aj ukončenie sezóny
a jednodňový zájazd na kúpalisko do Tiszaújvárosu.

Ing. Roman Ujco,
predseda TJ Paňovce

Žiaci U11 a U15 Jesenná časť –
2019/2020
Nová sezóna so sebou priniesla aj nové rozdelenie mládežnických družstiev. V kategórií žiakov do 11 rokov môžeme vidieť úplne nové zloženie družstva, ktoré okrem
chlapcov doplnili aj dievčatá.
Žiaci v tejto kategórií sa zatiaľ
iba zoznamujú s futbalom a naberajú potrebné skúsenosti.
Veríme, že ich táto vášeň pre
šport bude držať čo najdlhšie.
Ďalšou novou kategóriou
je družstvo do 15 rokov, ktoré
vzniklo spojením dvoch kategórií z minulej sezóny. Zimnú
prestávku žiaci pauzujú na
krásnom 4. mieste, pričom po13

SPRAVODAJ 2019

Obec Paňovce

Zvony nad krajinou zazvonili aj v našej obci

Tibor Szalona s pánom redaktorom

Táto relácia má medzi poslucháčmi veľkú popularitu. Vzniká
tak, že redaktori rádia Regina si vyberú obec a jej starostu poprosia o spoluprácu pri nahrávaní tohto programu. Pańovce navštívili 30.septembra 2019. Mala som veľmi dobrý pocit, keď som
6.októbra o 11:00 hod. v rádiu počula reklamnú zvučku: Zvony
nad krajinou zahlaholia nad obcou Paňovce.
Košickí rozhlasáci nás predstavili naozaj dôkladne. Redaktor
Ján Kondor nahrával rozhovory na Poľnohospodárskom družstve
s riaditeľom Igorom Kožárom. Oslovil aj konateľa spoločnosti,
ktorý sa venuje chovu hovädzieho dobytka Júliusa Pastirčáka ml.
s jeho manželkou Boženou. Redaktorka Janka Pataráková navštívila základnú školu, kde sa s riaditeľkou Alenkou Ujcovou rozprávala o výchovnovzdelávacom procese a nevynechala ani
návštevu našej materskej školy. S jej riaditeľkou Zuzkou Pöhmovou prišla medzi maličkých škôlkarov, ktorí jej porozprávali
o tom, kto sa s kým kamaráti a čo práve v škôlke robia. Predsedníčka hasičov Katka Pergelyová sa rozhovorila o činnosti mladých hasičov, ktorí s hrdosťou reprezentujú svoju obec na
hasičských súťažiach. Na dvore s harmonikou privítal pána redaktora Tibor Szalona. l
O činnosti našich futbalových družstiev poskytol informácie
redaktorovi priamo v našom športovom areáli Roman Seliga.
Kreativita a krásne práce s drôtom oslovili pani redaktorku a vstúpila do príbytku Danky Leškovej. Naša obec sa môže pochváliť aj
účastníkmi minimaratónskeho behu v Košiciach. Ján Kondor zazvonil u pani Marty Sehnalovej, ktorá spolu so svojim manželom
porozprávala o tom, ako chodia celá rodina aj s vnúčatkami behávať minimaratón. Bohatou históriou našej obce poslucháčov
prekvapila Monika Bačová. Málokto totiž vedel, že v Paňovciach
žije pani Marta Mitrová, pochádzajúca z jedného z najstarších
14

uhorských rodov Dessewfﬁ. Poslucháči sa dozvedeli aj to, ako sa
celá jej rodina dostala v roku 1945 do našej obce. Rodinu Valiku
a Alberta Ujcových navštívil Ján Kondor u nich doma na dvore.
Stolára Emila Petríka sa opýtal na prácu s drevom. Aké je to byť
kostolníčkou a o historických obrazoch porozprávala Editka Lešková. Presbiteri kresťanskej reformovanej cirkvi Editka Mušinská
a Vojtech Komjáti sa rozhovorili o výstavbe reformovaného kostola v našej obci. Pamätná kniha vedená od roku 1976 má bohatú
historickú minulosť, o jej zápisoch sa rozhovorila Betka Terneiová.
O kroniku sa u nás stará a zaznamenáva do nej všetky údaje
kronikárka Evka Seligová, ktorú sme v rozhlase počuli v sobotu
ráno 5. októbra 2019 o 8.11 hod. O chove včiel nás zaujal rozhovor s “mladým včelárom“ Ľubomírom Ujczom v rádiobudíku
rádia Regina o 6.35 hod. 16. októbra 2019. Najstaršieho včelára,
Tibora Komjátiho sme počuli v relácií Roľnícka beseda 29.
októbra 2019 o 17.30 hod. Program obohatil rozhovor predsedu
poľovníckeho združenia Platan Ladislava Vargu a lesného
„majstra“ a konateľa spoločnosti Demiko, s.r.o., Františka Baču.
V dopoludňajších hodinách 10. októbra 2019 sa v relácií Dopoludnie s rozhlasom Ján Kondor podelil s našimi drobnochovateľmi Stanislavom Horňákom a Mariánom Mušinským o ich
skúsenosti a nápady v ekologickom chove hospodárskych zvierat.
Do nahrávania boli zapojení aj predseda pozemkovej spoločnosti
Urbariát Karol Ujco a člen výboru pozemkovej pasienkovej spoločnosti Andrej Petrík. O činnosti klubu dôchodcov poskytla rozhovor členka výboru Zuzka Ivanková.
Rozália Juhászová
starostka obce
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Poľovnícke združenie PLATAN

Vážení občania, dovoľte
mi, aby som sa Vám prihovoril
zopár slovami za naše poľovnícke združenie Platan Paňovce. Iste každý z Vás
postrehol z médií, že zápasíme z vážnou situáciou ,
ktorá vznikla prepuknutím afrického moru ošípaných
(AMO) aj na území Slovenska.
Čo je pre nás horšie, ohnisko
nákazy sa nachádza v susednom Trebišovskom okrese.
Práve z toho dôvodu bol náš
revír zaradený do nárazníkovej zóny s príslušnými opatreniami
RVPS.
Uvedené
opatrenie nám nariaďuje zvýšený odstrel diviačej zveri , čo
z našej strany znamená intenzívnejší lov. Tu chcem hlavne
upozorniť Vás vážení občania,
aby ste striktne dodržiavali

resp. obmedzovali vychádzky
so psami, ktoré často voľne
pobehujú po revíry. Veľakrát
sa taktiež stáva, že vychádzky
po lese alebo lúke mávate
v neskorých podvečerných
hodinách, kedy zver vychádza
za potravou, ktorú rušíte
a nás obmedzujete v love
zveri. Zároveň Vám chcem pripomenúť , že v zmysle zákona
o poľovníctve č. 274/2009 Z.
z. v § 24 ods. (3) písmeno k)
sa zakazuje v poľovnom revíri
jazda na motocykli, motorovej
trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle - to znamená,
zákaz jazdy po polí, lúke,
alebo v lese. V každom poľovnom revíri, a to aj v našom, je
určená poľovnícka stráž,
ktorá je povinná takéto priestupky voči zákonu ohlásiť

príslušnému OO Policajného
Zboru. Boli by sme radi, keby
ste svojím uváženým konaním
predišli takýmto porušeniam.
Les, polia a lúky nie sú športovým areálom.
V druhej časti sa chcem
s Vami podeliť o úspechy
nášho poľovníckeho združenia
v oblasti práce s mládežou.
V mesiaci jún 2019 sa naše súťažné družstvo zúčastnilo
okresného kola súťaže krúžkov mladých priateľov prírody
a poľovníctva. Súťaž bola organizovaná spoločne aj s okresom Gelnica a naše družstvo
v zložení Darinka Juhászová,
Robko Rajňak a Samko Juhász
suverénne vyhrali prvé
miesto. Po okresnom kole sme
sa dostali na celoslovenské
kolo v Bardejove, kde sme po

prvý krát boli v kategórii starších žiakov a tam sme získali
konečné 6. miesto. Z 19 družstiev to považujeme za veľmi
pekný úspech. V rámci celoslovenského kola sa koná aj súťaž
vedúcich KMPPP. Naša tajomníčka PZ Mgr. Ľudmila KomjátiNagyová, ktorá vedie náš
krúžok, obsadila v tejto súťaži
pekné 2. miesto . Touto cestou
sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa aktívnou mierou podieľajú na práci s mládežou
ako aj Vám vážení občania,
ktorí svojim prístupom chránite našu prírodu.
Ing. Róbert Komjáti-Nagy
zástupca starostky
obce Paňovce
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Obec Paňovce

Spoločenská kronika
Narodili sa:
január 2019
Adela Ujcová
apríl 2019
Oliver Špišák

„ÁNO“ si povedali:
január 2019
Ing. Mária Bačová a Marek Krištof
máj 2019
Mgr. Lenka Ujcová a Bc. Patrik Bodnár
august 2019
Klaudia Lešková a Peter Špegár
september 2019
Ing. Veronika Komjátyová a Bc. Dávid Wogel
október 2019
Katarína Szabóová a Daniel Göbl
Simona Mária Štefaňáková a Miroslav Ujczo
november 2019
Silvia Tóthová a Viliam Gáll

Opustili nás:
január 2019
Mária Ujcová
apríl 2019
Andrej Csizmár
Verona Tóthová
Ladislav Stofka
jún 2019
Katarína Mušinská
júl 2019
Veronika Vargová
október 2019
Pavol Hanko
december 2019
Helena Harčarová

Ku dňu 01.01.2019 bolo prihlásených k trvalému pobytu: 606
obyvateľov. Počas roka sa 10 obyvatelia nahlásili
a 2 odhlásili z trvalého pobytu.
Ku dňu 30.11.2019 máme evidovaných k trvalému pobytu
609 obyvateľov.
Mgr. Monika Bačová
ekonómka obce
Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma, nech obchádza Vás
nešťastie a smola. Nech pohoda vládne nad vianočným stolom a láska prevláda nad zlým a uštipačným slovom.
Požehnaný a úspešný nový rok
Vám prajú starostka a poslanci
obecného zastupiteľstva
obce Paňovce.
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