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Nepredajné

Milí čitatelia paňovského spravodaja, podelím sa s vami o tento krásny vianočný príbeh.

Darček zabalený do zlatého papiera
Malá Elenka veľmi rada chodievala so svojou starou mamou na nákupy.
Najmä pred Vianocami. Najviac sa jej páčilo, že stará mama sa snažila
plniť jej želania. Vždy, keď s ňou išla nakupovať, vrátila sa Elenka domov s nejakým pekným darčekom: novou knihou, maľovankou, kindervajíčkom. Elenka by sa bola rada hrala s ostatnými deťmi, kým stará
mama nakupovala v pekárni a drogérii, ale všetky deti, ktoré stretla,
mali znudený pohľad a vôbec nemali chuť sa hrať. Dokonca aj stará
mama sa s nákupmi ponáhľala, nikto sa nezastavil, aby sa prihovoril, nikto nemal čas na milé slovo. Cestou domov stará mama a vnučka mlčali.
Držali sa za ruky a okolo nich začal pomaličky padať sneh.
Doma si stará mama sadla do svojho obľúbeného kresla. Hovorila mu
rozmýšľacie kreslo. Chvíľu porozmýšľala, potom odhodlane vstala a
išla do komory. Keď sa vrátila, v ruke držala nádherný balík – darček
zabalený do zlatého papiera, previazaný červenou stuhou.
Elenka ho chcela otvoriť, aby sa dozvedela, čo je v ňom, ale stará
mama jej vysvetlila, že tento balíček je v skutočnosti tajomstvo. Na
druhý deň ráno vyšli stará mama a vnučka z domu veľmi zavčasu a
niesli so sebou ligotavý balík v zlatom papieri, s červenou stuhou. Ako
prvého stretli Pankráca, mrzutého strážnika s velikánskymi fúzmi. Bol
to človek, nikomu nedôveroval a žil sám. Stará mama k nemu podišla
a podala mu balík. „Čo s tým mám robiť?“ opýtal sa prekvapený Pankrác. „To je pre vás,“ povedala Elenka. Strážnik nevychádzal z údivu. „Čo
je vnútri?“ zisťoval. „Priateľstvo a šťastie,“ povedala stará mama a stisla mu ruku. „Babi, videla si, akú mal radosť?“ povedala Elenka. „Ideme
domov pripraviť ďalšie darčeky“? Stará mama pokrútila hlavou. „Nie
Elenka. Jeden stačí.“
„Konečne tu mám aj ja priateľov,“ zamyslel sa Pankrác. Vystrel sa a
s teplým pocitom pokračoval v ceste. Cestou stretol zametača Sebastiána. Sebastián bol plachý človek a deti sa mu neraz posmievali.
Keď videl prichádzať strážnika, schoval sa za smetiak. Ale Pankrác
mu podal balík so slovami: „Toto je pre teba!“ „Ďakujem,“ neveriaco
zašepkal šťastný Sebastián. Tak sa stali strážnik a zametač priateľmi.
Ale Sebastián balík neotvoril. „Darujem ho Dorotke,“ pomyslel si. Dorotka bola chudučké dievčatko s plavými vrkôčikmi, jediné, ktoré mu
vždy povedalo: „Dobrý deň.“ Dorotka ležala v posteli s chrípkou. Sebastián s menšími rozpakmi odovzdal darček pre Dorotku jej mame,
ktorá mu ponúkla kávu. Keď Dorotka dostala ten krásny balíček, hneď
sa cítila lepšie. S radosťou sa dotýkala pekného zlatého papiera a
červenej stuhy a povedala si: „To musí byť nádherný darček. Pošlem
ho Zuzke, aby sa so mnou udobrila.“ Zuzka bola Dorotkina najlepšia
kamarátka, ale pred dvomi dňami sa v škole pohádali, vynadali si do
„ježibáb“ a aj do „odborných a afektovaných protív“. Keď Zuzka dostala balíček, utekala k Dorotke a objala ju. Potom sa spolu zhodli, že
taký pekný darček by mohol potešiť ich pani učiteľku, ktorá už dlhšie
vyzerá veľmi smutne.

Keď učiteľka našla na svojom stole ligotavý balík, rozžiarili sa je oči
a v ten deň učila s takou radosťou, že hodiny utekali jedna rýchlejšie než druhá. Keď sa pani učiteľka vrátila domov, darovala darček
pani Kováčokovej, ktorej deti bývali ďaleko a často plakávala. Ani pani
Kováčiková si nenechala darček pre seba, ale odniesla ho Emilovi,
ktorý bol citlivý a prívetivý, ale keďže pracoval ako mäsiar, všetci si o
ňom mysleli, že je bez srdca.
Ani Emil si balík nenechal... Všetci, ktorý si balík odovzdávali, sa na
seba usmievali a prihovárali sa jeden druhému. O niekoľko dní neskôr,
keď zas išla Elenka a jej stará mama nakupovať, počuli v obchodoch
veselú vravu, zatiaľ čo pred obchodmi sa hrali deti. Akýsi pán pozdravil starú mamu a porozprával jej, čo sa deje v posledných dňoch, že
ľudia sú šťastnejší vďaka istému tajomnému balíku. Kým stará mama
hľadala v taške kľúče od bytu, vyšla jej naproti Amálka, ktorá býva pod
ňou a doteraz sa jej nikdy neprihovorila.
„Chcem vám zaželať krásne Vianoce,“ povedala a podala jej ... krásny
balíček zabalený v zlatom papieri, previazaný červenou stuhou.
„Vďaka,“ odvetila stará mama s úsmevom. „Zastavte sa u mňa niekedy
na kus reči!“
„Hurá,“ zvolala Elenka, keď zavreli za sebou dvere bytu. „Balík sa vrátil
k nám! Povieš mi teraz, čo je v ňom?“
„Nič zvláštne,“ odvetila stará mama. „Len trocha lásky.“

Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
naplnené láskou a pokojom v kruhu svojich najbližších.
Rozália Juhászová
starostka obce
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Vážení a milí spoluobčania,
Čo sa nám podarilo
už sú tu ďalšie Vianoce. Možno iné ako predtým, ale či už tak
alebo onak, sú pred dverami. Naša samospráva si aj tento rok
uvedomuje, že nastal čas bilancie. Nástup začiatku roka bol iný.
Nevedeli sme, čo nám nový rok prinesie. Točili sme sa v nekonečnom kruhu testovania a covidovania. Ako keby sa zastavil
čas. Nie, ten ide ďalej. O tom, koľkokrát a koľko občanov otestovali naši dobrovoľní hasiči a zdravotníci, sa dočítate v správe od
hasičov. Spolupráca s testovacím tímom bola vynikajúca. Testovanie zabezpečili aj vtedy, keď zamestnankyne obecného úradu
boli v karanténe. Pre informáciu, celkové náklady na celý priebeh
testovania boli vyčíslené vo výške 11 780 €.
Vo februári vyšla výzva z Environmentálného fondu - činnosť
L7AP v oblasti: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov. Po konzultácii s poslancami obecného zastupiteľstva sa obec do tejto výzvy zapojila. Dali sme obnoviť projekt
na zateplenie obvodových múrov a výmenu strechy na budove
obecného úradu pod názvom: „Stavebné úpravy na zvyšovanie
energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Paňovciach“. Celkový rozpočet bol vyčíslený na sumu 92 866,68 €. Z
toho spoluúčasť obce činí 4643,80 €. V čase písania správy ešte
nebol projekt vyhodnotený.
Otvorila sa nám ponuka z podpory biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska. Dali sme
k tejto ponuke vypracovať projekt pod názvom: „Založenie vegetačných prvkov v obci Paňovce”. Projekt zahŕňa výsadbu drevín
v zóne na športovom ihrisku a v niektorých zónach obce. Celkovo
by sa malo vysadiť 76 stromov. Stromy sú pľúcami zeme a zelene
nikdy nie dosť. Plocha ihriska nemá v tomto čase zabezpečený tieň.
Trávnik v čase sucha je veľmi vyschnutý. Výsadbou stromov okolo
futbalovej plochy sa tento problém čiastočne vyrieši.

Začiatkom jari prichádza čas výrubu väčšinou suchých a vysýchajúcich stromov. Na základe podania žiadostí od obyvateľov obce a
súhlasu výrubu od Okresného úradu životného prostredia v Košiciach sa zrealizuje samotný výrub stromov. Aj tohto roku sme dali
vyrezať 14 drevín. Zo zákona nám vyplýva povinnosť náhradnej
výsadby drevín ( 14 výrubov 28 výsadba).
Jar sa veľmi pomaly približovala. Pripadalo mi to, ako keby ju
pani Covidová nechcela k nám pustiť. Pandémia nás pripravila
o veľkonočnú radosť. Každý musel byť doma v rámci rodinnej
bubliny. Je to zvláštne, ale život išiel ďalej. S pánom predsedom
občianskeho združenia Tomášom Kozlaiom sme si povedali, že
sa ideme pustiť do výstavby „Prírodnej učebne“ v zadnej časti
školského dvora. Učebňa je postavená za 8113,68 € z finančných
príspevkov od KSK vo výške 3350,00 €. Príspevok od obce bol
2000,00 € a samotné občianske združenie zainvestovalo do
výstavby 2763,68 €. Dobrovoľníctvo zo strany Martina Ivanka a
Tomáša Kozlaia tu nie je vyčíslené. Ide o peknú murovanú stavbu.
Na jar ju zariadime potrebným školským inventárom a výchovnovzdelávací proces sa tam môže realizovať. V nadväznosti na
prírodovedné predmety a po porade s vedením školy som prekonzultovala s poslancami výzvu z Programu obnovy dediny.
Zapojili sme sa do projektu s názvom „Záhrada, ktorá učí“. Boli
sme úspešní a získali sme finančné prostriedky na tento projekt
vo výške 4985,00 €, z toho 4736,00 € z POD. Naša spoluúčasť
bola vo výške 249,00 €. Cieľom projektu bolo vytvorenie
vyvýšených zeleninových záhonov, vysadenie kríkov drobného
ovocia v dolnej časti ovocného sadu. Na konci školskej záhrady sa
posadili lipy malolisté. Vytvorila sa kaskádová skalka zo západnej
strany šachty. Okolo nej sa vysadil živý plot. Trvalková skalka sa
vysadila za múrom učebne. Jej okolie sa obsypalo pieskom a do
pieskového lôžka sa uložili betónové kocky.

Vyvyšené zeleninové záhony v školskej záhrade
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Drevené stoly a lavičky sa na jar osadia pri múre školy. Za celú
prípravu sa chcem poďakovať všetkým zodpovedným rodičom,
pedagogickým zamestnancom, kolegyniam a kolegovi z obecného
úradu, poslancom a žiakom školy za nezištnú pomoc pri príprave

a úprave terénu pre projekt. Ešte sme spravili v školskej záhrade
nové oplotenie od horného suseda. Staré pletivo bolo veľmi
poškodené a hrdzavé. So súhlasom poslancov sme zainvestovali z vlastných zdrojov 6900,00 €. Stavebné práce pozostávali z

Rozostavaná učebňa

Bylinkárska skalka

Stoly a lavice

Učebňa v prírode

Živý plot

Vysadená skalka

Prípravné práce na oplotení

Dokončené oplotenie v areáli zakladnej školky
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výkopu základov, osadili sa tvárnice, do betónového lôžka sa osadili železné stĺpy. Na záver sa natiahlo nové pletivo.
Podali sme ďalší z projektov na poskytnutie regionálneho príspevku pod názvom: Úžitkové auto pre poskytovanie služieb
starším obyvateľom obce Paňovce. Požadovali sme príspevok vo
výške 15 000 €. Žiaľ tento projekt nám nepodporili v Bratislave.
Viacerí občania z našej obce vedia, že z projektu INTERREG SKHU, Via Carpatia sme uzatvorili medzinárodnú družbu s maďarskou obcou Litka. Na základe toho sme sa mohli uchádzať o projekt „Zelená kyslíková cesta“. Postavená je v malom lesíku za
domom smútku. Terénne úpravy sme spravili za vašej pomoci.
Brigáda bola veľmi úspešná, prišlo nás nad moje očakávanie. Bola
som veľmi milo prekvapená. Vďaka patrí hasičom, poľovníkom,
poslancom, športovcom, mládeži a deťom.
V máji sa začala sezóna kosenia. Kosenia máme vyše hlavy. Je toho
naozaj veľa. Ďakujem vám, milí obyvatelia, že si kosíte a upratujete
pred vašimi domami. Dobre si uvedomujem, čo hovorí zákon. Ale
verte, mi že samospráva nemá potrebný počet zamestnancov a
financií na to, aby zabezpečila 100 % úpravu všetkých verejných
priestranstiev. Chcem sa poďakovať všetkým tým občanom, ktorí
použili aj vlastnú kosačku a kosili všetky verejné priestranstvá.
Vašou prácou sú Paňovce krajšie a upravenejšie. Viete aká som
„pyšná“, keď k nám prídu návštevníci, hostia a povedia: Starostka
máte peknú, upravenú a čistú dedinu. Ďakujem vám.
Určite ste, si milí občania všimli, že sme zakryli otvorený dažďový
rigol pri obchode. Zvažovali sme o zábradlí, ale nakoniec sme sa s
poslancami dohodli, že ho zakryjeme roštami. Osadili sme zábradlie oproti obchodu a na križovatke pri malom parku smerom
na ihrisko. Dokončili sme aj vyloženie dažďového rigolu na rohu
„veternej“ ulice pri Júliusovi Pastirčákovi. Tieto stavebné práce
nám spravila firma Plo Bet pod vedením Jozefa Lakiho vo výške
8000,00 €. Viem a vidím, že by sa veľmi žiadalo pokračovať v
tejto práci na zvyšných neupravených rigoloch. Neviem, aká bude
finančná situácia na budúci rok. Nič nesľubujem, ale ako náhle
sa to bude dať, tak by sme pokračovali s úpravou ďalších rigolov.

Zaroštovaný rigol pri obchode
Áno, je to pravda. Obec predala štyri obecné pozemky. Postavia
sa na nich 4 rodinné domy. Budú v nich bývať mladé rodiny s
deťmi a to naša obec veľmi potrebuje. Teraz tam prebieha výstavba inžinierskych sietí. Ide o lokalitu pod kostolom . Momentálne
nevyzerá najlepšie, pripisuje sa k tomu počasie, ale v lete to už
bude lepšie.
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Prvky kyslikovej cesty

Vydlaždený rigol pri Pastirčakových
Veľmi zle, až katastrofálne vyzerala cesta a rigol na „Kert áji“ po
prívalových dažďoch v máji tohto roku. Nikomu sa to nepáčilo, ani
mne. Rigol bol úplne zanesený maštaľným hnojom z poľnohospodárskeho družstva. Vedenie družstva po úpadku vody v najhoršie zaplavenom priestore dalo rigol vyčistiť, ale aj tak v ňom
ostali zbytky. Na pracovnom stretnutí s dotknutými obyvateľmi
sme sa dohodli, že družstevníci zabránia tomu, aby viac k takejto

ekologickej katastrófe nedošlo. Obec ešte
v rámci protipovodňových opatrení dala
doviesť kamenivo. Nasypala ho na cestu,
kde je rigol najplytší, aby sa z neho voda
nevyplavovala. Za pomoci pána Róberta
Komjátiho-Nagya, bolo kamenivo roztlačené rovnomerne po dĺžke cesty. Rigol
nie je zanesený, iba je zarastený trávou,
preto tak neestetický vyzerá.
V lete sme začali s rekonštrukciou horných
priestorov obecného úradu. Zrušili sme
starú zasadačku. Vytvorili sme tri nové
samostatné administratívne priestory.
Máme novú zasadačku. Je v nej umiestnená obecná knižnica. Budova má už
vymenené všetky okná, nové elektrické
rozvody, vykurovanie a nový bezpečnostný systém. Z vlastných zdrojov sme do
tejto stavebnej úpravy zainvestovali 24
409,31 €. Malé priestorové úpravy nám
boli dokončiť naši poslanci.
V tomto časovom pásme po vypracovaní
projektovej dokumentácie na rozšírenie
verejného vodovodu v našej obci sme prišli
na to, že komunikácia vedúca smerom na
ihrisko nepatrí do majetku obce. Časť tejto cesty patrila súkromným vlastníkom.
Nastal problém pri vydávaní stavebného
povolenia na výstavbu vodovodu „vetva –
3“ smerom k telocvični. Po mimoriadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva ma poslanci poverili, aby som oslovila vlastníkov
a ich podiel pod cestou nech obec odkúpi.
Podarilo sa nám s nimi dohodnúť a túto
časť nehnuteľnosti obec už má vo svojom
vlastníctve. Ďalší úsek cesty po parkovisko riešime so SPF SR. Dobudovanie
vodovodu potrebuje aj ulica na „Kert áji“.
Podali sme projekt pod názvom „Rozšírenie vodovodu v obci Paňovce“. Potrebujeme dobudovať 3 vetvy. Najkratšiu vetvu
„vetva - 2“ už máme zabudovanú. V tejto
novej lokalite inžinierske siete neboli vôbec
zavedené. Budú zabudované pod cestou.
Preto sa ešte zavedie elektrina do zeme a
následne sa spraví kamenistá cesta.
Keď spomínam cestu, medzi Paňovcami
– Čečejovcami tak vás poinformujem niekoľkými slovami o tomto projekte, ktorý
sa nám podarilo úspešne ukončiť. V marci
tohto roku som trvala na osobnom stretnutí s kompetentnými osobami Správy
ciest KSK. Mala som pracovné stretnutie
aj s pánom riaditeľom Správy ciest KSK v
Moldave nad Bodvou. Tých stretnutí bolo
viac. Podarilo sa to. Máme nový koberec
a dobre sa nám po ňom „chodí“. Teším sa
spolu s vami.

Rigol v máji

Rigol v októbri

Kancelária

Chodba

Kancelária

Zasadačka s knižnicou
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Cesta Paňovce - Čečejovce marec 2021

Cesta Paňovce - Čečejovce október 2021
Pri odprevádzaní našich príbuzných a známych na poslednej ceste chýba na cintoríne zvonica so zvonom. Zareagovala som na
výzvu, ktorú vyhlásil KSK v oblasti regionálny rozvoj – osádzanie drobných objektov v krajine. Dali sme vypracovať projekt pod
názvom „Drevená zvonička v obci Paňovce“. Boli sme úspešní
a dostali sme finančný príspevok vo výške 2000, 00 € na realizáciu projektu. Táto suma na postavenie zvoničky nestačila.
Naši poslanci odsúhlasili z rozpočtu obce ešte 1500,00 €. Poďakovanie patrí výboru pozemkového a pasienkového spoločenst-

va Paňovce za dubové stĺpy na zvonicu. Zvonička stojí, ale nemá
srdce – zvon. Zvon bude zhotovený tradičnou stredovekou technológiou. Bude mať výtvarnú výzdobu podľa návrhu, ktorý sme
dodali zvonolejárovi. Z dôvodu vyťaženosti pána majstra bude
dodanie zvona v júli 2022. Nový zvon s technickým vybavením,
dopravou a s montážou bude stáť 3600,00 €. Verím, že s vašou
podporou budeme mať zvon na drevenej zvoničke.

Na cintoríne ešte trocha pobudneme. Máme tam 3 skupinové hroby padlých vojakov
z 2. sv. vojny. Malé „kopje“ na hroboch boli v zlom stave. Dali sme ich zreštaurovať. Na
základe podania žiadosti nám štát prispel na túto rekonštrukciu finančnou čiastkou vo
výške 750,00 €.
Posledná ale dôležitá informácia. V nasledujúcom roku začíname s prípravou kompletnej projektovej dokumentácie na projekt „Odkanalizovanie obce Paňovce a čistiareň
odpadových vôd“. Tento proces bude veľmi zdĺhavý. Administratívne veľmi náročný. Ale
bez projektu sa obec nemôže uchádzať o žiadny finančný príspevok či už z fondov EÚ
alebo príspevkov od štátu.
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Drevená zvonička

Milí spoluobčania, kultúrnospoločenských aktivít ktorých bolo v tomto roku ako šafránu. Stavanie „mája“ sme spojili s pekným a veľmi
významným podujatím. Pokrstili sme nové auto IVECO, ktoré dostali naši dobrovoľní hasiči. Podujatie na záver leta bolo vo veľmi nepriaznivom a chladnom počasí. Nebolo nás veľa, ale pripisujeme to škaredému počasiu. V septembri sme v priestoroch kultúrneho domu
privítali 7 maličkých Paňovčanov v rámci projektu „Uvítanie detí do života“.
Rozália Juhászová
starostka obce

Čo plánujeme v budúcom roku ?
Jedna stará múdrosť hovorí: “ Je lepšie mať
viac zajtrajškov, ako včerajškov“. Aj my spolu
s poslancami myslíme na zajtrajšok. Správny
manažér musí stále plánovať. My nemáme
výrobný podnik, ale plánovať musíme. Nevieme
zmeniť myslenie ľudí, ale vieme zmeniť ráz a
charakter obce.

nie vodovodu vetva–1. Vodovod sa bude
stavať od Lacka Leška sa skončí s napojením
pri Bobkových. Vetva–2 je to najkratšia vetva a túto už máme ukončenú. Čaká nás ešte
kolaudácia. vetva-3 bude spájať ulicu smerom
k telocvični, aby sa mohli na verejný vodovod
napojiť aj tam bývajúci obyvatelia.

V oblasti športu sa plánujeme zapojiť do výzvy
od SFZ Eurá z Eura a podať žiadosť na zavlažovací systém, revitalizáciu ihriska – trávnika
a výstavbu tribúny. Na ihrisku potrebujeme
dostavať prístrešok pre futbalové zariadenia, ktoré sa na zimu odkladali do telocvične.
Keďže sa telocvičňa využíva aj v zimných mesiacoch na športové účely, nevieme odkladať
ani obecné ani športové veci . Budeme naďalej
sledovať výzvy. Potrebujeme zabezpečiť
do telocvične vykurovanie a zateplenieobvodových múrov.

Podávame žiadosť na projekt „Rekonštrukcia
areálu MŠ“. To znamená potrebujeme obnoviť detský park na školskom dvore.

Termín na dokončenie „Novej hasičskej
zbrojnice“ sa nám pomaly blíži, tak by sme
to chceli dokončiť tohto roku. Ide o stavbu
za telocvičňou zo severnej strany. Základovú
platňu úž máme postavenú.
Ľady sa začínajú pomaly hýbať. Vyzerá to
nádejne a konečne by sme mali postaviť aj
„Javisko v obci Paňovce“ pred telocvičňou.
Detské ihrisko nám chýba ako soľ. Aj v tomto prípade by sa konečne malo začať s jeho
výstavbou. Stále nás iba utešujú, tak ako ja
mladé mamičky, že už tohto roku. Od mojich
sľubov prešlo niekoľko rokov. A stále nič. Niektoré veci ani ja neviem pochopiť, ako to funguje v našom štáte. Preto to spomínam lebo
na výstavbu ihriska máme dostať príspevok
od štátu, konkrétne z MASky- miestna akčná
skupina údolia Bodvy. Na výstavbu detského
ihriska máme všetko pripravené. Čakáme iba
na podpísanie zmluvy.
Máme ďalší niekoľkoročný rest. Potrebujeme
začať a dokončiť zarúrovanie a vyloženie
obecného rigolu, ktorý vedie cez súkromné
pozemky. Plánujeme stretnutie spolu s poslancami a vlastníkmi pozemkov. Po stretnutí sa
rozhodneme, akým spôsobom budeme tento
projekt realizovať.
V správe som spomínala projekt na „Rozšírenie vodovodu v obci Paňovce“. Ide o rozšíre-

Plánujeme požiadať SPF o zaradenie cesty
smerom na ihrisko (tiež som to spomínala v
správe) do majetku obce. Cesta nemala ani
v minulosti vlastníka. Tak verím že sa nám to
podarí. Otvorila som túto tému kvôli tomu, že
plánujeme vypracovať kompletnú projektovú
dokumentáciu na zaasfaltovanie obecných ciest. Nový asfalt potrebuje cesta na Kert áji, v
malej uličke k Peťovi Štefancovi a v uličke pod
kostolom. Nový koberec si žiadajú komunikácie
od domu smútku, myslím ten okruh smerom k
obch odu. Zaasfaltovať potrebujeme aj cestu
na ihrisko. Plánujeme to preto, lebo samosprávam je prisľúbené, že sa budú deliť EU fondy
na infraštruktúru , chodníky a miestne komunikácie. Osobne nás o tom informoval štátny
tajomník MIRRaI SR na stretnutí starostov
okresu Košice- okolie a Trebišov.
Koryto starého potoka je v štádiu riešenia.
Dostali sme odpoveď , že sú vytvorené geometrické plány a sú už pozapisované. Niektoré
pozemky sa budú zamieňať, niektoré odkupovať. V liste nám uviedli, že toho času stále
platí zákaz odpredaja. Tak musíme iba čakať.
No a nové koryto, nekonečný príbeh. Nie sú
financie na jeho úplne vyčistenie. Mrzí ma to.
Je to veľmi nepekný pohľad. Budem musieť
hľadať správnu cestu na zrealizovanie tohto
projektu.
So „Zberným dvorom“ natrafila, ako sa hovorí
, „kosa na kameň“. Pozemok pri jeho vstupe na
Kert áji nepatrí do vlastníctva obce. Tak sme
sa museli vrátiť znovu na začiatok a vypracovať nový geometrický plán, nový znalecký
posudok a takto poslať novú žiadosť na SPF,
aby nám časť pozemku SPF odpredalo. Po
ukončení tejto záležitosti sa určite budeme
uchádzať o projekt na vybudovanie zberného
dvora.

O práci našich hasičov, športovcov, poľovníkov,
novozriadenej školskej jedálne a aktivitách
základnej a materskej školy vás poinformujú v
ďalšej časti spravodajcu ich predsedovia, vedúca ŠJ a riaditeľky škôl.
Chcem sa touto cestou poďakovať celému
kolektívu zamestnancov obecného úradu
– mojim kolegyniam a kolegovi. Ďakujem za
celoročnú prácu, za zodpovednosť a svedomitosť, ktorú ste preukazovali počas celého
ťažkého covidového roka.
Poďakovanie z mojej strany patrí celému pedagogickému zboru a zamestnancom našej
školy a škôlky. Vy drahé učiteľky ste sa statočne postavili proti Covidu. Nevedeli ste čo
vás čaká. Učili ste aj vtedy, keď ostatné školy
boli zatvorené. Nevzdali ste to ani vtedy, keď
vaše kolegyne bojovali doma s Covidom. Hrdo
ste zdvihli hlavu a vašou prioritou bolo udržať v
našej obci chod školy a škôlky. Ďakujem vám.
Nechcem zabudnúť ani na našu dlhoročnú
kronikárku Evku Seligovú. Vedie obecnú kroniku dlhé desiatky rokov. Kronika tu ostane
pre budúce generácie a je to naozaj vzácne
napísaný poklad. Ďakujem.
Pri ďakovaní, ešte ostanem. Moje ďakujem
patrí vedeniu poľnohospodárskeho družstva.
Pri akejkoľvek pomoci, ktorú obec potrebuje a
nevieme si ju sami zabezpečiť vieme sa na nich
kedykoľvek obrátiť. Stále sú ochotní a ústretoví
pomôcť.
Na záver patrí poďakovanie našim – „mojim“
poslancom. Po trojročnej spolupráci som prišla na to , že sú to ľudia na správnom mieste.
Spoľahliví, zodpovední, pracovití a s ľudskou dušou. Ďakujem a teším na vaše dobré a
múdre rady, ktoré nás posúvajú stále vpred.
Všetkým nám patrí veľké Ď A K U J E M za
to, že sme jednou komunitou v našich milých a
malých Paňovciach.
Rozália Juhászová
starostka obce
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Aktivity v materskej škôlke v školskom roku 2020/2021
Školský rok 2020/2021 sme otvorili slávnostnými príhovormi aj spoločne so Základnou školou. V tomto školskom roku bolo
zapísaných 21 detí a o ich starostlivosť sa postarali pani r p. učiteľka Bc. Zuzana Pöhmová a 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.

Zápis do základnej školy a zápis do materskej školy v Paňovciach

Bábkové divadlo ,, O psíkovi a mačičke“

V tomto školskom roku bolo dňa 14.4.2021 zapísaných do základnej školy 5 predškolákov.
Do materskej školy bolo zapísaných 8 detí.

Dňa 3.6.2021 sa v našej MŠ konalo bábkové divadlo O psíkovi a mačičke, ktorého
sa zúčastnili aj deti Základnej školy. Deťom
sa predstavenie veľmi páčilo. Keďže deti
rozprávky o psíkovi a mačičke veľmi dobre
poznajú z počúvania zo škôlky, tak sa na to
predstavenie veľmi tešili. Herci boli perfektní, spravili deťom veľkú zábavu. A už teraz
sa tešíme , kedy k nám opäť zavítajú.

Sokoliar, meranie zraku detí v MŠ
Dňa 28.5.2021 sa v materskej škole konalo každoročné meranie zraku detí s pani pracovníčkou z Únie slabozrakých a nevidiacich. Všetky deti mali špeciálnym prístrojom
zmeraný zrak a dostali potvrdenie o zdravotnom stave očí.
V ten deň sa v našej materskej škole konalo aj predstavenie uja Sokoliara, ktorý deťom
predstavil prácu s dravými vtákmi. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo.
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Žiť energiou
Dňa 18.9.2021 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 potrebné. Deťom
sa besiedka veľmi páčila a domov si odniesli krásne darčeky.

Čaro jesene- jesenné aranžovanie

UJO ĽUBO- Bacily

Dňa 8.10.2021 pani jeseň zavítala do našej materskej školy. Priniesla nám plnú náruč svojich pokladov a to v podobe jesenných
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 3.11.2021 našu Mš a Zš navštívil Hudobník Ujo Ľubo s predstavením o baciloch, keďže práve v týchto ťažkých časoch na nás
bacily striehnu z každej strany. Deťom porozprával príbeh o Zuzke
a Peťkovi, doplnil rozprávanie aj známymi piesňami a na koniec
predstavenia si deti zatancovali na jeho známe hity.

Dental Alarm
Materská škola je zapojená do projektu Dental Alarm, ktorého
úlohou je deťom ukázať ako sa správne starať o svoje zúbky od
mladého veku. Čakajú nás štyri školenia, na ktorých sa deti podozvedajú rôzne zaujímavosti o zúbkoch, ako sa starať o zúbky,ako
ich správne čistiť, čo je to dentálna hygiena, správne stravovanie.
V priebehu mesiacov November a December sa tieto školenia
uskotočnia. Prvé stretnutie sme mali 4.11.2021, kde deti dostali
zubné kefky, poháriky, propagačné materiály, zubnú pastu.

Zeleninkové šialenstvo
Celý školský rok v našej materskej škole prebieha projekt ,, Zeleninkové šialenstvo“, deti sa každý týždeň naučia zaujímavosti o
zeleninke, s ktorou pracujú počas aktivít. Vyrábajú si zeleninku,
ochutnávajú.

Exkurzia predškolákov – spoločný koncoročný výlet so žiakmi ZŠ Paňovce
Dňa 24.6.2021 nás pani riaditeľka ZŠ PAŇOVCE pozvala na spoločný koncoročný výlet do Košíc. Navštívili sme botanickú záhradu,
výhliadkovu vežu a nakoniec sme sa prešli po hlavnej ulici v Kočiciach. Cestou domov sme sa zastavili na zmrzline v Šaci. Exkurzie sa
zúčastnili iba deti predškolského veku. Deti si zážitok z cestovania autobusom užívali a domov si odniesli nové poznatky a zaujímavosti
z exkurzie z Košíc ako ho ešte mnohé deti nepoznali.
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Mikuláš
Dňa 8.10.2021 pani jeseň zavítala do našej materskej školy. Priniesla nám plnú náruč svojich pokladov a to v podobe jesenných 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.

Vianočná akadémia - posedenie pod jedličkou

Zdobenie medovníčkov

Keďže sa kvôli sprísneným pandemickým opatreniam nemôžu organizovať besiedky, tak sme si s deťmi nacvičili krátky program
piesní a básní, ktorý sme spoločne nacvičovali a zavinšovali sme
si pod stromčekom ,ktorý nám robil radosť v triede. Pod stromčekom nás opäť čakali nové hračky, knižky z ktorých sme sa všetci
veľmi tešili. Rodičia si naše vystúpenie mohli pozrieť v podobe
videa , ktoré bolo uverejnené na sociálnej sieti.

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc patrí aj zdobenie medovníčkov.
Dňa 17.12.2021 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.

Rozlúčková slávnosť
Posledný deň v školskom roku 2020/2021 sme sa slávnostne rozlúčili s celým školským rokom a predovšetkým s predškolákmi :
Filip Fatľa, Noemi Putrovcová, Vivien Jamnická, Kristína Kozlaiová,
Alexandra Fazekašová. S deťmi sme pripravili bohatý program pre
rodičov predškolákov, pretože kvôli hygienickým opatreniam sme
celú rozlúčkovú slávnosť 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 spoluprácu,za chutné občerstvenie, ktoré pripravili na slávnosť. Pani Veronike Bystrej za celoročnú starostlivosť o financie
a zadováženie balíčkov a darčekov. Veľká vďaka patrí všetkým
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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 vytvárala pre deti rozličné aktivity a pestré zážitky
vo forme otvorených hodín.
Bc.Pohmová Zuzana
zastupujúca riaditeľa MŠ

Ako sme prežívali školský rok 2020/2021 v našej škole
Máme za sebou náročný školský rok 2020/2021. Bol poznačený
pandémiou Covid – 19 a citeľne sa dotkol aj našej práce. Boli sme
nútení vzdať sa mnohých mimoškolských podujatí, športových aktivít, divadelného predstavenia, vzdelávacích exkurzií, plánovanej
školy v prírode, rôznych výstav, či stavania májov pred obecným
úradom. K nášmu školskému životu do roku 2019 neodmysliteľne patrili viaceré vystúpenia v našom kultúrnom dome, ako
je pozdrav našim starým rodičom v mesiaci október, Vianočná
akadémia a Deň matiek, ktoré sme mohli zrealizovať aspoň cestou
obecného rozhlasu. My sme sa však nevzdávali a v rámci dodržiavania všetkých opatrení sme sa venovali, aj keď v menšej miere,
mimoškolskej činnosti a hlavne ďalšiemu skvalitňovaniu výchovno

– vzdelávacej činnosti. Od 11.1.2021 do 19.2.2021 bola prezenčná
forma vyučovania prerušená. Naďalej však pracoval školský
klub detí, ktorý navštevovalo 95% žiakov a v rámci ktorého sme
pokračovali aj vo výučbe hlavných predmetov. Od 8.3. do 19.3.
2021 bolo vyučovanie úplne prerušené. Vyučovalo sa dištančnou
formou v súlade s nariadeniami MŠ VVaŠ SR . Keďže všetky deti
mali prístup na internet, vyučovanie prebiehalo on line cez skype
vo všetkých ročníkoch. Počas jednotlivých vyučovacích hodín sa
využívali pracovné učebnice, vopred pripravené pracovné listy,
rôzne tvorivé cvičenia a odporúčaná literatúra. V riadnom výchovno – vzdelávacom procese sa pokračovalo od 22.3. 2021. Na
konci júna sme úspešne školský rok ukončili.

Výchovno - vzdelávací proces zabezpečovali:
Mgr. Alena Ujcová
Mgr. Denisa Komjátyová
Jana Kubová		
Mgr. Zsolt Fedorka

- riaditeľka školy a tr. učiteľka I. triedy
- triedna učiteľka II. triedy, uč. ANJ
- vychovávateľka ŠKD
- učiteľ NBV

Údaje o žiakoch základnej školy, stav k 31.8.2020:
1. ročník - 6 žiakov
2. ročník – 7 žiakov
3. ročník – 4 žiaci
4. ročník – 3 žiaci

ŠKD: 20 žiakov

Spolu: 20 žiakov

Zápis do 1. ročníka
V apríli 2021 sa zápisu do 1. ročníka našej ZŠ zúčastnilo 5
predškolákov: Noemi Putrovcová, Kristína Kozlaiová, Filip Fatľa,
Alexandra Fazekasová a Vivien Jamnická.

Žiaci končiaci 4. ročník
Na konci školského roku sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi.
V štúdiu v ZŠ s MŠ v Čečejovciach pokračujú: Jakub Komjáti,
Michal Pöhm a Dominik Horváth.
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Aktivity a podujatia, ktoré sa nám podarilo zorganizované počas školského roka:
Podujatie

Termín

Otvorenie školského roka 2020/2021

2.9.2020

Týždeň európskeho športu

21. – 25. 9. 2020

Október – mesiac úcty k starším – vystúpenie v obecnom rozhlase

29.10.2020

Záložka do knihy spája školy – výroba záložiek pre partnerskú ZŠ v Českej republike

26.10.2020

Aranžovanie prírodnín, vyrezávanie tekvíc – Pani, jeseň bohatá

27.10.2019

Stretnutie s Mikulášom

4.12.2020

Matematická pytagoriáda - ŠK

10.12.2020

Vianočná akadémia – vystúpenie v obecnom rozhlase

18.12.2020

Posedenie pod vianočným stromčekom, rozlúčka so starým rokom

20.12.2020

Za čistý revír – environmentálne podujatie

8.5.2021

Deň matiek – rozhlasové vystúpenie

9.5.2021

Vtáky nášho regiónu – vzdelávacie podujatie

18.5.2021

Živočíchy našich lesov – vzdelávacie podujatie s členmi PZ Platan Paňovce

6.6.2021

Školský výlet

24.6.2021

11. ročník medzinárodného projektu:
„Záložka do knihy spája školy“.

V decembri sme sa rozlúčili so starým
rokom pod našim vianočným stromčekom.

Učíme sa o histórii našej obce a našich
predkov - židovský cintorín.

Školský rok sme ukončili návštevou Botanickej záhrady
a Vyhliadkovej veže Hradová v Košiciach.
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Vzdelávacie podujatie s členmi PZ Platan:
„Živočíchy našich lesov“.

Zúčastnili sme sa troch postupových súťaží:
Školské kolo Matematickej pytagoriády

Žiaci 3. a 4. ročníka -postupová súťaž

Mgr. Alena Ujcová

Vesmír očami detí

Žiaci 1. - 4. ročníka

D. Komjátyová,

Staň sa požiarnikom

Žiaci 1. - 4. ročníka

J. Kubová

Súčasťou našej školskej práce boli aj projekty, v ktorých sme pokračovali:
11. ročník celoštátneho projektu Záložka do knihy
Celoslovenské kruhové čítanie rozprávok
Týždeň európskeho športu
Biela pastelka
Zelená škola
Školský zber papiera
Vrchnáčiky pre malé dievčatko

V školskom roku 2020/2021 bola z dôvodu pandémie Covid – 19 pozastavená činnosť týchto krúžkov:
Záujmový útvar

Vedúci ZÚ

Ročníky

Počítačový

Jana Kubová

1. a 2. ročník

S lupou do prírody

Mgr. Denisa Komjátyová

1.-3. ročník

Čitateľský krúžok

Mgr. Alena Ujcová

1.-4. ročník

Hasičský krúžok

Bc. Katarína Pergelyová

1.-4. ročník

V popoludňajších hodinách sa deťom venovala pani vychovávateľka ŠKD. Základom pri práci a plánovaní výchovnej činnosti bol
Výchovný program. Deti sa venovali rôznym záujmovým činnostiam, aktivitám na školskom ihrisku, vychádzkam do prírody, ale aj

vzdelávacej činnosti, ktorá bola zameraná na overenie získaných
vedomostí počas vyučovania. Uskutočňovala sa formou kvízov,
súťaží, prípravou domácich úloh a dramatizácie poviedok.

Školský klub je miesto, kde oddychujeme a tvoríme.
Baví nás hra aj šport.

Máme radi knihy – čítame si v školskej knižnici.

Neoddeliteľnou súčasťou nášho výchovno – vzdelávacieho procesu je aj práca s mimočítankovou literatúrou v školskej knižnici. Čítaniu krásnej a náučnej literatúry sa venujeme radi.
Pravidelne zásobujeme knižnicu novými knihami našich detských spisovateľov a tak sa
snažíme rozvíjať čitateľskú gramotnosť, zážitkové čítanie detí a viesť ich k láske ku knihe.
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Letná škola
Po schválení rozvojového projektu a po dobrých skúsenostiach
z minulého roku, sme opäť s podporou zriaďovateľa školy zorganizovali už 2. ročník Letnej školy. Stala sa súčasťou opatrení
MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas
pandémie COVID – 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia
vyučovania v školách. Počas tohto týždňa sme sa zamerali na
aktivity podporujúce tvorivosť, upevňovanie priateľských vzťahov,
prácu v skupinách, projektové vyučovanie, posilňovanie kladného
vzťahu k prírode a nášmu regiónu, ktoré nám pomáhali vyrovnať
rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli a postupne sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania. Súčasťou

denných aktivít LŠ boli pohybové a športové aktivity – loptové
hry a súťaže, futbal, florbal a štafetové hry na školskom a obecnom ihrisku. Hlavnou témou našej Letnej školy bolo heslo: Šport,
tvorivosť a my. Konala sa v priebehu jedného týždňa v čase od
9.8. –13.8.2021, každý deň od 8.00 h do 16.00 h. Všetci účastníci
mali zabezpečený obed, olovrant a pitný režim.
Aktivity Letnej školy boli rozdelené do 5 pracovných dní, z ktorých
každý bol zameraný na vopred určenú oblasť.

Uskutočnené aktivity Letnej školy 2020/2021:
PONDELOK:
Slávnostné otvorenie Letnej školy
2020/2021, zloženie sľubu účastníkov LŠ.
Beseda s kronikárkou obce p. Seligovou
na tému – História a súčasnosť
našej obce.
Vzdelávacie dopravné podujatie
na školskom dopravnom ihrisku
za prítomnosti členov PZ Moldava nad
Bodvou npor. Gálom a npor. Czerankom
na tému Aj my, deti, sme účastníkmi
cestnej premávky.
Športová olympiáda.
Vyhodnotenie dňa.

UTOROK:
Vtáčí raj – beseda s ukážkami o živote
našich vtákov a ich spoznávanie,
v spolupráci s členkou Správy
Národného parku a Biosférickej
rezervácie Slovenský kras, p. Balážovou.
Práca v skupinách – súťažný kvíz.
Ukážky výcviku policajných psov
v spolupráci s členom PZ v Moldave
nad Bodvou – p. npor. Czerankom.
Nohejbal, florbal, športové aktivity
s loptou.
Vyhodnotenie dňa.
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Beseda s kronikárkou obce pani Seligovou.

Podujatie na školskom dopravnom ihrisku
s členmi PZ Moldava nad Bodvou
– npor. Czeranko a npor. Gál.

Beseda o živote našich vtákov
„Vtáčí raj“ s pani Balážovou.

Výcvik psov – npor. Czeranko a jeho psík.

STREDA:
Celodenný výlet za históriou Košíc
– Návšteva Miklušovej väznice,
prehliadka zrúcanín hradu na kopci
Hradová v Košiciach s odborným
výkladom, návšteva fotogalérie
archeologických prác a odevov
z obdobia stredoveku, streľba z luku.
Šaca – zmrzlinová pochúťka.
Vyhodnotenie dňa.
Celodenný výlet do Košíc.
ŠTVRTOK:
Ukážky záchranných prác a techniky
členov DHZ z Paňoviec. Vzdelávacie
podujatie zamerané na prácu
dobrovoľných hasičov. Priame aktivity
s deťmi v lese, vybavenie hasičského
auta.
Návšteva agrofarmy pána Pastirčáka,
ukážky poľnohospodárskej techniky,
starostlivosť o dobytok.
Vyhodnotenie dňa.
Členovia DHZ si pre nás pripravili ukážky záchranných prác.
Pán Pastirčák nám ukázal prácu na jeho agrofarme.

PIATOK:
Vzdelávacie podujatie s členmi
Poľovníckeho zväzu Platan na chate
v lese, zamerané na spoznávanie listov
a stromov, živočíchy nášho lesa, stopy
zvierat – priame ukážky. súťažný kvíz
- p. Róbert Komjáti-Nagy, p. František Bačo.
Futbalový zápas na obecnom ihrisku.
Vyhodnotenie Letnej školy 2020/2021,
odovzdanie diplomov a cien za
prítomnosti rodičov a zriaďovateľa školy.
Opekačka s rodičmi a priateľmi školy,
spoločné posedenie, pozvanie na
nanuk.

Na chate v lese s p. Bačom a Komjáti- Nagyom.

Futbalový zápas pod vedením p. Seligu.

Naše poďakovanie pri organizovaní tohto projektu patrí:
všetkým rodičom a deťom, ktoré sa LŠ zúčastnili
p. Eve Seligovej, kronikárke obce Paňovce
MVDr. Andrei Balážovej zo Správy NP Slovenský kras
členom Policajného zboru Moldava nad Bodvou npor. Bc. Pavlovi Czerankovi, npor. Ing. Gabrielovi Gálovi
Ing. Romanovi Seligovi, TJ Družstevník Paňovce
Bc. Kataríne Pergelyovej, p. Tomášovi Kozlaiovi a členom DHZ Paňovce
Ing. Róbertovi Komjáti-Nagyovi, Ing. Františkovi Bačovi, členom PZ Platan Paňovce
Ing. Júliusovi Pastirčákovi – Agrofarma Paňovce
Poďakovanie za spoluorganizovanie a úspešný priebeh LŠ patrí aj p. učiteľkám Jane Kubovej,
Mgr. Denise Komjátyovej a p. kuchárke Zuzane Csupkovej.
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V zastúpení našich detí ďakujeme všetkým rodičom za zvládnutie náročného obdobia počas školského roku 2020/2021,
zodpovednému prístupu hlavne v čase
on-line práce, kedy deti pomoc svojich
rodičov v domácom prostredí potrebovali
viac ako v čase prezenčného vyučovania.
Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi
v zastúpení pani starostky Ing. Rozálie
Juhászovej, ktorý vo veľkej miere prispel
k náročnému a vďaka tomu aj plynulému
priebehu celého školského roka a jeho
úspešnému ukončeniu.
Mgr. Alena Ujcová
riaditeľka ZŠ

Horúca novinka – nová školská jedáleň
Minulého roku to bol len plán a záležitosť v štádiu riešenia, ale dnes je to už realita. Dlhodobý zámer pani starostky, aby sa naša Materská a Základná škola v Paňovciach stali
samostatnými, v rámci stravovania, sa tohto roku stal skutočnosťou. Od začiatku novembra je totiž v prevádzke naša vlastná školská jedáleň. Samotná prevádzka kuchyne
sa nachádza v prenajatých priestoroch bývalej výrobne PD Paňovce. Priestory prešli rozsiahlou rekonštrukciou, aby vyhovovali všetkým bezpečnostným, hygienickým a
prevádzkovým kritériám. Priestory školskej jedálne pozostávajú z hlavnej kuchyne, úseku
tepelného spracovania potravín, dvoch skladov potravín (suchý a studený), skladu na čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárie, šatne pre zamestnancov a
toalety.
Z mnohých vecí a zariadení, ktoré bolo potrebné pre fungovanie kuchyne
zakúpiť spomeniem plynový
varný kotol, ktorý sa bežne v kuchyniach
používa a slúži na veľkoobjemové varenie polievok, ďalej
to boli elektrický sporák, nerezový pracovný a umývací stôl,
kovové policové regály s vysokou nosnosťou, hrnce a ďalšie
profesionálne gastro zariadenia a pomôcky. Okrem toho sa
do kancelárie školskej jedálne zakúpil potrebný kancelársky nábytok a elektronické zariadenia, a do šatne pre zamestnancov
drevené uzamykateľné šatňové skrine.
Za prípravu a kvalitu pripravovaných jedál, dodržiavanie prísnych hygienických štandardov zodpovedá hlavná kuchárka, pani Mária Pálová,
ktorá vo svojej profesii pôsobí už úctyhodných 35 rokov. Druhou kuchárkou je Melánia
Stofková, ktorá tiež zodpovedá za presné dodržiavanie receptúr, vykonáva pomocné
práce pri príprave pokrmov a kontroluje mikroklimatické podmienky v skladových priestoroch a technických zariadeniach. Poslednou osobou v našom trojčlennom tíme je
vedúca školského stravovacieho zariadenia, RNDr. Martina Koneval. Okrem riadenia a
kontroly prevádzky a práce zamestnancov, je úlohou manažérky organizovať a zabezpečiť všetko potrebné pre fungovanie kuchyne. Plánovať (v prípade potreby osobne
realizovať) nákup tovaru a surovín na prípravu jedál, zodpovedať za skladové zásoby a za
hospodárne nakladanie so zverenými prostriedkami.
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Cieľovou skupinou stravovania našej jedálne sú deti v materskej škole a žiaci 1. stupňa základnej školy v našej obci. Keďže ide predovšetkým ešte o malé deti, pri zostavovaní jedálneho
lístka sa snažíme, aby bol pestrý (s ovocím, zeleninou a mliečnymi výrobkami), a najmä, aby
deťom chutil. Samozrejme, sú isté kritéria a princípy, ktoré nepustia a tie musíme dodržiavať.
Novinkou je aj to, že od začiatku decembra viac ako polovici žiakov ZŠ, okrem obedov,
pripravujeme aj desiate.
V novom roku plánujeme už aktívne spustiť spoluprácu v rámci Školského programu
podpory konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov v školách – takzvané školské mlieko, ktorý má pod záštitou Slovenská pôdohospodárska platobná agentúra. Verím, že sa
nám do budúcna podarí zapojiť aj do Programu podpory konzumácie ovocia, zeleniny a
výrobkov z nich v školách - tzv. školské ovocie a zelenina.
V súčasnosti má jedáleň 53 stravníkov, v zložení 43 detí a 10 zamestnancov.
O prepravu stravy sa aj naďalej stará pán Jozef Csupka. Výdaj jedál v
priestoroch školskej jedálne/výdajne má, ako doposiaľ, na starosti
pani Zuzana Csupková.
V novom roku, konkrétne od 10. januára 2022, spúšťame
aj pridružené varenie pre seniorov žijúcich v našej obci.
Záujemcovia o obedy sa mali možnosť nahlásiť na obecnom úrade. Samozrejme, je možné sa prihlásiť aj naďalej,
kedykoľvek počas roka na telefónnom čísle 0910 726 458.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým pracovníkom obecného
úradu a najmä pani starostke za pomoc spojenú s otvorením školskej
jedálne, ktorú nám poskytli. Myslím, že môžem skonštatovať, že samotné
otvorenie kuchyne sa nám úspešne podarilo, a verím, že aj navýšenie počtu stravníkov
zvládneme ako všetko doposiaľ. Zodpovedne a s úsmevom na tvári.
Našu prácu robíme s radosťou a v mene nášho kolektívu chceme odkázať, že nás nič
neteší viac, než keď nám naši malí stravníci odkazujú, že bol obed ,,fajny“.
Prajem všetkým veselé Vianoce, šťastný a úspešný nový rok 2022.
RNDr. Martina Koneval
vedúca školskej jedálne

Dobrovoľný hasičský zbor Paňovce v roku 2021
Vážení Paňovčania, milí čitatelia!
Prelom roka už tradične prináša priestor na bilancovanie uplynulých mesiacov. Rok 2021
bol pre nás všetkých opäť veľmi špecifickým rokom. Takmer celý sa niesol v znamení
boja proti pandémii koronavírusu, k čomu sme sa aj my, dobrovoľní hasiči postavili zodpovedne a s plným nasadením. Korona kríza preverila našu schopnosť rýchlej adaptácie
na nové podmienky. Toto obdobie je tiež obrovskou skúškou trpezlivosti a psychickej
odolnosti.
Áno, pandemická doba je náročná, no napriek tomu máme na rok 2021 aj mnoho milých
a krásnych spomienok. Dovoľte mi, aby som Vám priblížila najvýznamnejšie momenty
Dobrovoľného hasičského zboru Paňovce v uplynulom roku.
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Zásahová činnosť
Od januára k 3.12.2021 evidujeme 40 výjazdov našej hasičskej jednotky. Medzi zásahmi
sú pochopiteľne najviac zastúpené zdravotnícke zásahy, kedy sme vykonávali testovanie
obyvateľov na ochorenie Covid 19. Týchto výjazdov bolo spolu 24 z celkového počtu a za
uplynulý rok sme vykonali 3392 odberov formou antigénových testov.
K požiaru sme v tomto roku jazdili dva krát, v jednom prípade išlo o požiar osobného
vozidla v katastrálnom území obce Čečejovce a v druhom o požiar strniska v Šebastovciach.
Zúčastnili sme sa aj troch pátracích akcií po nezvestných osobách, v obciach Drienovec,
Trebejov a Chrastné. Zvyšok zásahov bolo prevažne technického rázu, ako napríklad
likvidácie bodavého hmyzu, dezinfekcia priestorov či odčerpávanie vody z pozemkov.

Cvičenia a školenia
Popri tom množstve výjazdov sme nezabudli ani na dôležitosť sústavného
zdokonaľovania jednotlivých členov ako aj
celého nášho tímu.

Keďže šťastie praje pripraveným, absolvovali
sme dve previerkové cvičenia, a jedno taktické
cvičenie. V jednom prípade sme mali nariadenú
praktickú previerku Okresným riaditeľstvo
HaZZ, spojenú s kontrolou výjazduschopnosti
a tiež povinnej dokumentácie DHZO. Taktické
cvičenie s námetom likvidácia lesného požiaru
a likvidácia požiaru kompostoviska sa uskutočnilo
v obci Nováčany a zúčastnili sa ho hasičské jednotky okrsku Rudohorie, vrátane DHZO Paňovce.
V rámci zdokonaľovacej prípravy sme uskutočnili školenie pre našich členov kde
sme si oprášili poznatky z poskytovania predlekárskej prvej pomoci a trénovali sme
prácu s mobilnou aplikáciou ktorú využívame na pátracích akciách.
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V mesiaci júl sa konala základná príprava
členov hasičských jednotiek DHZO, ktorú
absolvoval aj náš najmladší člen hasičskej
jednotky Patrik Ternei. Získal základné
znalosti a zručnosti hasiča ktoré
sú potrebné na vykonávanie činností pri
nežiadúcich udalostiach.

Technická asistencia, brigádnická činnosť a iná výpomoc
„Sami sa zmôžeme na tak málo, ale spolu dokážeme veľa.“ – Helen Keller
Tento citát dokonale vystihuje hodnoty ktorými sa usilujeme v rámci dobrovoľného
hasičského zboru riadiť. Keďže žijeme v malej obci, vzájomná výpomoc a tímová práca
by mali byť samozrejmosťou.
Preto sa vždy snažíme pomôcť tam kde je to potrebné. V máji sme sa zúčastnili obecnej
brigády, ktorá bola zmeraná na úpravu areálu „Kyslíkovej cesty“. V rovnakom mesiaci sa
uskutočnila ďalšia brigáda, tentokrát v spolupráci s PZ Platan Paňovce v rámci projektu
„Spoločne za čistý revír a čistú prírodu“. Aj tu naši členovia ochotne priložili ruku k dielu
a prispeli k dobrej veci.
Máme hasičskú techniku ktorá sa využíva v prospech obyvateľov aj mimo zásahovej činnosti. Napríklad pri čistení a umývaní cestnej komunikácie, každoročne po sezónnych prácach na poliach, pri odčerpávaní vody zo studní za účelom ich vyčistenia, či pri výrezoch
suchých a poškodených stromov.

Kultúrno – spoločenské aktivity
Napriek tomu že hlavnou témou uplynulého roku bola pandémia COVID 19, predsa sa
podarilo uskutočniť zopár veľmi významných spoločenských aktivít .
Pre nás asi najpamätnejšou udalosťou roku 2021 bolo slávnostné odovzdanie a uvítanie novej hasičskej techniky v našej obci. 22.05. 2021 sme v Paňovciach uvítali nové
zásahové vozidlo Iveco Daily CAS 15. Bol to výnimočný deň na ktorý budeme dlho a s
úsmevom na tvári spomínať. Naša radosť bola neopísateľná. Veľmi si tento dar vážime a
veríme, že nám nová technika bude dobre slúžiť.
Ďalšou, dá sa povedať už tradičnou aktivitou bola „Letná škola“, kde sme sa venovali
našim mladým hasičom a hasičkám. Deťom sme pripravili jedno atraktívne dopoludnie
so simulovanou pátracou akciou po nezvestnej a zranenej osobe, kde si naši mladí hasiči
vyskúšali prácu v rojnici, komunikáciu cez vysielačky a poskytnutie prvej pomoci. Po
vypátraní a ošetrení zranenej osoby sa deti povozili na pripravenej lanovej dráhe.
S detičkami sme pracovali aj v Košiciach, kde dve naše členky navštívili Súkromnú materskú školu a jasle AKADEMIK. Deťom predstavili čo všetko obnáša dobrovoľné hasičstvo,
aké máme úlohy a čomu všetkému sa venujeme. Besedu viedli aj na tému “Bezpečnosť
a ochrana zdravia počas prázdnin”.
Deväť členov DHZ Paňovce bolo ocenených za aktívnu prácu a plnenie úloh v boji proti pandémii Covid - 19. Ocenenie pána ministra vnútra prevzali na Výročnej členskej
schôdzi DHZ Paňovce z rúk pána podpredsedu Územnej organizácie DPO SR Košice
- okolie. Medzi oceňovanými boli menovite: Tomáš Kozlai, Marek Kula, Kristína Lauerová,
Diana Komjátiová, Peter Komjáty, Erik Komjati, Natália Komjati, Mgr. Lucia Lukácsová a
Katarína Pergelyová.
Za aktívnu prácu a plnenie úloh počas zásahu pri povodniach v obci Jasov v roku 2020
boli Územnou organizáciou DPO SR Košice – okolie vyznamenaní čestným uznaním
nasledovní členovia: Tomáš Kozlai, Marek Kula, Martin Ivanko a Patrik Ternei. Čestné
uznanie taktiež prevzali na Výročnej členskej schôdzi DHZ Paňovce.
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Novinkou medzi našimi aktivitami bola
udalosť „Deň s hasičmi 2021“ ktorá sa
konala 27.08. pred OC Optima. Hlavným
organizátorom bolo OR HaZZ Košice.
Na tejto akcii prebiehali ukážky hasičskej
techniky, hasenie požiaru automobilu,
rôzne atrakcie a programy pre deti a taktiež populárna penová show. Veľkú pozornosť návštevníkov priťahovala práve naša
vystavená Tatra 138 CAS 32, ktorá je jediná svojho druhu v celom okrese Košice aj
Košice-okolie.
Medzi ďalšie podujatia ktorých sme sa
zúčastnili patrí napríklad slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice v Šemši, 100.
výročie založenia DHZ Poproč či tradičný
kolkársky a stolnotenisový turnaj DHZ v
Lucia Bani.

Cvičenia a školenia
V práci s kolektívom mladých hasičov sa rok
2021 veľmi nelíšil od roku 2020. Obmedzenia a opatrenia žiaľ nedovolili ani v tomto
roku uskutočniť súťaže mladých hasičov.
Tréningy sme však rozbehli a s deťmi sme
sa stretávali aspoň v letných mesiacoch.
Dokonca sa nám podarilo vytvoriť súťažné
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družstvo v úplne novej kategórii „Prípravka“ . V tomto družstve je momentálne 6
detí. Prípravka je určená pre deti vo veku
od 3 do 8 rokov, takže sa jedná o tie najmladšie deti. Do tímu nám pribudla aj nová
inštruktorka, Barborka Komjátyová, ktorá
našu prípravku trénuje a je treba povedať,

že odvádza s nimi perfektnú prácu. Momentálne je v kolektíve mladých hasičov pri
DHZ Paňovce 29 detí. Veľmi dúfame a chceme veriť že tento kolektív začne čoskoro
znova plnohodnotne trénovať a súťažiť.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Republiková komisia mládeže
DPO SR, tak ako každý rok vyhlásili celoslovenskú súťaž detí vo
výtvarnom prejave na tému „História hasičstva“.
Základnú školu v Paňovciach reprezentovalo svojimi výtvarnými
prácami 17 detí v kategórii II. (1.- 4. ročník). V územnom kole sa na
treťom mieste vo svojej kategórii umiestnil náš Majko Mušinský, na
ktorého sme patrične hrdí. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám ZŠ
Paňovce za usmernenie detí pri tvorbe výtvarných prác. Ďakujeme!
Milí priatelia!
Toto bol stručný prierez aktivít Dobrovoľného hasičského zboru
Paňovce za rok 2021. Tento rok hodnotím v celku pozitívne, aj keď
toto slovo sa stalo dosť nepopulárnym za poslednú dobu. Bol to
rok aktívny, pestrý a chvíľami aj hektický.
Chcela by som vyzdvihnúť angažovanosť našich členov a oceniť
ich solidárny a obetavý prístup. Napriek všetkým úskaliam a
ťažkostiam ktoré táto doba prináša, sú vždy ochotní a odhodlaní
nezištne pomôcť. Sú srdcom a dušou Dobrovoľného hasičského
zboru a dokonale chápu princíp fungovania tejto organizácie. Patrí
im nesmierna vďaka za ich obetavosť.
Veľkú zásluhu na úspešnom zvládnutí uplynulého roka má aj
obecné zastupiteľstvo na čele s pani starostkou. Oceňujeme vynikajúcu spoluprácu počas celého roka ale hlavne počas testovaní.
Veríme že takáto prospešná spolupráca bude pretrvávať aj v
budúcom roku.

Všetkým našim priaznivcom a podporovateľom ďakujeme za priazeň, podporu a prejavenú dôveru. Veľmi si to vážime a aj vďaka
Vašim slovám uznania bol tento rok pre nás krajším.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám v mene celého Dobrovoľného
hasičského zboru Paňovce popriala príjemné prežitie vianočných
sviatkov a úspešný štart do nového roka.
Bc. Katarína Pergelyová
predseda DHZ Paňovce

Správa o činnosti TJ Družstevník Paňovce za rok 2021
Začiatok kalendárneho roka 2021 sa niesol vo veľmi podobnom duchu ako ten predchádzajúci. Pretrvávajúce Covid opatrenia a obmedzenia nedovolili skompletizovať súťažný ročník
2020/2021 a umožnené bolo dohrať len polovicu rozbehnutej sezóny, a teda zostávajúce 4 súťažné zápasy, z dôvodu
zachovania platnosti výsledkov a regulernosti súťaže. Túto
možnosť však z nepochopiteľných dôvodov dostali len mužstvá dospelých, za dodržania hygienických opatrení. Výsledky
mládežníckych kategórií boli anulované.

Avšak po uvoľnení opatrení počas leta
svitlo na lepšie časy. Sezóna 2021/2022
začala o niečo skôr v nahustenom programe s jediným cieľom- odohrať všetky
jesenné a pohárové zápasy do konca októbra a predísť tým situácií z minulého
roka.

Mládež
Kategória U11- Prípravka

Kategória U15- starší žiaci – MINI

Naši najmenší sa po jesennej časti priebežne umiestnili na 5. mieste, pričom v
mikro-súboji medzi susednými dedinami
obstáli víťazne nad Mokrancami a Čečejovcami. Za zmienku stoji aj fakt, že vo viacerých zápasoch nastúpili o hráča v poli
menej, z dôvodu úzkeho kádra a častých
absencií z rôznych dôvodov.

S dvoma výhrami a jednou remízou na priebežnom 7. mieste
prečkajú zimnú prestávku starší žiaci. Oproti minulej sezóne sú
tieto výsledky o niečo slabšie, avšak po odchode viacero hráčov
do dorastu pochopiteľné. Káder je však už dlhšie pokope a preto pevne veríme, že sa výsledky dostavia už na jar. Treba však
podotknúť, že výsledok častokrát neodzrkadľuje dianie na ihrisku
a pre rozvoj hráčov v tejto vekovej kategórií nie je vždy dôležitý.
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SPRAVODAJ 21
A Mužstvo
Najväčšie zmeny zasiahli mužstvo dospelých, kde nastal značný počet odchodov
a príchodov. Na jednej strane nás mrzí,
že práve domáci hráči odchádzajú, no na
tej druhej, dobrou partiou a vzťahmi stále
dokážeme prilákať hráčov z okolitých či
vzdialených dedín. Výsledky z jesennej
časti nás radia na 8. miesto v tabuľke.
Väčší úspech však zaznamenávame v
súťaži o pohár predsedu ObFZ, kde sme
sa dostali medzi 4 najlepšie mužstvá a na
jar budeme hrať o finále.
Okrem povinností spojených so samotnou
súťažnou činnosťou a jej prípravami sme
sa venovali aj iným činnostiam a plánom
na zveľadenie a skultúrnenie podmienok
športového areálu, za čo patrí každému
kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil,
obrovské poďakovanie:
Odrenážovanie hracej plochy
Odrenážovanie a odvodenie dažďovej
vody zo strechy budovy
Natiahnutie elektrického vedenia
k novej studni, príprava na prípojku
k prírodnému javisku
Vyplanírovanie časti ihriska za bránou
a pri nových striedačkách
Zavesenie ochrannej siete za bránkou
pri telocvični

Veríme, že za pomoci Obce, darcov 2%,
ale aj samotných fanúšikov a nadšencov
dokážeme zveľadiť areál na jedno krásne
miesto, kde sa spoločne môžeme stretávať
nie len na športových ale aj kultúrnych a
iných podujatiach. Dúfame, že už čoskoro.
Ing. Roman Ujco
predseda TJ Paňovce
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Príroda očami poľovníkov
Milí priatelia prírody.
V krátkosti by som chcel zhodnotiť uplynulý rok v našom poľovnom revíry, ktorý je súčasťou Paňovského
chotára. Začnem azda tým, čo nás najviac trápi a nie je to len problém poľovníkov, ale celej našej spoločnosti.
Už tretí rok celá naša krajina zápasí s africkým morom ošípaných (AMO). Prísne podmienky, ktoré stanovila štátna veterinárna a potravinová správa sa týkajú aj nášho poľovného revíru. Špeciálne podmienky lovu a
následné náročné ošetrenie diviny, vrátane odobratia vzoriek na vyšetrenie každého uloveného alebo uhynutého kusu diviačej zveri majú zabezpečiť radikálne zníženie normovaného kmeňového stavu tejto zveri.
Túto náročnú činnosť sa nám darí úspešne plniť a výsledky naznačujú,
že ideme správnym smerom. Touto cestou by som Vás chcel požiadať o
spoluprácu. V prípade, že pri prechádzkach v lese nájdete uhynutú zver,
oznámte túto skutočnosť ktorémukoľvek poľovníkovi v našej obci.

Nemenej dôležitou témou, ktorú chcem vyhodnotiť za tento rok je
práca s mládežou. Pandémia sa ľudí dotkla vo všetkých smeroch
a obmedzila celoročne bežné činnosti. V čase uvoľnenia opatrení
počas pandémie, sme v mesiaci jún, pri príležitosti Dňa detí a Mesiaca poľovníctva a ochrany prírody, zorganizovali v spolupráci s obcou
poľovnícky deň pre deti v našej obci. Podujatie bolo veľmi úspešné
a v danej situácií pomohlo aspoň čiastočne zabudnúť na neľahkú
dobu, v ktorej dnes žijeme.
ČIS
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V ďalšom by som chcel upriamiť pozornosť na veľmi prospešnú
akciu, ktorá sa u nás uskutočnila po prvýkrát, v mesiaci máj tohto
roka. Obec, škola, hasiči a poľovníci sa zapojili do celoslovenskej akcie
„Čistý revír - čistá príroda“. Spojením síl sa nám podarilo vyzbierať
dva plné kontajneri smetí, ktoré nepatria do prírody. Odpad, ktorý
sme vyzbierali do lesa doniesli ľudia, nie zver, ktorej les je domovom.
Veľká vďaka patrí Vám všetkým, ktorí ste sa na tejto akcii podieľali. A verím, že sa pri tejto prospešnej aktivite sretneme aj v
ÍR
EV
budúcnosti. Lesy, lúky a polia sú našou obývačkou, dvoR
rom, ale aj vizitkou nášho vzťahu k prírode.
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V závere môjho príspevku mi dovoľte vyjadriť prianie, že najbližšiu jar a leto prežijeme už bez rúšok a respirátorov, v plnom zdraví. Verím, že
sa budeme môcť zhlboka nadýchať vône lesa a lúk v našom chotári.
Lesu a lovu zdar!

Ing. Róbert Komjáti-Nagy
predseda PZ Platan Paňovce
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Spoločenská kronika
Narodili sa:

„ANO“ si povedali:

Opustili nás:

Apríl 2021
Šimková Sofia, Vasiľová Olivia
Jún 2021
Milická Natália, Špišák Daniel
Júl 2021
Hužvár Dorián
August 2021
Komjáti Michal
Október 2021
Jamnická Elisa, Fatľová Olívia

December 2020
Matej Ujczo a Lenka Cienka
Apríl 2021
Jozef Milický a Viktória Kollárová
Máj 2021
Ing. Roland Laki a Mgr. Monika Šerfözöová
Jún 2021
Benjamin Mehler a Ing. Tímea Petriková
September 2021
Patrik Jusko a Ing. Monika Bačová

December 2020 Méder Vladimír
		Lešková Irena
Január 2021
Jámbor Ladislav
Február 2021
Šándorová Elena
		Varga Ladislav
Marec 2021
Komjáty Valentín
Máj 2021
Komjáty Július
		Szabóová Mária
Jún 2021
Čupová Mária
Júl 2021
Komjáti Bartolomej

K 30.11.2021 je prihlásených k trvalému pobytu 613 obyvateľov, z toho 294 mužov a 319 žien.
Počas roku sa 16 ľudí prihlásilo k trvalému pobytu a 1 sa odhlásil.
Poďakovanie patrí sponzorom za sponzorské dary,
ktoré sme dostali na vydanie kalendárov na rok 2022 a vydanie spravodaja za rok 2021 a podporu aktivít v roku 2021:
PROLINE – Ing. Gabriel Horváth | Jozef Varga | INITED s.r.o. | PERDO s.r.o. | ELEKTROMONTÁŽ s.r.o. | DREMA s.r.o. | Fpro s.r.o.

Želáme všetkým nádherné vianočné sviatky, plné radosti, pokory a odpúšťania,
k tomu veľa spokojnosti, zdravia a šťastia.
Aby bol váš nový rok 2022 úspešný, šťastie neodbytné, zdravie dokonalé,
problémy vzdialené, budúcnosť skvelá a pandémia porazená,
to Vám z celého srdca želá Rozália Juhászová, starostka obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníčok obecného úradu.

