
Bola raz jedna staršia pani, ktorá trávila väčšinu dňa modlit-
bami. Jedného dňa začula Boží hlas, ktorý jej hovoril: „Dnes 
ťa prídem navštíviť.“ Predstavte si radosť a hrdosť staren-
ky. Začala upratovať a čistiť, zamiesila cesto a piekla koláče. 
Potom sa vyobliekala do svojich najkrajších šiat a čakala na 
príchod Boha. 
 
Po chvíli ktosi zaklopal. Starenka utekala otvoriť, ale bola to len 
suseda, ktorá si prišla požičať trošku soli. Starenka ju poslala 
preč: „Pre Božiu lásku, ihneď odíď, ja teraz nemám čas na také 
taľafatky! Čakám Boha, má prísť ku mne na návštevu! Choď 
preč!“ A zabuchla úbohej susede dvere pred nosom. 
 
O niečo neskôr znovu niekto zaklopal. Starká hodila očkom do 
zrkadla, upravila sa a utekala otvoriť. Ale ktože to bol? Chlapec 
zakrútený do priširokého kabáta, ktorý predával lacné gom-
bíky a mydlá. Starká vybuchla: „Ja teraz čakám dobrého Boha. 
Vôbec nemám čas. Príď inokedy!“ A zatresla pred chudákom 
chlapcom dvere. 

Krátko na to sa znovu ozvalo klopanie na dvere. Starenka ot-
vorila a pred sebou uvidela otrhaného starca.
 

„Milá pani, prosím,  dajte mi aspoň kúsok chleba..............  
A keby ste mi dovolili oddýchnuť si a chvíľočku, tu, na scho-
díkoch vášho domu,“ prosíkal úbožiak.
 
„Ó, nie! Dajte mi pokoj! Ja čakám na Boha! A preč z mojich scho-
dov!“ povedala rozhnevaná starká. Chudobný starec krivkajúc 
odišiel a starenka si znovu sadla a vyčakávala príchod Boha. 
 
Deň plynul, hodina za hodinou. Prišiel večer a Boha nikde. Sta-
renka bola hlboko sklamaná. Napokon sa rozhodla ísť spať. Ihneď
zaspala a začalo sa jej snívať. 
 
Vo sne sa jej zjavil dobrý Boh a povedal jej: „Dnes som ťa trikrát 
prišiel navštíviť, a trikrát si ma odmietla!“

Starenka, ktorá očakávala Boha
Milí spoluobčania, dovoľte mi v tomto predvianočnom čase podeliť sa s vami o tento vianočný príbeh.

Rozália Juhászová 
starostka obce 

Prajem Vám požehnané, spokojné radostné
a láskou naplnené vianočné sviatky.

Obec Paňovce
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Milí spoluobčania
Prvá moja myšlienka pri vydaní paňovského spravodajcu bola, 
veď sa nič nerobilo. Taký všelijaký bol tento rok. Myslela som tým, 
žiadne oslavy, podujatia, zábavy stavanie mája, paňovské leto, ......
a iné podujatia, ktoré sa stali v našej obci samozrejmosťou.

Keď sme vstupovali do nového roku2020, ani vo sne by nás 
nenapadlo, že nám tento rok prinesie také napätie, stres a strach. 
Pandémia poznačila celý svet, celé Slovensko a nevynechala ani 
našu obec. Chýba nám sociálny kontakt, ktorý bol neodmysliteľ-
nou súčasťou nášho života. Ale aj napriek tomu sa čas nezastavil. 
Pokračuje a ide ďalej. Poinformujem vás o tom, čo sa nám po-
darilo urobiť aj napriek COVIDU. V škole a v škôlke sme v mar-
ci prerušili vyučovanie. Tento čas sme využili nato, že sa začala 

Futbalisti sa sťažovali na to, že im v čase sucha vysýcha ihrisko. Musia ho zavlažovať a vodné zdroje, ktoré sú na ihrisku, nestačia za-
vlažovať hraciu plochu.  Z obecných financií vo výške 3817 € sa dala vykopať studňa, zakúpili a osadili sa skruže. V rámci brigády sa 
celá studňa osypala kameňom. Vrch je zakrytý betónovou platňou. Voda v studni poslúži na zavlažovanie ihriska a v prípade potreby 
aj našim hasičom. 

Jar sa skončila a prichádzalo leto a  s ním aj prívalové dažde. Pri 
cestičke do Moldavy na malom mostíku sa niekoľko krát prečis-
til priepust, ale voda neodtekala. Tak sme celé premostenie ot-
vorili a zistili sme, že rúry pod mostom sú polámané. Celý úsek 

mostíka sa zrekonštruoval, osadili sa nové priepusty a vrch sa 
zabetónoval. Celý projekt bol financovaný z vlastných zdrojov vo 
výške 3353,69 €. 

rekonštrukcia interiéru priestorov školy. Finančné prostriedky 
vo výške 30 618,73 € sa použili na výmenu okien v sociálnych 
zariadeniach školy a škôlky v počte 16 ks. Zateplil sa netesniaci 
sklobetón z južnej a severnej strany. Podlahová krytina vo výmere 
96 m2, ktorá bola popraskaná a vypadávala z betónového lôžka, 
sa vymenila za novú. Tečúce radiátory v triedach, hale a školskom 
klube sa vymenili za nové a drevené vchodové dvere do haly za 
plastové. Na záver sa vymaľovala chodba. Po zvážení celej situácie 
obec vyčlenila ďalšie finančné prostriedky vo výške 3077,73 €
na vydláždenie priestorov šatní a výdajne jedál. Vymaľovala sa 
jedáleň. Vymenili sa poškodené žalúzie v celej budove. Pri tejto 
rekonštrukcii sa vymenila kuchynská linka a elektrický spotrebič 
do výdajne jedál. 

Z dotácie Ministerstva vnútra, Prezídia Hasičského a záchran-
ného zboru SR sme dostali finančné prostriedky vo výške 12 
266,17 €. Obec prispela k tomuto projektu svojou spoluúčasťou 
vo výške 1002,11 €. Tieto financie vo forme kapitálového výdavky 
sa použili na zabetónovanie betónovej platne pod nové priestory 
hasičskej zbrojnice. Zbrojnica bude mať sedlovú strechu, garáž, 
sklad a šatňu. Dostavba je naplánované do konca roku 2023. Za 
telocvičňou sa vybetónovala pevná betónová platňa. Z východ-
nej strany telocvične sa plánuje spraviť prístrešok. Prístrešok 
sa využije na uskladnenie futbalových bránok a iného inventáru, 
ktorý je potrebný pri futbalovej činnosti.

V lete sa na obecnom úrade zrekonštruovalo celé ústredné kúre-
nie. Výmena kúrenia a dokončovacie práce stáli 7500 €. Dotácia 
bola vo výške 7000 € a obec doplatila z vlastných zdrojov 500 €.

Na pripomienky občanov som začala uvažovať o autobusovej 
zástavke na hornom konci obce. Tohto roku sa nám to podarilo. 
Máme autobusový prístrešok pre obyvateľov nielen na dolnom,  

ale už aj na hornom konci dediny. Finančné prostriedky vo výške 
3305,20 € na celý projekt sa použil z vlastných zdrojov. 

Keď prišla veľká búrka, tak som chodila po dedine ja z jedného 
konca a naši hasiči z druhého konca. Sledovali sme priekopy, či 
sa voda nevalí do dvorov a pivníc našich občanov. V rámci väčšej 
bezpečnosti som sa dohodla s pánom Martinom Ivankom a vy-
hĺbili sme priekopy na Kertáji a pri plote záhrady oproti cintorínu.  
Pri záhrade za veľkým mostom na Pizndor po pravej strane sme 
vybrali polámané betónové rúry. Tento priestor ostal otvorený. 
V najbližšej budúcnosti ho dáme do pôvodného stavu.

V septembri sa osadila veľká priepustná rúra do vodozádržnej 
priekopy na hornom konci ulice. Betónovými kockami sme vyložili 
a spevnili prvú časť priekopy na tom istom mieste. Pod cestou na 
tom istom mieste sme dali staré žľaby a na budúci rok plánujeme 
dokončiť vyloženie rigolu betónovými kockami. Výška dotácie z 
obecných prostriedkov bola 2644,10 €. 

V septembri, keď  sa začala škola, začalo sa na  budove školy
s výmenou strechy. Výmena sa robila počas vyučovania, v 
určitých momentoch to narušovalo vyučovací proces a chod 
škôlky. Prevádzku som nechcela prerušiť, nakoľko bol narušený 
výchovnovzdelávací program už počas 1. vlny pandémie. Všetko 
sa zvládlo za dva mesiace. Koncom októbra sa dielo ukončilo. 
Financie na projekt obec získala z Environmentálneho fondu na 
základe podanej žiadosti. Kapitálové výdavky vo výške 83 081,18 €

obec použila na výmenu a zateplenie celej strešnej krytiny, pre-
tože pôvodná krytina bola značne poškodená. Bolo by len otázkou 
času, kedy by začalo cez strechu zatekať. Z peňazí sa ďalej zatepli-
li podpivničené priestory, ktoré slúžia na uskladnenie školského 
a obecného majetku a vymenili sa staré poškodené dvere a 
okná. Obec mala na projekte spoluúčasť vo výške 4145,05 €. 
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Verím, že sa nám konečne po dvoch sľúbených rokoch podarí vyložiť 
betónovými žľabmi dažďovú priekopu v dolnej časti obce, na ktorú sa 
napája obecný rigol z hlavnej ulice. Potrebný materiál sme nevedeli 
zabezpečiť pre trvajúcu pandémiu. Prieskum na verejnú kanalizáciu 
dokazuje súhlas obyvateľov so začatím vypracovania kompletnej 
projektovej dokumentácie na verejnú kanalizáciu. Sme v rokovacom 
procese s pánom projektantom. Štátna cesta medzi Čečejovcami 
a Paňovcami sa mala dokončiť vysypaním drveného asfaltu tohto 
roku. Nedokončí sa to kvôli nedostatku finančných prostriedkov. 
Mala som dohodnuté osobné stretnutie s pánom županom, muselo 
sa to presunúť až na nasledujúci rok. Vyčistenie potoka leží v žalúd-
ku aj mne. Vodný to aj keď je v úvodzovkách čistý má vyzerať ináč. 
Jednala som aj so správcom vodného toku, ktorý tvrdí, že na čistenie 
obecného potoka neboli vyčlenené financie. Neodradí ma to a budem 
pokračovať v jednaní a písaní požiadavky na vyčistenie. Aj zablatená 
cesta počas jarných a jesenných mesiacov trápi obyvateľov obce už 
niekoľko rokov. Aj mňa. Na spoločnom rokovaní s vedením poľnohos-
podárskeho družstva potrebujeme nájsť spoločné riešenie, aby sme 
túto situáciu konečne spokojným spôsobom vyriešili. Máme v pláne 
zriadiť v priestoroch bývalej výrobne PD školskú jedáleň. Varili by sme 
aj pre starších občanov v obci. Celá záležitosť je v štádiu riešenia.

Zberný dvor, na ktorý bola podaná žiadosť zo strany obce o dotáciu – 
nebola schválená. Je mi to ľúto a bola som sklamaná. Verím, že bude 
vyhlásená nová výzva a budeme sa znovu uchádzať o finančné pros-
triedky na jeho vybudovanie. 

Obec sa bude uchádzať o finančné prostriedky prostredníctvom 
žiadosti o projekt z Operačného programu Kvalita životného prostre-
dia v rámci vodozádržných opatrení v urbanistickej krajine. Žiadosť 
podávame na úpravu areálu kultúrneho domu.

Máme rozpracovaný projekt na rozšírenie existujúceho verejného 
vodovodu v našej obci, V projekte plánujeme rozšíriť vodovodnú sieť 

na Kertáji od č.d. 272 až po č. d. 51, potom od č.d. 193 po telocvičňu 
a posledná vetva v malej uličke od č. d. 92 po obecné pozemky. Celá 
dĺžka rozšírenia bude 800 m .

Pracujeme a komunikujeme so Slovenským vodohospodárskym 
podnikom SR ohľadom vyvlastnenia starého koryta potoka. Budeme 
pokračovať v projektoch, ktoré už máme schválené a potrebujeme 
ich zrealizovať. Ide o tieto projekty: Zelená kyslíková cesta, Detské 
ihrisko a Javisko. Ešte jedna informácia. Sme už v schvaľovacom pro-
cese pri Zmenách a doplnkoch č.3 k platnému územnému plánu obce 
Paňovce.

Obec v nasledujúcom roku ponúka na predaj 4 stavebné pozemky,
v lokalite pod horným kostolom. Bližšie informácie dostanete na 
obecnom úrade.

Napriek tejto pandémii, ktorá sa zapíše veľkými písmenami so histórie 
dejín, sa pracovná činnosť v obci nezastavila. Je to vďaka poslancom 
obecného zastupiteľstva, pretože bez ich súhlasu sa nemôže obec do 
žiadnej projektovej výzvy zapojiť. Spolupráca s poslancami sa  stále 
zlepšuje. Ako sa hovorí  - každý začiatok je ťažký a všetko potrebuje 
čas. Poslancom, ďakujem aj za to, že sa   svedomite zúčastňujú na 
zasadnutiach. Po vzájomnej komunikácií na zastupiteľstve hľadáme 
najlepšie riešenia, ktoré napomáhajú rozvoju našej obce. Ďakujem, aj 
mojim kolegyniam za ich svedomitú a zodpovednú spoluprácu. 

Pán Verich povedal: „Všichni do hromadi udeláme moc“ a to platí aj 
dnes.

O práci našich hasičov, športovcov a poľovníkov a aktivitách základnej 
a materskej školy vás informujú v ďalšej časti spravodajcu ich predse-
dovia a riaditeľky školských zariadení.

Čo plánujeme v budúcom roku ?

Pri vývoze separovaného odpadu sa často občania sťažovali 
na vývozcov. Nedali vrecia alebo vrátili poškodené. Obec sa po 
rozprave s poslancami dohodla na zakúpení separovaných kon-
tajnerov. Určite sa problém zväčša odstránil, aj keď ma mrzí, že 
nie každá domácnosť triedi odpad. Pri kontrole odvozu každého 
triedeného odpadu za tento rok máme v obci 30 domácností, čo 
ani raz za rok nemali vyložené vrecia. Navrhnem poslancom, aby 
sme túto problematiku začali riešiť. Občania sú povinní separovať 
odpad, ktorý sami vyprodukujú. 

V novembri sa opäť vysypali výtlky za 1017 € na ceste Kertáj, 
v uličke pri kostole a na ceste na ihrisko. Spomeniem myšlien-
ku, ktorú by sme chceli spolu s vami zrealizovať. Na verejnom 
cintoríne nám chýba zvon a zvonica. Podali sme projekt na celú 
stavbu zvonice k županovi KSK, pánovi Trnkovi. Pre nedostatok 
finančných prostriedkov v tejto nepríjemnej situácii projekt nebol 
podporený. Základy máme pripravené. Drevo na zvonicu taktiež 
budeme mať. Chýba nám zvon, zvonolejár je už dohodnutý.  Zho-
tovitelia zvonice tiež. Najdôležitejšia položka sú peniaze. Máme 
v úmysle vyhlásiť verejnú zbierku na zvon a stavbu zvonice.

Na samosprávu je zo štátu prenesených približne niekoľko tisíc 
kompetencií. Tieto úlohy sú podelené medzi starostu a pra-
covníčky obecného úradu. O ekonomické, účtovnícke a admini-
stratívne veci sa zodpovedne stará pani Mgr. Monika Bačová. 
Registratúru obce zodpovedne eviduje a vybavuje pani Alžbeta 
Terneiová. Kosenie verejných priestranstiev  mal na starosti pán 
Peter Ujco, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Vďaka patrí mojim 
kolegyniam pani Katke a pani Betke, ktoré sa s láskou starajú 
o zeleň a kvety v obci. Tohto roku im pri tom pomáhal pán Jozef 
Csupka, ktorý sa stará aj o odvoz stravy pre deti do školy a škôlky. 
Po viac ako desať ročnej spolupráci ukončil pán Ján Futó spo-
luprácu s obcou. Právom mu patrí veľké ďakujem.

Rozália Juhászová 
starostka obce 

Dňa 19.9.2019 deti materskej školy prežili výnimočný deň. Konala 
sa besiedka s pracovníčkami Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry. Deťom porozprávali ako správne využívať energiu. 
Dozvedeli sa pre ne nové veci, ktoré sú pre bežný život potreb-
né. Deťom sa besiedka veľmi páčila a domov si odniesli krásne 
darčeky. 

Od 23.9.2019-27.9.2019 sa spolu so základnou školou absolvo-
vali Európsky týždeň športu. Celý týždeň sa športovalo skupinovo 
i individuálne. Všetci sme si spolu zasúťažili a nakoniec všetky deti 
boli odmenené medailou za šikovnosť v športovaní.V rámci pro-
gramu proti obezite sme tento cieľ splnili. 

Dňa 18.10.2019 pani jeseň zavítala do našej materskej školy. 
Priniesla nám plnú náruč svojich pokladov a to v podobe jesen-
ných plodov, ktoré sme využili pri kreatívnej práci s nimi. Pri 
aranžovaní košíkov, misiek, tanierov a podobných predmetov 
nám pomáhali aj naši starí rodičia. Práce boli krásne, pestré, plné 
fantázie a tvorivosti. Deti spolu so starými rodičmi aranžovali 
z gaštanov, šípok, konárikov, listov, ihličia, ovocia a zeleniny. Na 
záver sme vyložili práce na spoločnú výstavku, ktorá bola určená 
pre všetkých, ktorí navštívili našu materskú školu. 

Dňa 25.9.2019 našu materskú školu navštívila zúbková víla.
S deťmi sa porozprávala o dôležitosti čistenia zúbkov. Spolu 
triedili potraviny na zdravé a nezdravé. Doniesla so sebou aj ka-
maráta Emila- zub, a jeho (NE)priateľa kazožrúta. Ukázali si ako sa 
správne zúbky čistia a načo treba dávať pozor. Nakoniec si spolu 
zaspievali o zúbkach pesničku.

Aktivity v materskej škôlke 
v školskom roku  2019/2020

Školský rok 2019/2020 sme otvorili slávnostnými príhovormi aj spoločne so Základnou školou. V tomto školskom roku bolo zapísaných 
22 detí a o ich starostlivosť sa postarali pani r p. učiteľka Bc. Zuzana Pöhmová, p. učiteľka Bc. Beáta Petríková a počas neprítomnosti 
pani učiteľky Petríkovej zastupovala pani učiteľka Katarína Bencová. O poriadok a plné brušká sa starala p. Zuzana Csupková a pán 
Jozef Csupka. 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.

Žiť energiou Európsky týždeň športu

Čaro jesene

Zúbková víla

Dňa 29.10.2019 nás pani riaditeľka ZŠ PAŇOVCE pozvala na spoločnú exkurziu do múzea v Budimíre a do Prešova- múzeum Solivar. 
Exkurzie sa zúčastnili iba deti predškolského veku. Do exkurzie sa k nám pripojili aj žiaci ZŠ Cestice. Deti si zážitok z cestovania auto-
busom užívali a domov si odniesli nové poznatky a zaujímavosti z exkurzie.  

Exkurzia  predškolákov – návšteva Múzea hodín v Budimíre, Múzeum Solivaru v Prešove
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Dňa 8.11.2019 naša materská škola orga-
nizovala spevácku súťaž s názvom SLÁVIK.
Pri tejto príležitosti sme pozvali aj MŠ 
z okolitých dedín. Spolu sa speváckej 
súťaže zúčastnilo sedem detí. Našu MŠ 
zastúpili dve dievčatá Tamarka Sokolová 
,ktorá získala 1. miesto a Zuzka Pohmová 
,ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Okrem 
toho všetky deti boli odmenené darčekom 
a diplomom. Naši zlatí rodičia pre naše 
deti a našich hosťov pripravili vynikajúce 
občerstvenie. Za ich ochotu pomôcť im zo 
srdca ďakujeme. 

Tak, ako každý rok, deti spolu s pani 
učiteľkami, s rodičmi a aj so Základnou školou
spoločne oslávili príchod Vianoc. Pre 
rodičov si deti pripravili krásny kultúrny 
zážitok, ktorý predviedli v kultúrnom 
dome dňa 15.12.2019 zložený z básní, 
piesní a tančeka. Po vystúpení deti ob-
darovali svojich rodičov milým darčekom, 
ktorý si vlastnoručne pripravili.

Dňa 5.12.2019 prišiel Mikuláš aj medzi nás. Deti ho nesmierne očakávali od rána. Deti 
prichystali pre Mikuláša krásny bohatý program v podobe piesní a básní. Mikuláš im 
za ich šikovnosť dal sladký balíček. Nakoniec sme sa Mikulášovi poďakovali za darčeky
a popriali sme mu šťastnú cestu domov.

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc patrí aj zdobenie medovníčkov. Dňa 18.12.2019 sme 
s rodičmi a deťmi ozdobili medovníky, ktoré si doma spoločne s mamkami upiekli a priniesli
so sebou do MŠ. Deti si zdobenie vychutnali ,ale najviac im chutili samotné medovníčky, 
ktoré veľmi rýchlo spapali. 

Slávik 2019

Vianočná akadémia

Mikuláš

Zdobenie medovníčkov

Dňa 7.2.2020 sa v našej materskej škole usporiadal karneval. Deti 
si priniesli podomácky vyhotovené masky a predviedli sa v nich 
v promenáde pred svojimi rodičmi, starými rodičmi a súrodenca-
mi. Po promenáde deti plnili rôzne súťaže, za ktoré boli ocenené 
peknými cenami. Za súťažami nasledovali spoločné hudobné hry 
a tance, ktoré tancovali spolu so svojimi rodičmi. Záver karnevalu 
sme zavŕšili diskotékou, kde sa mohli všetci vyšantiť. 

Tento školský rok bol od ostatných rokov veľmi netradičný, na-
koľko do našich životov vstúpil nový Koronavírus. Od marca všetky
naplánované podujatia, aktivity sa museli bohužiaľ zrušiť, pre-
tože nám na dva a pol mesiaca zatvorili všetky školy. Ale s pani 

učiteľkami sme naďalej pracovali cez našu facebookovu skupinu 
MŠ Paňovce, kde sme deťom posielali rôzne úlohy, ktoré s ra-
dosťou a pomocou rodičov plnili. Pokračovali sme aj v projekte 
Zeleninkové šialenstvo kde sme všetky potrebné materiály poslali 
rodičom ,aby spolu so svojimi deťmi spoznávali týždeň po týždni
novú a novú zeleninku. Spätné väzby boli všelijaké. Ale zvládli
sme to a v júni sa nám brány škôl opäť otvorili. Tešili sa deti, 
rodičia a aj pani učiteľky.

V júni sme si na deň detí spravili bohatý program, zasúťažili sme si, 
zatancovali a detičky si domov odniesli sladkú odmenu a darček.

Karneval

Posledný deň v školskom roku 2019/2020 sme sa slávnostne rozlúčili s celým
školským rokom a predovšetkým s predškolákmi Zuzkou Pöhmovou, Nikolaskom
Záreckým, Simonkou Juhásovou, Tamarkou Sokolovou, Vivienkou Rácovou 
a Sárkou Pecuchovou. S deťmi sme pripravili bohatý program pre rodičov 
predškolákov, pretože kvôli hygienickým opatreniam sme celú rozlúčkovú sláv-
nosť museli zorganizovať v menšom počte. 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 spo-
luprácu,za chutné občerstvenie, ktoré pripravili na slávnosť.  Pani Veronike
Bystrej za celoročnú starostlivosť o financie a zadováženie balíčkov a darčekov. 
Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, nakoľko sa počas celého roka aktívne zapájali do našich aktivít a prispievali nám rôznymi hmot-
nými 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 vytvárala pre deti rozličné aktivity
a pestré zážitky vo forme otvorených hodín.

Rozlúčková slávnosť

Bc.Pöhmová Zuzana
zastupujúca riaditeľka MŠ

Aj napriek zložitejšej situácii v našom školskom živote sme sa aj 
tento  školský rok  rozhodli  zapojiť  do realizácie 11. ročníka česko 
– slovenského projektu  Záložka do knihy spája školy: Radosť 
z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.   V polovici ok-
tóbra sme začali v našej školskej knižnici vyrábať záložky, pričom 
sme sa  snažili  dodržať  tohtoročnú vyhlásenú tému projektu. 
Výrobe záložiek predchádzalo niekoľko aktivít na podporu čítania, 
ktorými sme chceli deti motivovať. Boli to hodiny hlasného číta-
nia zamerané na čítanie s porozumením, beseda o prečítaných 
knihách počas letných prázdnin, ilustrácie slovenských ľudových 
rozprávok od Pavla Dobšinského a premietanie filmov o živote 
našich obľúbených  spisovateľov. Pri práci nás motivovali   knihy, 
ku ktorým máme kladný vzťah. Každý z nás si vybral obľúbený  
príbeh, ktorý sme si prečítali. Tento sme potom ilustrovali spolu 

s knižným hrdinom na svoju záložku. Práca sa nám podarila a my 
sme vedeli, že našich českých kamarátov naše výrobky potešia. 
Prišiel deň, na ktorý sa tešili nielen deti, ale aj my, dospelí. Záložky  
sme  s listom, fotografiami o našej škole a drobnými darček-
mi vložili do balíka. Aby si naši českí kamaráti vedeli predstaviť 
miesto, odkiaľ pochádzame, priložili sme aj propagačný materiál 
o našej obci a regióne údolia Bodvy a knihu o obci Paňovce od 
nášho spisovateľa Štefana Kolivošku, ktorý bol pri predstavení 
tejto knihy hosťom v našej škole. Na konci októbra sme záložky 
zaslali našej partnerskej škole – ZŠ a MŠ  Skalice u České Lípy
v Českej republike. Vieme, že kamaráti  pracujú dištančnou formou
a školu teraz nenavštevujú. Veríme, že na nás myslia a keď im to 
situácia dovolí, záložky pre nás urobia. My sa na ne veľmi tešíme 
a radi počkáme.

Vyhodnotenie projektu 

OBEC PAŇOVCE
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Našim cieľom bolo opäť sa zapojiť do tohto 
projektu prostredníctvom tvorivej práce 
detí vzbudiť u nich čo najväčší záujem
o knihu, rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť 
a tak pravidelnou prácou s knihou vy-
chovávať z nich kultúrnych čitateľov, ktorí 
budú stále považovať knihu za svojho blíz-
keho priateľa.

Z tohto projektu sme si zriadili na školskej 
chodbe peknú nástenku fotografií, ktorá 
nám bude celý školský rok pripomínať, 
že záložka patrí do knihy a kniha do rúk 
mladému čitateľovi.

Alena Ujcová
riaditeľka ZŠ

Rok 2020 očami paňovských hasičov
Keď sme si na konci minulého roka pripíjali na rok 2020, nikto 
z nás ešte netušil, že to bude tak náročný rok. Nepredpokladali 
sme, že nebudeme môcť uskutočniť plány ktoré sme si stanovili, 
že naše záujmy a tradičné aktivity budú musieť ísť bokom a na 
istý čas strpieť odklad. Rok 2020 sa nám postaral o nový plán 

činností a jasne určil priority. Obmedzenia a opatrenia súvisiace 
s pandémiou COVID 19 boli „skúškou“ nie len našej trpezlivosti
a zodpovednosti ale aj spolupatričnosti, odvahy a odhodlania. 
Pozrime sa teda, ako v tejto „skúške“ obstáli naši dobrovoľní 
hasiči a ako sa im darilo v uplynulom roku.

Sme tu predovšetkým pre  obec a pre jej obyvateľov. Vzájom-
nú výpomoc preto považujeme za úplne samozrejmú vec. Takúto 
technickú pomoc sme poskytovali napríklad aj pri  jednom zapad-
nutom osobnom vozidle v našom katastri alebo pri čistení silážnej 
jamy o ktoré nás požiadalo Poľnohospodárske družstvo Paňovce. 
Niekoľko krát sme boli oslovení o odčerpanie vody zo studní za 
účelom ich vyčistenia a odkalenia alebo aj o výrezy suchých či 
poškodených stromov, ktoré ohrozovali majetok.  Koncom no-
vembra sme tiež  pomocou hasičskej techniky umyli a vyčistili 
cestnú komunikáciu v obci od nánosov blata a iných nečistôt. 

Epidemiologická situácia a hygienické opatrenia žiaľ vo významnej
miere obmedzili naše aktivity aj v tejto oblasti. Na tieto aktivity 
sme sa snažili využiť aspoň to krátke obdobie kedy sa opatrenia 
uvoľňovali. 

Technická asistencia a iná výpomoc Kultúrno - spoločenská činnosť

Dňa 21.8.2020 sme sa venovali našim budúcim dobrovoľným 
hasičom a hasičkám. V rámci projektu “Letná škola” sme boli 
požiadaní pani riaditeľkou Základnej školy v Paňovciach o ukážky 
práce hasičov. Strávili sme jedno krásne dopoludnie s deťmi,
z ktorých väčšina navštevuje aj hasičský krúžok. Účastníci letnej 
školy mali možnosť vidieť priebeh hasebných prác pri požiari, 
vyskúšali si telefonát s operátorom operačného strediska HaZZ, 
keď  nahlasovali požiar, oboznámili sa s hasičskou technikou
a vecnými prostriedkami. Prebiehali aj ukážky poskytovania prvej 
pomoci, kde sa deti okrem iného naučili ako postupovať pri 
popáleninách, čo je dôležité urobiť pri zastavovaní krvácania, ako 
zafixovať zranenú končatinu pomocou trojrohej šatky a tiež čo je 
to bočná stabilizovaná poloha a kedy sa používa.

7. septembra 2020, sa uskutočnilo slávnostné ocenenie dobro-
voľných hasičov, ktorí sa zúčastnili pomoci v repatriačných cen-
trách v Košiciach, v Kysaku a v Rožňave počas prvej vlny pan-
démie koronavírusu. Predseda Košického samosprávneho kraja 
Ing. Rastislav Trnka, spoločne s predsedom KO DPO SR Košice 
Ing. Miroslavom Semaničom odovzdal každému zúčastnenému 
medailu za nezištnú pomoc v čase pandémie COVID-19. Medzi 
oceňovanými boli aj naši dobrovoľní hasiči a hasičky, menovite: 
Tomáš Kozlai, Marek Kula, Kristína Lauerová, Diana Komjátiová, 
Peter Komjáty, Erik Komjati, Natália Komjati, Mgr. Lucia Lukácsová 
a Katarína Pergelyová.

Žiaľ, rok 2020 bol veľmi chudobný na súťaže a na aktivity
s mladými hasičmi. Naše tréningy aj stretnutia museli byť pre-
rušené z dôvodu opatrení a nariadení súvisiacimi s koronavíru-
som. Plány a športové ciele ktoré sme si stanovili na konci 
minulého roka  museli strpieť odklad, no pevne veríme že sa nám 
ich dodatočne podarí zrealizovať a dosiahnuť. Napriek tomu, ešte 
začiatkom roka sme sa zúčastnili prvej a jedinej ligovej súťaže
v tomto roku, ktorá bola zorganizovaná ešte pred vypuknutím 
pandémie.  Naše dievčenské družstvo  sa zúčastnilo súťaže 
mladých hasičov v Poproči – na “Popročskej chodbovici”. Die-
včatá prejavili veľkú snahu a bojovnosť a umiestnili sa na 4. mieste
z 9 družstiev v kategórii dievčat.  Žofke, Monike, Viktorke, Karinke 
a Barborke  ďakujeme za peknú reprezentáciu.

Kolektív mladých hasičov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie zorganizovalo v termíne 26. – 28. februára 2020 cyklickú prípravu 
veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí, na ktorej sa zúčastnil aj náš veliteľ  Ladislav Juhás a úspešne vykonal veliteľské skúšky.

Cvičenia a školenia

V dňoch 20. - 21. a 27. - 28. júna 2020 sa konala základná 
príprava členov hasičských jednotiek DHZO, ktorú absolvovali 
aj piati noví členovia našej hasičskej jednotky.  Cieľom základnej 
prípravy je získať základné znalosti a zručnosti, ktoré sú potrebné 
na vykonávanie činností pri zdolávaní požiarov a na vykonávanie 
záchranných prác pri požiaroch a nežiaducich udalostiach. Naši 
hasiči získali poznatky okrem iného napríklad aj o právnych pred-

pisoch na úseku ochrany pred požiarmi, o základných procesoch 
horenia, hasiacich látkach, o metodike zdolávania požiarov,
o BOZP pri zásahovej činnosti a podobne. Absolvovali praktický 
výcvik s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami a nadobudli
vedomosti a zručnosti aj v oblasti poskytovania predlekárskej 
prvej pomoci. Základná príprava sa končila skúškou pred komisiou,
ktorú všetci  úspešne absolvovali.
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K 6.12.2020 evidujeme 28 zásahov našej hasičskej jednotky, čo 
je za doterajšie roky fungovania DHZO Paňovce najväčší počet 
výjazdov. 

V prevahe boli technické zásahy  ako napríklad likvidácie bodavého
hmyzu, odstránenie spadnutého stromu z cestnej komunikácie, 
odstraňovanie následkov prívalového dažďa a pod. 

Zasahovali sme pri povodniach v obci Jasov, kde sme spojili sily 
s DHZO Jasov, Poproč , Nováčany, Šemša a Zlatá Idka a dlho do 
noci sme odčerpávali vodu zo zasiahnutých oblastí.  Do výjazdovej 
činnosti sa zaznamenávali aj zásahy súvisiace s pandémiou koro-
navírusu, ktorých bolo spolu 17. 

Dňa 7. 3. 2020 sa v obci Kráľovce uskutočnilo taktické cvičenie
s námetom “pátranie po nezvestných osobách”. Zasahujúce 
družstvá si precvičili organizáciu a prácu v rojnici, komunikáciu 
cez vysielačky, vyslobodzovanie a ošetrovanie ranených a tiež ich 
transport. Pátralo sa po dvoch nezvestných osobách, z ktorých 
jedna bola v ťažko dostupnom teréne a bolo nutné použiť aj leze-
ckú techniku. Cvičenia sa zúčastnilo 71 hasičov z 11 Dobrovoľných 
hasičských zborov obcí, vrátane DHZO Paňovce. 

18.09.2020 sa v Odbornej škole DPO SR v Martine uskutočnilo 
slávnostné vyradenie absolventov XXXI. behu diaľkového štúdia. 
K úspešným absolventom tejto odbornej školy patrí aj náš pán 
veliteľ Tomáš Kozlai, ktorý ukončil toto štúdium s výborným 
prospechom. Veríme že jeho nadobudnuté vedomosti a skúse-
nosti budú prínosom tak pre nás ako pre DHZ, ale i pre obec
a celú DPO SR. 

Zásahová činnosť
Počas roka  sme absolvovali dve previerkové cvičenia ktoré 
mali  preveriť pripravenosť a akcieschopnosť  hasičskej jednotky
a vecných prostriedkov na zdolávanie požiarov a vykonanie zása-
hovej činnosti.  V jednom prípade išlo o simulovaný požiar lesíka
a v druhom o pátranie po nezvestných osobách.

K požiaru sme toho roku nejazdili 
ani jeden jediný krát, čo je pozitívne. 

Celkovo počas celého roka sme sa angažovali a pomáhali v boji proti pandémii Covid – 19. 
Vykonávali sme dezinfekciu verejných priestranstiev v obci aj mimo obce a stáli sme v prvej línii 
pri zabezpečovaní chodu karanténneho zariadenia v Košiciach na Medickej ulici.  Vykonávali 
sme tam rozvoz stravy pre ubytovaných repatriantov, zber odpadu a dezinfekciu spoločných 
priestorov. Asistovali sme pri prepúšťaní negatívne testovaných repatriantov a pripravovali  
balíky s hygienickými potrebami a posteľným prádlom  pre novoprijímaných.  Celkovo sme 
absolvovali 9 služieb v tomto karanténnom zariadení. 

V prvej línii v boji proti COVID - 19

Celkovo počas celého roka sme sa angažovali a pomáhali v boji proti pandémii Covid – 19.
Vykonávali sme dezinfekciu verejných priestranstiev v obci aj mimo obce a stáli sme 
v prvej línii pri zabezpečovaní chodu karanténneho zariadenia v Košiciach na Medickej 
ulici. Vykonávali sme tam rozvoz stravy pre ubytovaných repatriantov, zber odpadu
a dezinfekciu spoločných priestorov. Asistovali sme pri prepúšťaní negatívne testo-
vaných repatriantov a pripravovali  balíky s hygienickými potrebami a posteľným prádlom  
pre novoprijímaných.  Celkovo sme absolvovali 9 služieb v tomto karanténnom zariadení. 

Členovia a zdravotníci z Dobrovoľného hasičského zboru Paňovce v spolupráci s ďalšími 
prihláseným zdravotníkmi a dobrovoľníkmi vytvorili samostatnú odberovú jednotku 
počas celoštátneho testovania obyvateľov na Covid 19. Vykonávali sme odbery na od-
berovom mieste v našej obci a v pravidelných intervaloch sme testovali zamestnancov aj 
klientov Domova sociálnych služieb Patria v obci Drienovec. 

Ako vidíte, ani zavedením opatrení a obmedzení  sa život dobrovoľných hasičov 
nezastavil. Rok 2020 bol náročný a vyčerpávajúci, ale za to bohatý na nové skúsenosti
a zážitky.  Niesol sa v duchu spoločnej zodpovednosti,  spolupráce,  solidarity a odhodla-
nia pomôcť aj  v tomto ťažkom období.  

Ďakujem našim dobrovoľným hasičom  za ich obetavosť a oddanosť.  Vynaložili obrovské 
úsilie aby sme tento rok úspešne zvládli. Venovali našim občanom svoje osobné voľno 
a nezištne a s veľkou ochotou pomáhali tam, kde boli potrební.  Za podporu a dobrú 
spoluprácu patrí  vďaka aj pani starostke a celému obecnému zastupiteľstvu. Naše na-
predovanie nie je výsledkom práce jednotlivca, ale celého tímu ľudí.  Pričinili sa o to aj naši 
partneri a iné dobrovoľnícke organizácie s ktorými spolupracujeme a v neposlednom 
rade aj občania našej obce.  Posúvame sa vpred aj vďaka Vašej podpore a slovám uzna-
nia, ktoré sú pre nás motivujúce. 

Verím, že v roku 2021 sa všetko vráti do starých koľají  a do normálneho stavu. Teším sa, 
až budeme môcť pokračovať v našich tradičných  aktivitách, keď to na školskom dvore 
opäť ožije tréningami našich mladých hasičov a keď sa budeme môcť opäť  stretávať 
na spoločenských  či športových udalostiach. Prajem všetkým aby rok 2021 bol lepší, 
úspešnejší, s množstvom krásnych chvíľ a aby sme boli všetci zdraví. 

Katarína Pergelyová
predseda DHZ Paňovce
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Rok 2020 ostane zapísaný v dejinách 
predovšetkým ako rok ovplyvnený pan-
démiou Covid-19, ktorá výrazne zasiahla 
nielen do životov ľudí, ale aj celkového fun-
govania sveta. Opatreniam a nariadeniam 
sa nevyhol bohužiaľ ani šport, čo sa pod-
písalo aj pod činnosť TJ Paňovce. 

Začiatkom roka TJ Družstevník Paňovce 
zorganizoval už tradičný Trojkráľový turnaj
v halovom futbale, ktorý sa niesol v skvelej
atmosfére pri účasti 8 tímov. Týmto sa 
oficiálne začala príprava A mužstva na pokra-
čovanie jarnej časti sezóny 2020/2021, 
ktorú mali veľmi dobre rozbehnutú na 
priebežnom 4. mieste. A mužstvo sa 
prihlásilo do zimnej krajskej ligy, ktorá 
tvorila výraznú časť zimnej prípravy. 
S približujúcim sa začiatkom jarnej časti,
rástla neistota v jej odštartovanie, čo sa
nakoniec aj potvrdilo. Sezóna  2019/2020
bola zrušená vo všetkých vekových kategóriách
a jej výsledky anulované. 

Po uvoľnení opatrení A mužstvo, spolu s 
dvoma detskými družstvami v kategórií 

Správa o činnosti 
TJ Družstevník Paňovce za rok 2020

U15 a U11 začali prípravu na letnú sezónu prípravnými zápasmi a účasťou na turnajoch. 
Za zmienku určite stoja detský turnaj v Ždani, turnaj mužov a detí v Čečejovciach, Memo-
riál Ondreja Komjáthyho kde okrem detí a mužov nastúpilo aj mužstvo starších pánov. 

Jesenná časť sezóny 2020/2021 sa začala síce s menšími opatreniami ale podľa plánu, 
až do druhej vlny pandémie a následných prísnejších opatrení zo strany štátu. SFZ bol 
opäť nútený pozastaviť prebiehajúce súťaže a odložiť zápasy do odvolania. Týmto sa 
kalendárny rok 2020 pre futbal skončil. A mužstvo je teda ne priebežnom 6. mieste po 
10-tich odohraných kolách, žiaci v kategórií U15 na 3. mieste po 8-ch kolách, iba 3b od 
1. Priečky, a žiaci v kategórií U11 na 4. mieste po 7-ich kolách. 

Napriek negatívnej situácií sa TJ Paňovce rozhodlo využiť nútenú 
prestávku a odklad zápasov na úpravu ihriska a jeho okolia, ktorú 
by si za iných okolností z časového hľadiska dovoliť nemohlo.
V rámci kalendárneho roka 2020 sa podarilo svojpomocne:  

Za pomoci obce Paňovce sa podarilo zrealizovať projekt novej 
studne, ktorá bude slúžiť ako zdroj vody pre závlahu ihriska, pre 
tréningy a súťaže DHZ a taktiež ako obecný zdroj vody v prípade 
akejkoľvek potreby. Poďakovanie patrí aj organizácií DHZ Paňovce, 
ktorá pomáhala pri vyťahovaní a čistení studne. 

Vďaka pomoci obce vyrástla za telocvičňou betónová platňa, ako 
základ pre rozšírenie budovy o skladové priestory pre rôzne špor-
tové pomôcky a techniku potrebnú k údržbe areálu. 

TJ Družstevník Paňovce by sa touto formou chcelo poďakovať aj 
p. Štefancovi, ktorý dokázal napriek negatívnej situácii zapríčine-
nej Covid-19 osloviť a prilákať sponzorov za účelom zmodernizo-
vania športového areálu. Vďaka tomuto sa podarilo zrealizovať: 

Čo dodať na záver? Možno rok 2020 nebol plnohodnotný a zho-
vievavý ku športovému životu (ale aj kulúrno-spoločenskému), no 
myslíme si, že organizácia TJ Paňovce dokázala využiť toto obdobie
na mnoho dobre odvedenej práce a zrealizovaných projektov, 
ktoré určite spríjemnia prítomnosť nie len športovcov a fanúšikov 
športu, ale aj každého návštevníka tohto areálu. Preto ešte raz 
ďakujeme každému, kto sa k tomuto akýmkoľvek spôsobom 
pričinil. 

Veríme, že s príchodom nového roka 2021, sa život opäť vráti do 
normálu a spoločne si budeme môcť opäť vychutnávať a užívať 
šport v našej obci. 

STAVOMARK s.r.o., TIRIOS s.r.o., 
ENERGIA REAL s.r.o., HGW TRADE s.r.o., PEMA 
STEEL s.r.o., MOLSTAV s.r.o., VOKUR s.r.o. 

Odstránenie stavebného a iného odpadu za telocvičňou
Odstránenie 2 strán zábradlia okolo ihriska
Vyrovnanie terénu okolo ihriska
Oprava stien v telocvični 
/ vytvorenie drevených mantinelov 

Záchytné siete za futbalovými bránami
Vybudovanie nových striedačiek 

Športu ZDAR! 
Roman Ujco 

Predseda TJ Družstevník Paňovce
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Ing. Róbert Komjáti-Nagy
 PZ Platan Paňovce

Vážení priatelia prírody!

Ak Vám komukoľvek z Vás položím otázku, či máte radi prírodu, 
určite mi každý z Vás odpovie, že áno. Keď sa však opýtam ďalej, 
kto z Vás pre prírodu niečo urobil,  odpovede už asi budú rôzne. 
Dovoľte mi preto zopár riadkov napísať za nás, poľovníkov. Myslíte 
si, že poľovníctvo má zmysel ? Určite áno, dôležité je jeho vnímanie 
a pochopenie. Poviem príklad, vďaka poľovníkom tu nemáme bes-
notu. Určite viacerí z Vás poznáte túto nákazlivú chorobu, ktorá 
sa prenáša aj na ľudí. Poľovníci boli práve tí, čo roky ručne, pravi-
delne a zodpovedne vykladali vakcíny proti besnote až sme do-
siahli vytúžený cieľ. Poľovníci sú tí, čo počas celého roka sa starajú 
o zver, či už jej prikrmovaním, alebo jej ochranou. Ochranou jej 
životného prostredia pred vynášačmi domového, alebo staveb-
ného odpadu hneď za okraj našej dediny. Vážnym problémom 
pre nás všetkých je okrem Covidu 19 aj africký mor ošípaných. 
Nie je to choroba, ktorú zapríčinili diviaci, tí ich len veľmi intezívne 
svojou migráciou prenášajú. Tu chcem upriamiť Vašu pozornosť. 
Na to, aby sme šírenie afrického moru pozastavili, je vyslovene 
nutné, aby sme rapídne znížili stav diviačej populácie. ( Nariadenie 
ŠVPS ). Pri tomto cieli je potrebná aktívna účasť poľovníkov pri 
jeho love. Často sa nám však stáva, že ľudia navštevujú les, alebo 
pole, aj v neskorých večerných, alebo skorých ranných  hodinách, 
čo v tomto prípade je aj dosť nebezpečné a narušuje lov danej 
zveri. V prírode , či už v lese, alebo na lúke je priestor pre každého, 

Príroda očami poľovníkov

Ďakujeme za spoluprácu pri ochrane mláďat!

Mláďatá v prírode nie sú opustené

dôležité je, aby sme vzájomne dodržiavali niektoré pravidlá pri jej 
návšteve. Všímajte si prosím veci, ktoré poškodzujú našu prírodu 
a nebojte sa postaviť na jej ochranu. 

Chcem Vás informovať, a zároveň vyzvať na spoluprácu pri pripra-
vovanej akcii „ Čistý revír = čistá príroda“. Poľovníci zabezpečia 
organizáciu akcie a občerstvenie, obec kontajner na odpad a na 
Vás, bude len prejaviť lásku k prírode. Akciu plánujeme na jar roku 
2021. Konkrétnosti predložíme včas.

Na záver môjho príspevku mi dovoľte ešte pripomenúť udalosti, 
ktoré sa udiali v našom poľovníckom združení.

Druhou udalosťou bolo prevedenie elektro prípojky pre našu 
poľovnícku chatu. Znovu sa potvrdilo, že ak je treba a spoja sa 
sily, každá vec sa vydarí. Škoda, že sa tejto udalosti nedožil náš 
spomínaný kamarát. Bol by určite rád, že na chate konečne „svie-
time“, bol to jeho plán, aby sme na chate mali elektriku. 

Touto aktivitou nekončíme. Okolie poľovníckej chaty chceme pos-
tupne  upraviť na rôzne formy náučných predmetov, nie len pre 
naše deti, ale aj pre dospelých.  

Spoločne pre nás všetkých !

V tomto roku 
nás náhle opustil náš veľmi dobrý kamarát, 

Ing. Vladimír Vasilisko. 

Venujte mu prosím tichú spomienku...

V jarnom období 
pri prechádzkach prírodou
môžete nájsť mláďatá 
vtákov a cicavcov

PRETO VÁS PROSÍME
Zvýšte opatrnosť a nepúštajte 
voľne svoje psy
Nesprávajte sa hlučne
Nikdy sa nedotýkajte 
nájdených mláďat
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K 01.01.2020 bolo prihlásených k trvalému pobytu 606 obyvateľov. Počas roka sa 8 ľudí 
nahlásilo k trvalému pobytu a 5 sa odhlásilo. K 1.12.2020 je počet obyvateľov 602 z toho 287 
mužov a 315 žien.

poďakovanie za sponzorské dary pre vydanie kalendára a spravodaja: 
EURO Plech, s.r.o., 
EU – PROJECTS, s.r.o, 
Miroslav Varga, 
Ing. Róbert  Komjáti – Nagy
starostka obce 

Apríl 2020
Komjáti Nikolas

Jún 2020 
Krištof Sophie

Júl 2020 
Róbert Titko a Mgr. Beáta Pecuchová

Október 2020 
Mária Takáčová a Denis Hužvár

December 2019 Alžbeta Tkáčiková

Január 2020 Ladislav Teľman, Marta Mitrová, 
  Helena Ficeriová
Február 2020 Ladislav Stofka
Marec 2020 Vojtech Holečko
Apríl 2020 Ladislav Šimon
Jún 2020 Alžbeta Kmeczkóva, Jozef Milický
August 2020  Margita Komjátyová

Spoločenská kronika

Narodili sa: „ANO“ si povedali: Opustili nás:

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 obce, 
zamestnankyne obecného úradu a poslanci obecného zastupiteľstva. 


