
V záhrade, uprostred stromov a nádherných kvetov, vyrástol skromný 
stromček, ktorý mal namiesto listov malé pichľavé zelené ihličie.

Veľmi ho to trápilo. Ostatné stromy naň pozerali a ľutovali ho. A kvety
s jemnými a voňavými lupienkami ním otvorene pohŕdali. 

Raz v noci sa stromčeku snívalo, že je mohutnou a majestátnou sekvojou, 
ktorú majú všetci v úcte. Ale ráno sa zobudil do reality – bol malý, útly
a namiesto listov mal smiešne ihličie. Potichu sa rozplakal. Živicové slzy mu 
stekali po ihličkách a prv, než spadli na mach, zaligotali sa. 

Jeden anjel si tie slzy všimol a rozhodol sa, že s tým niečo urobí. Zjavil sa 
v žiare ihličnatého stromčeka a opýtal sa ho: „Prečo plačeš? Čo by si rád?“ 
„Tak veľmi by som chcel zlaté listy namiesto týchto protivných ihličiek,“ 
odvetil vzlykajúci malý stromček. „Nech je, ako si želáš,“ povedal anjel
a jemne posypal stromček hviezdnym prachom. Stromček ihneď zahalili 
trblietavé zlaté lístočky.

Na druhý deň ráno odhalil slnečný lúč všetkým ten najkrajší strom, aký 
kto kedy videl. Zlaté listy sa ligotali a napĺňali záhradu teplým a zlatistým 
svetlom.

Dokonca aj sláviky a straky stíchli a s otvorenými zobáčikmi obdivovali tú 
nádheru. Bol to ten najnádhernejší strom v záhrade a možno aj na celom 
svete. Ale zlaté listy nepriťahovali len nadšené pohľady a závistlivé reči 
tvorov v záhrade. V noci stromček zobudili kruté a nepriateľské dotyky 
rúk, ktoré ho šklbali. Dvaja zlodeji z neho trhali jeho zlaté listy.

Listy ako motýlie krídla
Druhý deň ráno bol ihličnatý stromček smutný ako vždy. Od zlosti a skla-
mania sa znovu pustil do usedavého plaču. Anjel ho začul a prihovoril sa 
mu: „Stromček môj, prečo plačeš? Čo by ťa potešilo?“ „Namiesto týchto 
hrozných ihličiek by som chcel mať farebné a ľahučké listy ako motýlie 
krídla,“ odvetil stromček. „Nech sa stane, ako chceš,“ povedal anjel.

Na ďalší deň bol stromček pokrytý trblietavými listami, ktoré sa chveli
vo vánku a spievali nebeské spevy. Celá záhrada v úžase zvolala 
jednohlasne „ó“. Z ihličnatého stromčeka sa stal „spievajúci strom“, 
nevídaný zázrak.

Lenže v tom čase bola jeseň v plnej sile. Na oblohe sa prevaľovali veľké 
temné mraky, a potom sa náhle rozpútala búrka. Úbohým stromčekom 
lomcoval prudký vietor. Ošklbal jemnučké lístky a odniesol ich preč. Na 
konároch zostali len biedne ihličky. Stromček sa znovu pustil do náreku.

Anjel si to aj teraz všimol: „Čo zas chceš, stromček?“ „Rozhodol som sa,“ 
odvetil stromček. „Chcem zelené lístočky, jemné a nežné. Nebudem sa 
ligotať, ale každý sa ma bude chcieť s láskou dotknúť.“

Anjel mu ešte raz vyhovel. Na ďalší deň sa stromček pýšil nežnými 
zelenými lístočkami.

Vtáčiky a motýle o ňom rozniesli správu po celej záhrade. Dokonca aj 
brezy, ktoré sú nevyliečiteľné klebetnice a vyznajú sa v listoch, dokázali 
oceniť jeho lístočky.

Ihličnatý stromček

Milí čitatelia paňovského spravodaja, prečítajte si tento príbeh o nespokojnom ihličnatom stromčeku. 
Ako to všetko dopadlo sa dočítate v nasledujúcom príbehu.

Rozália Juhászová 
starostka obce 

Prajem Vám spokojné, 
rodinné a ničím nerušené vianočné sviatky, 

plné lásky a duševného pokoja.

Žiaľ, svoju pozornosť im venovali aj dve kozy, ktoré sa tu pásli. Tieto 
chutné lístočky boli práve v správnej výške, aby ich mohli zožrať. Zožrali 
ich do posledného. 

Teraz už stromček nedokázal ani plakať, „Nechaj mi moje ihličky,“ pove-
dal anjelovi. „To je môj smutný osud.“ 

O niekoľko dní neskôr bolo vo vzduchu cítiť, že čoskoro napadne sneh 
a ihličnatý stromček zobudil detský krik: „Tento! Ten je dobrý! Vyzerá to, 
mal háčik na zavesenie svetielok a sklenených gúľ...“

Vianočný stromček
Deti hladkali ihličnaté konáriky malého stromčeka. 
„Urobme si z neho náš vianočný stromček,“ hovorili, „a každý, kto pôjde 
po ceste, ho uvidí.“ „To bude ten najkrajší stromček na svete!“ zvolalo 
jedno dievčatko.

A tak aj urobili.

Stromček, vyzdobený farebnými svetielkami a striebornými šnúrami 
povešanými na jeho ihličnatých konároch, s veľkou svietiacou hviezdou 
na vrcholci, zvestoval okoloidúcim Vianoce. A konečne bol šťastný.
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PAŇOVCE

VÝHĽADOVÁ
ČOV

Vážení a milí spoluobčania

Koniec roka je o chvíľu. Ako každý rok sme 
pre Vás pripravili krátke informácie o živote 
v našej obci. Nechcem sa sťažovať, ale vojna
na Ukrajine, inflácia a energetická kríza 
zanechávajú veľké problémy pre všetky 
samosprávy. 

Čo sa nám podarilo v roku 2022 v našej obci zveľadiť? Investovali sme nie malé finančné 
prostriedky z vlastných zdrojov na výstavbu miestnej komunikácie pod kostolom. Pre 
vysokú spodnú vodu sa musela prepracovať kompletne projektová dokumentácia. Me-
nila sa celá skladba cesty. Do cestného telesa je vložená drenážna rúra. Vyústenie je 
zavedené do miestneho vodného toku. Zhotoviteľovi za dielo sme zaplatili 52 542,34 €.
Koncom minulého roka sme zabudovali v novej IBV verejný vodovod v dĺžke 96,50 m 
v priestore uličného pásu. Napojenie je už na existujúci vodovod. Obecné náklady na 
rozšírenie vodovodu boli vo výške 4 507 €. S elektrinou to bolo viac komplikované. 
Kolaudácia elektriny sa konala až 17.05.2022. Jednou cestou sme zabudovali káblové 
rozvody na verejné osvetlenie. Z vlastných zdrojov sme zainvestovali do verejného os-
vetlenia 2 240 €.

Čo sa nám podarilo

Sme na začiatku územného konania ohľadom projektovej 
dokumentácie k „Odkanalizovaniu obce a výstavbe 
čistiarne odpadových vôd.“ Zo strany spolupôsobenia 
obce máme všetky výškopisy a polohopisy k zameraniu 
územia. Vyhotovená je aktuálna katastrálna mapa v digi-
tálnej podobe. Inžiniersko geologický prieskum v mieste 
budúcej ČOV je v štádiu vyhodnotenia. Údaje o kvalite 
vody a prietoku potoka sú zo strany SVP vyhovujúce. 
V štádiu prípravy sú Zmluvy o budúcej zmluve k majet-
kovému vysporiadaniu vlastníkov parciel. Na osobnom 
stretnutí som vlastníkov oboznámila o mieste stavby 
budúcej ČOV a prístupovej komunikácii. Zmeny a doplnky 
č.4 k vybudovaniu ČOV k platnému Územnému plánu sú 
v rozpracovanom štádiu. Situácia na mape je iba pred-
bežná. Stavba ČOV sa posunie bližšie ku korytu potoka.

V letných mesiacoch sa konečne po dlhých rokoch zača-
lo s výstavbou Detského ihriska. Ihrisko sa postavilo
v uličke pri potoku podľa projektovej dokumentácie.
Z dôvodu navyšovania cien materiálov obec pristúpila 
k dohode s dodávateľom. V cene 16 360 € dodávateľ 
uložil a upevnil všetky detské prvky. Zabudoval oddy-
chové lavičky a odpadkový kôš. Postavil oplotenie oko-
lo ihriska. Obec zakúpila stromy a zeleň okolo oplotenia
z východnej a západnej strany v cene 540 €. Slávnostné
otvorenie bolo po stavaní „Mája“ 03.06.2022. Počas 
celého leta sa deti spolu s mamičkami zahrali na detskom
ihrisku. Počas jesenných a zimných mesiacov bude ihrisko
uzatvorené. Za ihriskom sme dali postaviť 3 Work-outto-
vé prvky. Je potrebné spraviť dokončovacie práce. Tento

projekt bol spolufinancovaný zo Združenia miest a obcí údolia Bodvy, 
ktorého je naša obec členom. Výška spolufinancovania zo združenia bola 
3 000 €, obec doplatila 189,60 €.
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Zbierka na zvon do drevenej zvoničky, ktorá je postavená na miestnom cintoríne dopadla
veľmi dobre. Na transparentný účet, ktorý bol pre tento projekt založený naši občania, ale 
aj rodáci posielali finančné prostriedky. Zápisnica zo zbierky bola zverejnená na úradnej
tabuli spolu so zoznamom všetkých darcov. Ďakujeme. Slávnostné zavesenie zvona na 
konštrukciu zvonice bolo v jednu júlovú sobotu. Zvon bol slávnostne posvätený pani 
farárkou reformovanej kresťanskej cirkvi a pánom farárom rímskokatolíckej cirkvi za 
prítomnosti našich obyvateľov.    

V skorých jarných mesiacoch sa začala príprava projektu na úpravu rigolu na Valkárni. 
Koncom septembra sa začali realizovať rekonštrukčné práce. Celá dĺžka sa upravila, vy-
hĺbila a vytiahli sa vŕbové korene. V prvej časti rigolu sa uložila 12 m rúra.  Na dno rigola 
boli uložené betónové tvárnice do suchého betónu. O niečo neskôr sa uložili betónové 
kocky do pieskového lôžka po obidvoch stranách. Terénne úpravy sa dokončia pravde-
podobne až na jar. Celkové náklady na rekonštrukciu sme zaplatili z vlastných zdrojov vo 
výške 9 200 €.  Zvyšné tvárnice a kocky sa využijú na podobné účely v obci.

Valné zhromaždenie Pasienkovej pozemkovej
spoločnosti Paňovce vyhovelo žiadosti, 
ktorú podala obec. Obec žiadala rezivo 
na prístrešok, ktorý bude postavený za 
telocvičňou. Rezivo je narezané a uložené 
na betónovej ploche. S výstavbou sa 
začne pravdepodobne až na jar. Pozem-
kové spoločenstvo Urbariát na základe 
podanej žiadosti taktiež vyhovelo obci. Na 
Valnom zhromaždení schválilo pre obec 
vo výške 1 000 € dubové drevo na lavičky. 
Odvoz, narezanie a dovoz hmoty uhradila 
obec z vlastných zdrojov 2 933,28 €. 

Z projektu pod názvom „Drevená tribúna
v obci Paňovce“ sme postavili malé koloseum
na športovom areáli. Sedenie je urobené 
z dubových dosiek, ktoré nám darovalo 
Pozemkové spoločenstvo Urbariát. Pomo-
cou brigády v malom lesíku sme si narezali 
a očistili agátové stojky pod lavičky. Ostatné
stavebné práce: natieranie, osadenie a samo-
tná úprava stáli 5 568,52 €. Dotácia od 
KSK bola vo výške 4 000 € a obec sa podie-
ľala spolufinancovaním vo výške 1568, 52 €. 
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Z Programu obnovy dediny sme dostali 
dotáciu vo výške 4 217,00 € na projekt 
pod názvom: „Drevená studňa v oddy-
chovej zóne obce Paňovce“.  Studňa je 
na obecnom pozemku pri malom parku 
na Pizondori. Drevená konštrukcia studne 
pekne dopĺňa priestor v tejto lokalite. Voda 
v studni sa môže používať na úžitkové
využitie. 

Vstup na ihrisko cez hlavnú bránu obec nemala vo svojom vlast-
níctve. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme sa s poslancami
dohodli, že po dohode s vlastníkmi nehnuteľnosti obec odkúpi 
380 m2 do svojho vlastníctva. Po vzájomnej dohode sme dali 
vyhotoviť GP, následne sme podpísali Kúpno predajné zmluvy a 
požiadali sme katastrálny odbor o zápis do katastra. Za odkúpenú 
časť nehnuteľnosti sme zaplatili 3 866 €. 

Počas jesenných mesiacov moje kolegyne a kolega vymaľovali
celý interiér Domu smútku. Počnúc mraziacim zariadením a obradnou
miestnosťou. Vymaľovali aj malú miestnosť, kde sa prezliekajú 
duchovní pastieri pred pohrebným obradom. 

Rekonštrukcia obecných drevených lavičiek v celej dedine sa zreali-
zovala v jesenných mesiacoch. Staré a poškodené dosky sa vy-
menili za nové. Taktiež sa pomenili hrdzavé spoje. Dievčatám
a Jožkovi pomohli pri výmene dosák aj ochotní Paňovčania. Pre 
zaujímavosť, v dedine máme 28 lavičiek a 35 betónových kveti-
náčov.  

Slamené postavičky v Betleheme nám už doslúžili. V tomto 
roku ich nahradia zatiaľ nie v plnom počte drevené postavičky. 
Malý Ježiško, sv. Mária, sv. Jozef a malý baránok. Ďakujeme firme
DREVOINDUSTRIA s.r.o., ktorá nám darovala dubové drevo na 
výrobu postavičiek do obecného dreveného betlehema. Rezbár 
pán Ján Lukács nám tieto postavy vyrezal. Do konca roka 2023 
budú v betlehemskej maštaľke traja králi, oslík a ovečky. 

Z kultúrnych a spoločenských aktivít sme pripravili 20. augusta
aktivitu pod názvom „Paňovské leto“. Bolo to športové 
a zábavné popoludnie. Zábavné atrakcie pre deti, starých rodičov 
a rodičov mali na starosti poslanci so svojimi rodinnými príslušníkmi.
Chlapci od futbalu si zahrali „retro futbal“. Poľovníci na čele
s hlavným kuchárom Jánom Špišákom uvarili výborný guláš. Naše 
členky klubu dôchodcov nás pohostili výbornou plnenou kapustou.
A nechýbali ani tradičné klobásky a jaternice. V predvečer sa 
losovala tombola a potom sa začala zábava pod holým nebom.  

V septembri sme v priestoroch kultúrneho domu privítali
5 maličkých Paňovčanov pri príležitosti „Uvítanie detí do života“.
Potešili sme sa  4 dievčatkám  a jednému chlapčekovi. Prajeme im 
aj ich rodičom veľa zdravia. 

Na Katarínu sa vyzdobila paňovská sála a večer o 19:00 hod. 
začala Katarínska zábava. Spolu s hudbou Akcent nás pobavil 
folklorista Imro Oravec. Zahral na fujare a potom sa s harmonikou 
pridal Peťo Visokai. O večeru, kávu a zákusok sa postarali naše 
kuchárky zo školskej jedálne. Obsluhovala nás naša mládež. Okolo
polnoci sme viacerí povyhrávali skvelé ceny z tomboly a nad 
ránom „hajde“ domov. Plánujeme aj fašiangovú zábavu.
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Pravdupovediac, neviem. Spolu s poslancami 
určite budeme zvažovať, do akej projektovej 
výzvy sa budeme môcť zapojiť. Čaká nás jeden 
z ťažkých rokov. Ja si nič iné neprajem, len aby 
sme prežili. Aby sme nič nezatvárali, aby nikto 
neprišiel o prácu. Aby sme nemuseli pristupovať 
k nejakým radikálnym opatreniam. Po každej 
„búrke“ zasvieti slnko, tak verme, že zasvieti aj 
po tejto. 

V oblasti investícií budeme rekonštruovať nádrž 
na odpad v areáli kultúrneho domu. Následne 
sa budú robiť v rámci projektu „Vodozádržné 
opatrenia v areáli KD“. Voda z odkvapových 
rúr nebude stekať voľne po dvore ale sa zvedie 
do sudov a prietokom zo sudov bude zavlažovať 
3 kvetinové záhony. Nadbytočná voda sa odve-
die do dažďového rigola. Asfaltový dvor bude 
vyložený tvárnicami, ktoré budú zachytávať 
dažďovú vodu. S výstavbou tohto projektu 
začneme v skorých jarných mesiacoch. V tom-
to mesiaci bude ukončené verejné obstarávanie 
na dodávateľa. 

V letných mesiacoch z programu IROP plánu-
jeme s „Rekonštrukciu školského dvora“. 
V projekte je naplánované nové oplotenie zo 
severnej strany. V rozpočte sme plánovali aj
s rekonštrukciou oplotenia z hlavnej ulice. 
Zakúpia a osadia sa certifikované hracie prvky
v prednej a zadnej časti školského dvora. 

Z programu rozvoja vidieka sme začali pra-
covať na projekte: „Rekonštrukcia interiéru 
kultúrneho domu“. V rámci projektovej výzvy 
chceme vymaľovať sálu, osadiť kazetový strop 
a vymeniť obklad v sociálnych zariadeniach. Do 
rozpočtu sme započítali aj obnovu, obrúsenie
a lakovanie parkiet.

Z programu Plánu obnovy máme v pláne 
vytvoriť jednu triedu pre materskú a druhú 
pre základnú školu. S pánom projektantom 
máme dohodnuté stretnutie s vedením školy. 
Po odprezentovaní návrhu na rekonštrukciu sa 
vedenie školy spolu so zriaďovateľom a poslan-
cami rozhodne o ďalšom postupe. 

Čo plánujeme v budúcom roku ?

Slovenský vodohospodársky podnik pripravil 
Kúpnu zmluvu na odkúpenie starého koryta 
potoka do vlastníctva obce. Obec má záujem 
odkúpiť 1416 m2. Kúpna cena spolu s nákladmi 
súvisiacimi s uzatvorením zmluvy a poplatkom 
za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti 
bude v celkovej výške 23 238,00 €. Poslanci
obecného zastupiteľstva s týmto návrhom 
súhlasia. 

O ďalšiu nehnuteľnosť, o ktorú má obec záujem, 
je cesta smerom na ihrisko. Celá záležitosť je 
v štádiu vybavovania. Zo strany obce sme dali 
vypracovať GP. Po niekoľkých osobných po-
drobnejších objasneniach so SPF sme podali 
žiadosť so súhlasom poslancov o bezplatný 
prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva 
obce. 

Podala sa opakovaná výzva na výstavbu „Zber-
ného dvora“ . Vo veľmi zlom stave je realizácia 
výstavby „Javiska v obci Paňovce.“ Rapídne 
navýšenie cien materiálov a cena práce stúpla
z pôvodnej sumy 43 000 € na 63 000 €.
Všetko je v štádiu konzultovania. Projekt sa má 
dokončiť do júna 2023. Realizátor má v pláne 
odstúpiť od pôvodnej zmluvy. O ďalšom pos-
tupe rozhodneme na zasadnutí s poslancami 
obecného zastupiteľstva.

V budúcom roku potrebujeme vytvoriť vstup
na ihrisko s nákladnými autami. Zo zadnej 
strany máme prístup obmedzený. Nemôžeme 
prechádzať po cudzom pozemku. Dali sme 
vypracovať projekt. Vstup bude z cesty. Postaví 
sa veľká brána s malou bráničkou. Pri studni sa 
postaví premostenie. Upraví sa terén, aby sa 
zmenšil sklon a tak sa dostanú do vnútra areálu. 

Projekty máme vypracované na povodňový 
rigol na Kert áji, chodníky z ľavej a pravej strany
popri hlavnej ceste, zatiaľ po zákrutu. Pripra-
víme projektovú dokumentáciu na zaasfalto-
vanie ciest Kert áj, cesta od Domu smútku po 
dom so súpisným číslom 1, malá ulička k domu 
so súpisným číslom 253. Na novú cestu pod 

kostolom taktiež vypracujeme projektovú do-
kumentáciu, ale po porade s projektantom 
počkáme na výstavbu ďalších dvoch rodinných
domov. Asfalt potrebuje aj komunikácia smerom 
na ihrisko. Musíme počkať na odpoveď od SPF.

O práci a aktivitách našich škôlkárov, školákov, 
školskej jedálne, hasičov, poľovníkov, futbalistov 
a dôchodcov Vás budú informovať ich zástup-
covia v ďalšej časti Spravodaja. 

Ďakujem celému kolektívu zamestnancov
obecného úradu – mojim kolegyniam a kolegovi.
Vážim si ich prístup k práci a zodpovednosť,
ktorú preberajú na seba pri zadávaní
a plnení úloh o ktoré ich požiadam. Poďakovanie 
patrí všetkým ďalším zamestnancom, učiteľkám
v ZŠ, MŠ a tete Zuzke, pani vedúcej a kuchárkam 
v školskej jedálni. 

Pani Evke Seligovej ďakujem za písanie kroniky. 
Veľmi veľa zapísaných dokumentov v obecnej 
kronike mi pomohlo k objasňovaniu niektorých 
skutočnosti. 

Nechcem zabudnúť na našich kosičov, po-
mocníkov pri obecných prácach, ktorí sa starajú
o kosenie, úpravu a udržiavanie obecných 
priestranstiev. Vďaka patrí vedeniu poľno-
hospodárskeho družstva, za kladný prístup
a akúkoľvek pomoc z ich strany pre obec.

Ďakujem mojím „chlapcom“ poslancom a pani 
poslankyni, že po štvorročnej spolupráci sme do-
siahli viditeľné výsledky pre naše malé Paňovce.

Všetkým nám patrí ĎAKUJEM za to, že sme , že 
tu žijeme a navzájom sa rešpektujeme. 

Rozália Juhászová 
starostka obce 
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Začiatok roka prináša fašiangové obdobie a takto zvesela sme rok 2022 začínali aj v ma-
terskej škole. Dňa 4.3. 2022 sa konal karneval, na ktorý sa stále všetci veľmi tešia. V tento
deň sa deti z našej materskej školy môžu obliecť do nádherných  masiek a premeniť 
sa na svoju obľúbenú rozprávkovú postavičku alebo byť hrdinom. U nás samozrejme 
nechýbali ani domácky vyrobené masky, ktoré boli očarujúce. Deti sa v nich  predviedli
v promenáde, ktorú si patrične užili. Nesmeli chýbať ani súťaže, hudobné hry a tanec, 
ktoré nám spestrili predpoludnie. Deti si domov mohli odniesť aj odmeny za krásne 
masky a tiež sa veľkú snahu, ktorú vynaložili v jednotlivých súťažiach a aktivitách. Karne-
valový deň sme ukončili diskotékou, kde sa mohli všetky deti poriadne vyšantiť.

Dňa 6.4.2022 sa všetka pozornosť zamerala na našich predškolákov, ktorý sa zúčastnili 
zápisu do základnej školy. Tento deň si sadli do školských lavíc a v plnej sile predviedli, že 
sú pripravený na významný míľnik vo svojom živote, a tým je vstup do základnej školy. Do 
prvého ročníka sa pripravovali  tieto deti: Eliška Bobková, Juraj Guľka, Peter Bystrý, Ema 
Hiblárová, Lara Rácová, Liana Ivanková. 

Aktivity v materskej škôlke v školskom roku 2021/2022

Karneval

Zápis do Základnej školy

Dňa 16.5.2022 sa v našej materskej škole ukázali nové tváričky, 
zatiaľ ešte nepoznané. Boli to tváričky nových detí , ktoré sa
s radosťou prišli pozrieť na priestory materskej školy. Do materskej 
školy sa zapísali deti: Lara Melegová, Oliver Špišák, Matúš Kovács. 
O príjemný deň sa postarali šikovné pani učiteľky Bc. Zuzana
Pöhmová a Katarína Bencová.

Deň detí sme oslávili 2.6.2022 prostredníctvom astroshow kde 
deti mohli zábavným a zaujímavým spôsobom pozorovať vesmír. 
Pri tejto show sa nielen zabávali ale aj pre nich prirodzeným spôso-
bom sa dozvedeli nové zaujímavosti z oblasti vesmíru. Deň detí sa 
niesol aj v rekreačno-športovom duchu. S deťmi sme navštívili aj 
nové ihrisko, kde mali možnosť sa do sýtosti vyšantiť a vyskúšať 
si nové hojdačky, preliezačky, pieskovisko a zahrať sa rôzne hry. 

Zápis do materskej školy Deň detí 
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Od 6.6.2022 do 10. 6. 2022 sme si pripomínali deti rôznych 
krajín. Deťom sme priblížili rôzne kultúry a krajiny kde žijú  deti 
, ktoré sú nám síce odlišné v mnohých veciach ale tiež rovnaké. 
Celý týždeň sa niesol veselými farbami, ktoré sa odzrkadľovali na 
našom oblečení.  Deti sa každý deň obliekli do inej farby obleče-
nia. Bol to modrý pondelok, červený utorok, pásikavá streda, 
zelený štvrtok a žltý piatok. 

Každý rok sa naša materská škola aktívne zapája do projektu, 
ktorý je zameraný proti obezite. V priebehu celého roka deti 
postupne zoznamujeme so známou aj neznámou zeleninou
a oboznamujeme sa s ňou od semienka až po jeho spracovanie. 
Prináša to so sebou aj ochutnávku.  29.6.2022 sme tento projekt 
zakončili zeleninkovou párty, kde deti dostali diplomy a spoločne 
si pochutnali na zelenine, ktorú si vlastnými silami pripravili. 

Každý iný- všetci rovní

Zeleninková párty

30.6.2022 sme spoločne s našimi rodičmi detí predškolského veku pripravili rozlúčkovú 
slávnosť. Deti našej materskej školy si pripravili program plný básní a piesní. Hlavnú 
úlohu mali samozrejme naši predškoláci. Rozlúčili sme sa s Eliškou Bobkovou, Jurajom 
Guľkom, Petrom Bystrým, Emou Hiblárovou, Larou Rácovou, Lianou Ivankovou. Po pro-
grame nasledovala časť odovzdávania stužiek a darčekov. Nakoniec pripravili rodičia 
predškolákov občerstvenie, na ktorom sme si všetci pochutnali. Touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať rodičom za ich skvelú spoluprácu. 

Školský rok 2022/2023 sme otvorili slávnostnými príhovormi 
aj spoločne so Základnou školou. V tomto školskom roku bolo 
zapísaných 18 detí a o ich starostlivosť sa postarali riaditeľka Mgr. 
Alexandra Kovácsová a pani učiteľka Katarína Bencová. O poria-
dok a naše plné brušká sa naďalej starala pani Zuzana Csupková 
a pán Jozef Csupka. Samozrejme dôležitou súčasťou sú naše 
šikovné pani kuchárky Mária Pálová, Melánia Stofková, Gizela 
Hanková s pani vedúcou jedálne pani RNDr. Martinou Koneval.

Po načerpaní nových síl sme sa pustili do nového školského roka 
plného zábavy, nadobúdania vedomostí a zručností a hlavne 
pekných zážitkov. 

Október je mesiac úcty k starším a deti v našej materskej škole 
si svojich starých rodičov uctili milým tanečno-hudobným pro-
gramom, po ktorom nasledovali tvorivé dielne. Každé dieťa si 
spoločne so svojimi starými rodičmi vyrobili fotorámik na pamiatku.
Na záver sa deti mohli pohrať s fitloptami pokým si naši hostia
pochutnávali na koláčikoch. Týmto ďakujeme skvelému tímu
z kuchyne za lahodný koláč. 

Dňa 28.9.2022 nás do našej materskej školy prišli navštíviť 
talentované herečky z Prešovského divadla. Pripravili si pre 
nás divadelnú hru s názvom Budík, kde deti zábavnou formou 
oboznámili s úsmevnými príhodami, ktoré prináša sám život. 

Rozlúčka s materskou školou

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023

Dedko, babka, ľúbim ťa

Divadelné predstavenie s názvom Budík
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Ako sme prežili školský rok 2021/2022

Dňa 4.11.2022 sa na celom Slovensku oslavuje deň materských škôl. Samozrejme 
aj my sme radi za našu materskú školu a tento deň sme si s deťmi radi pripomenuli.
V popoludňajších hodinách sme sa spoločne zahrali rôzne hudobné a pohybové hry. 
Samozrejme nakoniec nemohla chýbať ani diskotéka, ktorá je v našej materskej škole 
veľmi obľúbená. Deti spievali na známe detské piesne a tancovali so stuhami. Diskotéka 
trvala až do príchodu rodičov, kedy nastal čas s úsmevmi na tvári a peknými zážitkami 
opustiť našu materskú školu a oddýchnuť si do ďalšieho dňa.

Dňa 10.11.2022 sme našim deťom spes-
trili výchovno-vzdelávací proces besedou 
zo záchranárom, ktorý porozprával deťom
o situáciách, ktoré môžu nastať a môžu byť 
aj životu nebezpečné. Deti sa oboznámili
s obsahom záchranárskeho batohu a mali 
možnosť si na sebe vyskúšať podanie 
prvej pomoci. Deti pracovali v skupine
a následne aj vo dvojiciach a tak mohli 
svoje teoretické poznatky aplikovať
v praktickej činnosti. Touto cestou ďakujeme
pani Bc. Kataríne Pergelyovej, ktorá sa rada
podelila s nami so svojim nie ľahkým povolaním. 

Deň materských škôl

Beseda so záchranárom

Základná škola v Paňovciach č. 96, 044 71 Paňovce
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022

Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy: Základná škola Paňovce
Internetová adresa: www.zspanovce.edupage.org
e-mailová adresa: zs.panovce@gmail.com
Telefónne číslo: 055/ 4649328
Typ školy: neplnoorganizovaná  základná škola
Sídlo: 044 71 Paňovce
Zriaďovateľ: Obec Paňovce
Adresa zriaďovateľa: Obecný úrad Paňovce, 044 71 Paňovce
IČO zriaďovateľa:  324591                     
KÓD ŠKOLY 710061633
Príslušnosť ku školskému úradu: Moldava nad Bodvou
Organizácia školy: dvojtriedna základná škola -  I. trieda  ( 1. a 3. ročník )
  - II. trieda  ( 2. a 4. ročník)
ŠKD - 1 oddelenie
Stupeň vzdelávania: primárne vzdelávanie
Personálne obsadenie – pedagogickí zamestnanci:      
Mgr. Alena Ujcová riaditeľka školy a tr. učiteľka II. triedy 
Mgr. Denisa Komjátyová triedna učiteľka I. triedy, uč. ANJ 
Jana Kubová vychovávateľka ŠKD
Mgr. Zsolt Fedorka učiteľ NBV                       
 
Nepedagogický zamestnanec:  
Zuzana Csupková školníčka, kuchárka

 Mgr. Alexandra Kovácsová
riaditeľka MŠ
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Aktivity a podujatia organizované počas školského roka:

Podujatie Termín

Otvorenie školského roka 2021/2022 2.9.2021

Týždeň európskeho športu 20. – 24. 9. 2021

Školský projekt – Svet energie, Prednáška: Spoznajte najväčších žrútov energie 7.10.2021

Október – mesiac úcty k starším – vystúpenie v obecnom rozhlase 24.10.2021

Záložka do knihy spája školy – výroba záložiek pre partnerskú ZŠ v Českej republike 22.10.2021

Aranžovanie prírodnín, vyrezávanie tekvíc – Pani, jeseň bohatá 27.10.2021

Bacily – školské vzdelávacie podujatie 4.11.2021

Dental alarm – osvetový program: Ako si čistiť zuby – teoreticko – praktické školenie – 1. časť 18.11.2021

Stretnutie  s Mikulášom 6.12.2021

43. ročník -  Matematická pytagoriáda - ŠK 14.12.2021

Posedenie pod vianočným stromčekom, rozlúčka so starým rokom 17.12.2021

Vianočná akadémia – vystúpenie v obecnom rozhlase 17.12.2021

Školský karneval 4.4.2022

Za čistý revír, čistú vodu 
– brigáda v okolí obce v spolupráci s členmi Poľovníckeho zväzu Platan Paňovce 12.4.2022

Deň Zeme – brigáda v ovocnom školskom sade 22.4.2022

Dental alarm – osvetový program: Ako si čistiť zuby – teoreticko – praktické školenie – 2. časť 6.5.2022

Deň matiek – rozhlasové vystúpenie v obecnom rozhlase 8.5.2022

Dental alarm – osvetový program: Ako si čistiť zuby – teoreticko – praktické školenie – 3. časť 19.5.2021

Kultúrne vystúpenie pre seniorov Domova dôchodcov Patria, Drienovecké kúpele 24.5.2022

Vlastivedná exkurzia – Medzev, Šugov, návšteva -  Hvezdáreň Medzev 26.5.2022

Návšteva PD Paňovce – živočíšna výroba, ochutnávka syrov a jogurtov 1.6.2022

MDD – kultúrno – športové popoludnie 1.6.2022

Dental alarm – osvetový program: 
Ako si čistiť zuby – teoreticko – praktické školenie – záver, vyhodnotenie 9.6.2022

Mobilné planetárium – vzdelávacie podujatie 9.6.2022

Vyhodnotenie projektu Zelená škola 14.6.2022

Športové dopoludnie – kyslíková cesta 29.6.2022

V rámci spolupráce s materskou školou  organizujeme každoročne 
aktivity na uľahčenie prechodu detí z MŠ do ZŠ.  Organizu-
jeme spoločné podujatia, ako je Deň matiek, Mikuláš, Vianočná 
akadémia (aktivity a podujatia obmedzené z dôvodu mimoriad-
neho prerušenia vyučovania).

Pani učiteľky MŠ navštívili na začiatku školského roka prváčikov. 
V júni 2022 bolo  spoločné stretnutie  učiteliek MŠ a ZŠ, ktoré si 
vymenili konkrétne informácie o deťoch – predškolákoch. 

12. ročník celoštátneho projektu Záložka do knihy 
Celoslovenské kruhové čítanie rozprávok 
Týždeň európskeho športu
Biela pastelka
Zelená škola
Dental alarm – Ako si čistiť zuby
Školský zber papiera
Vrchnáčiky pre malé dievčatko

Projekty:
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Spolupráca s rodičmi a zriaďovateľom školy: Ďalšia spolupráca školy:

Za pomoc a spoluprácu ďakujeme všetkým rodičom školy, ktorí 
prispeli svojou aktívnou prácou k zveľaďovaniu priestorov školy, 
za spoluprácu pri organizovaní školských projektov, hlavne v pro-
jekte Zelená škola.

Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi v zastúpení pani sta-
rostky Ing. Rozálie Juhászovej, ktorá nás celý školský rok podporo-
vala, pomáhala pri organizovaní rôznych podujatí a v spolupráci 
z obecným zastupiteľstvom, organizáciami a združeniami obce 
Paňovce  prispela k plynulému priebehu celého školského roka
a jeho úspešnému ukončeniu.

Za spoluprácu ďakujeme aj organizáciám a združeniam, ktoré sú 
súčasťou nášho školského života:

Únia slabozrakých a nevidiacich v Košiciach
CPPPaP Košice
Domov dôchodcov v Drienovských kúpeľoch - Patria
Obecný úrad v Paňovciach 
Združenie seniorov pri OcÚ v Paňovciach
Obvodné oddelenie PZ Moldava nad Bodvou
Dobrovoľný Hasičský a záchranný zbor v Paňovciach
PZ Platan Paňovce

Mgr. Alena Ujcová
riaditeľka školy

Chránime a zveľaďujeme 
našu prírodu.          

Navštívili sme PD 
v Paňovciach.

V Dome seniorov Patria. Deň detí v našej škole.

Lúčime sa so starým rokom. Prírodovedná exkurzia v Medzeve. Zábavné dopoludnie s ujom Ľubom.

Každoročne sa zapájame do zbierky 
pre nevidiacich a slabozrakých 
– Biela pastelka.

Učíme sa správne starať o svoj chrup. Mikulášku, dobrý strýčku, 
modlím sa ti modlitbičku...
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Environmentálny program Zelená škola 
Téma: Zeleň o ochrana prírody
Hodnotiaca správa koordinátora Zelenej školy ZŠ Paňovce

V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do programu Zelená škola. Koor-
dinátorkou programu na škole sa stala Mgr. Denisa Komjátyová, ktorá sa počas re-
gionálnych seminárov postupne oboznámila s metodi-kou 7 krokov. Následne bolo vyt-
vorené kolégium Zelenej školy, ktorej členmi sa stali všetci žiaci základnej školy spolu
s pani riaditeľkou Mgr. Alenou Ujcovou a s pani vychovávateľkou Janou Kubovou. Vypra-
covaním pracovných listov v rámci environmentálneho auditu v téme Zeleň a ochrana 
prírody sme si určili silné a slabé stránky našej školy, na základe ktorých sme si stanovili 
za hlavný cieľ nášho environmentálneho akčného plánu: Zvýšiť počet hodín odučených 
v prírode o 30% do konca júna 2022. Spolu s kolégiom sme postupne spísali rôzne 
aktivity, pomocou ktorých by sme mohli náš cieľ dosiahnuť. 9. júna 2020 bol náš EAP 
schválený regionálnou koordinátorkou Zelenej školy.

Vplyvom Covidu-19 sa naše certifikačné obdobie o rok predĺžilo. Počas tých dvoch rokov 
sa nám postupne podarilo zrealizovať exkurziu do botanickej záhrady v Košiciach, vyt-
voriť hmyzí hotel, bylinkovú skalku a bylinkový koberček, pomenovať rastliny a stromy
v školskej záhrade, vybudovať učebňu v prírode a postaviť vyvýšené záhony, vyrobiť her-
bár liečivých bylín a zakúpiť nádoby na zber dažďovej vody. Vďaka besede s poľovníkmi na 
poľovníckej chate deti spoznali, aké rastliny, stromy a zvieratá sa vyskytujú v okolí našej 
školy. Pomocou projektu o pitnom režime si zas uvedomili, aké množstvo cukru sa na-
chádza v sladených nápojoch. V našej školskej čajovni mali možnosť ochutnať zdravšie 
limonády z byliniek, ktoré si dopestovali v našej školskej záhrade a ktoré ich výborne 
osviežili počas horúcich dní na konci školského roka. Fotografie realizovaných aktivít sú 
zverejnené na webovej stránke školy a na nástenkách v priestoroch školy spolu s ekokó-
dexom. 
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Po troch rokoch usilovnej práce v programe Zelená škola sa 
14. júna 2022 uskutočnilo záverečné hodnotenie našej školy. 
Hodnotiteľkami boli Mgr. Kvetoslava Rábelyová a Mgr. Monika 
Tanečková. Hodnotiaca návšteva prebehla v príjemnej atmosfére. 
Hodnotiteľky si prezreli našu školskú záhradu, porozprávali sa so 
žiakmi, s koordinátorkou na škole aj s pani riaditeľkou. Veľmi sa im 
páčil náš jabloňový sad a ocenili zmeny, vďaka ktorým učíme viac 
vyučovacích hodín vonku v prírode. Na základe rozhodnutia Rady 
hodnotiteliek Zelenej školy z 24. júna 2022 sme úspešne ukončili 
naše certifikačné obdobie a získali sme certifikát Zelenej školy. 
     

Mgr. Denisa Komjátyová
koordinátorka Zelenej školy

11. októbra 2022 sa uskutočnila on-line slávnostná Certifikácia, 
počas ktorej sme boli ocenený zelenou vlajkou za našu usilovnú 
prácu. Deti mali veľkú radosť z otvárania balíčka, v ktorom sme 
okrem vlajky našli aj tričko a odznaky Zelenej školy a perníky,
z ktorých sa nám spoločnými silami podarilo vyskladať aj nápis
Milujeme Zelenú školu. Veľkým prekvapením počas on-line prenosu
bol pes Loki a kultúrny program v podaní Márie Čírovej. Počas jej 
piesne Unikát deti tancovali a mávali iným zeleným školám. Bol to 
nezabudnuteľný zážitok. 

Našim ďalším cieľom je pokračovať vo vzdelávaní detí v prírode 
na rôznych vyučovacích hodinách aj v ďalších školských rokoch. 
Členovia kolégia majú na starosti starostlivosť o školskú záhradu
a v rámci rovesníckeho vzdelávania aj informovanie nových členov
o našich aktivitách. Program Zelená škola nám ukázal, že učenie 
v prírode baví nielen deti, ale aj pani učiteľky. Ďakujeme za spo-
luprácu a tešíme sa na nové inšpirácie.
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Názov projektu: Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní
Partnerská ZŠ: Základná škola a Materská škola Město Libavá,  Česká republika

Vyhodnotenie projektu 
Aj v tomto školskom roku sme prijali výzvu zapojiť sa v rámci čitateľskej gramotnosti do 
12. ročníka zaujímavého a pre nás už známeho česko-slovenského projektu Záložka do 
knihy spája školy na tému Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. V tomto 
školskom roku sme sa zapojili už po šiesty  krát a stále nám to prináša radosť a potešenie
opäť sa spoznať  s novými kamarátmi z Českej republiky. Počas celého októbra sme 
v našej najobľúbenejšej miestnosti školy – v  našej knižnici organizovali pri príležitosti 
Medzinárodného mesiaca školských knižníc rôzne zaujímavé podujatia, ako  kruhové čítanie,
 čítame s Ezopom alebo klasické vyučovacie hodiny čítania. Napokon prišiel deň, na ktorý 
sa tešili nielen deti, ale aj my, dospelí. S radosťou,  plní fantázie a tvorivosti  sme sa pustili 
do práce – výroby našich záložiek. Pri práci nás motivovali knihy, ktoré sme v poslednom 
čase čítali a ku ktorým máme   kladný vzťah. Pekné záložky, darčeky pre každého ka-
maráta, list a fotografie o nás a našej škole  sme zaslali našej partnerskej Základnej škole 
a Materskej škole Město Libavá v Českej republike. Nezabudli sme im priložiť krásnu 
slovenskú rozprávkovú knihu od Ruženy Smatanovej Prázdniny u starej mamy a čakali na 
odpoveď. Naši noví kamaráti vyrobili pre nás záložky, z ktorých sme mali veľkú radosť. 
Tie sú teraz súčasťou našich kníh. Darovali nám aj darčeky, ktoré sme si v školskom klube 
rozdelili.  Navzájom sme si sľúbili, že si ešte napíšeme a pošleme fotografie o našom 
školskom živote.

Cieľom  tohto zaujímavého projektu bolo prostredníctvom tvorivej práce detí vzbudiť
u nich čo najväčší záujem o knihu, rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť a pravidelnou prácou 
s knihou  vychovávať z našich detí  kultúrnych čitateľov, ktorí budú stále považovať knihu 
za svojho blízkeho priateľa. Jeho vyhodnotenie aj s podkladmi sme predstavili  na verejnej 
nástenke v obci a stránke školy.

Za spoluprácu sme vďační  všetkým deťom ZŠ a MŠ Město Libavá a pani učiteľke Lenke 
Křížkovej.

V mene všetkých našich žiakov ďakujeme za možnosť opäť sa  zapojiť  do tohto nád-
herného podujatia, z ktorého mali naše deti veľkú radosť a tešíme sa na ďalší ročník 
projektu Záložka do knihy spája školy.

Mgr. Alena Ujcová
riaditeľka školy
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Čo nám priniesol jeden rok v školskej jedálni

Rok nám opäť ubehol ako voda a my sa 
Vám „hlásime“ krátkym súhrnom z činnosti
našej školskej jedálne. Na začiatok si 
dáme trošku štatistiky. Pôjdeme pekne po 
poriadku a začneme našimi najmladšími 
stravníkmi. 

Pre deti materskej školy sme za rok pri-
pravili viac ako 2500 desiat, obedov
a olovrantov. Žiakom základnej školy sme 
odvarili viac než 3200 obedov a od de-
cembra 2021 sa viac ako polovica žiakov 
nahlásila na desiate v školskej jedálni. 
Za rok sme ich pripravili vyše 1600. Od 
januára tohto roku sme začali realizovať 
aj pridružené varenie pre seniorov žijúcich 
v našej obci, ktorým sme spolu so zamest-
nancami pripravili takmer 3200 obedov. 
Za rok našej prevádzky sme teda pripravili, 
uvarili a distribuovali pre našich stravníkov 
viac než 15 500 stravných porcií.

RNDr. Martina Koneval
vedúca školskej jedálne

Teší nás, že od začiatku tohto školského roka sa nám podarilo zapojiť aj do „Školského 
programu – Školské ovocie a zelenina“, ktorý poskytuje našim škôlkarom a školákom 
čerstvé ovocie, či zeleninu a výrobky z nich. V „Školskom programe - Školské mlieko“ 
sme úspešne zapojení už rok, a teda deti materskej a žiaci základnej školy využívajú bene-
fity, ktoré tento program ponúka.

V máji sa nám podarilo spustiť výrobu našich „Paňovských výrobkov“. Najväčšiu zásluhu 
na výrobe týchto chutných dobrôt, ktoré Vám každý mesiac ponúkame, má naša hlavná 
kuchárka, pani Mária Pálová. Naše výrobky sú bez akýchkoľvek konzervantov a stabi-
lizátorov. Vždy ich pre Vás vyrábame v daný deň, keď sú aj distribuované k Vám. Teší 
nás, že výrobky sú medzi ľuďmi obľúbené, dôkazom toho sú Vaše objednávky. Výrobky 
je možné si samozrejme objednávať aj individuálne (na zákazku), napríklad ako sú rodi-
nné a narodeninové oslavy, teambuilding, výlety a iné. Niekoľko takýchto akcií už máme 
úspešne za sebou.

Okrem vyššie spomínaných aktivít, ktoré zabezpečujeme, spomeniem ešte pár akcií, 
kedy sme pripravovali občerstvenie vo forme bagiet pre našich hasičov, naše výrobky 
sa predávali počas Paňovského leta, či knedle pre našich dôchodcov, ale aj mimo našej 
obce. V našej réžii bola aj príprava večere na obecnej Katarínskej zábave, či obložené 
misy na slávnostnej prísahe nových poslancov našej obce. Čerešničkou na torte pre nás 
bola príprava slávnostného obeda pri príležitosti odpustovej slávnosti v našej obci.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať svojim kolegyniam, ale aj zamestnancom
obecného úradu za výbornú spoluprácu. Verím, že všetky nové výzvy, ktoré nás v budúcom
roku čakajú, zvládneme ako všetko doposiaľ, zodpovedne a s úsmevom na tvári.

V mene kolektívu našej kuchyne si prajeme len jedno, a to je veľa, veľa našich spokojných 
stravníkov a zákazníkov. 

Prajem všetkým pokojné sviatky, pevné zdravie, úspešný budúci rok a dobrú chuť. 
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Vážení  Paňovčania, milí čitatelia!

Čas letí priam neuveriteľne. Deň za dňom, týždeň za týždňom, až opäť ubehol jeden 
celý rok. Ešte sme sa ani neotriasli z pandémie ktorá donedávna sužovala celý svet, 
a už hneď začiatkom roka sme sa museli postaviť novým problémom a výzvam. Žiaľ 
žijeme dobu, kedy jedna kríza strieda druhú a či chceme alebo nie, má to dopad na celú 
spoločnosť a ovplyvňuje to každého jedného z nás. Pandémia, vojnový konflikt, následná 
humanitárna a hospodárska kríza, prírodné katastrofy, to sú udalosti ktoré dnes viac než 
kedykoľvek inokedy potvrdzujú význam dobrovoľníctva a dôležitosť dobrovoľníkov (nie 
iba hasičských). Dobrovoľníctvo vždy tvorilo dôležitú súčasť života a spoločnosti. Nie 
je to len užitočné trávenie voľného času ale je to predovšetkým prejav istej mentality
a hodnotového systému. Slovo „dobrovoľník“ pochádza z latinského slova „voluntarius“
= ochotný, naklonený. Dobrovoľník je človek ktorý dáva zo svojho osobného času, energie,
vedomostí a zručností v prospech aktivity alebo služby za ktorú nedostane finančnú 
odmenu. Motivovať ďalších k tomu, aby sa ochotne zapojili do činností pre dobro ľudí, ko-
munity, v prospech spoločnosti či životného prostredia, a to bez nároku na finančnú od-
menu nie je vôbec ľahké. Každý zaangažovaný dobrovoľník sa však stáva zdrojom nových 
životných skúseností, zážitkov, získava osobnostný a profesionálny rast, niekedy nové 
priateľstvá a dobrý pocit že naplnil svoju potrebu byť na tomto svete užitočný. 

V roku 2022 sme aj my, dobrovoľní hasiči slobodne odovzdávali svoj čas a energiu pre 
to, aby sme zmenili situácie vo svojom okolí k lepšiemu.

Od januára k 10.11.2022 evidujeme 19 výjazdov našej hasičskej 
jednotky. Najsledovanejšou témou tohto roku je určite vojenský 
konflikt na Ukrajine. 

S tým súvisiaca humanitárna kríza nenechala chladnými ani nás. 
Celovo 6 krát sme vypomáhali pri humanitárnom vlaku s vo-
jnovými utečencami na Železničnej stanici v Kysaku. Tri služby, 
teda spolu 53 hodín sme odslúžili na hraničnom prechode Veľké 
Slemence kde sme vykonávali práce na úseku odsunu utečencov, 
riadili sme organizáciu odchodu autobusov a organizáciu kyvad-
lovej dopravy utečencov na zberné parkovisko. 

Žiaľ k požiaru sme v tomto roku jazdili viac než za predchádza-
júce roky. Kombinácia horúčav a extrémneho sucha zapríčinila 
niekoľko rozsiahlych požiarov. Najviac medializovaným bol azda 
požiar lesa v Malej Lodine ktorý vypukol 20.07.2022 a trval 
necelé dva týždne. Na hasebných prácach sa deň čo deň podieľalo 
viac než 100 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. S hasením 
požiaru pomáhal aj vrtuľník MV SR s bambi vakom. Požiar zach-
vátil plochu o rozlohe cca 51 hektárov v ťažko dostupnom teréne. 
Naša jednotka bola operačným strediskom vyžiadaná k tomuto 
rozsiahlemu požiaru 3 krát. V náročnom teréne sme zasahovali 
deň aj noc a to celkovo 88 hodín. 

Dobrovoľný hasičský zbor Paňovce v roku 2022

„Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.“

Zásahová činnosť

Posledný júnový deň nám operačné stredisko ohlásilo požiar 
kombajnu a poľa medzi obcami Čečejovce a Buzica. Hneď na ďalší 
deň sme zasahovali pri požiari poľa s obilím v katastrálnom území 
obce Jasov.

Okrem toho sme vyrážali aj k požiaru kravína na Poľnohospodár-
skom družstve v susednej obci Čečejovce či k požiaru suchej 
trávy v kat. úz. Košice - Šaca.

Zúčastnili sme sa aj dvoch pátracích akcií po nezvestných oso-
bách, v obciach Medzev a Rudník. Zvyšok zásahov bol prevažne 
technického rázu, ako napríklad dezinfekcia priestorov či 
odstránenie padnutého stromu z cestnej komunikácie. 

Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým tým našim 
hasičom a hasičkám,  ktorí počas celého roka vykonávali zása-
hovú činnosť. Neúnavne, častokrát v nehostinných podmienkach, 
siahajúc až na samé dno svojich síl a schopností, neváhali opus-
tiť svoju komfortnú zónu a vždy prišli pomôcť tam kde to bolo 
práve potrebné. Patrí Vám obrovská vďaka a uznanie. Ďakujeme 
za Vaše odhodlanie a nenahraditeľnú pomoc. 

15



Cvičenia a školenia

Technická asistencia, brigádnická činnosť a iná výpomoc

Školenie rozhodcov v Paňovciach.

Dňa 9.4.2022 sa uskutočnilo školenie rozhodcov ÚzO DPO SR Košice - okolie, ktoré 
organizoval Výbor ÚzO DPO SR Košice - okolie v spolupráci s Výcvikovým štábom, 
komisiou mládeže, DHZ Paňovce a obcou Paňovce. Školenia sa zúčastnili rozhodcovia aj 
vedúci kolektívov mladých hasičov. Po výklade pravidiel hry Plameň a zmien súťažného 
poriadku nasledovali názorné ukážky vykonania disciplín. Ďakujeme všetkým za účasť, 
organizátorom za spoluprácu a družstvu mladých hasičov DHZ Paňovce za vykonanie 
názorných ukážok.

V rámci brigádnických prác, resp. inej 
technickej výpomoci sme boli oslovení pani 
starostkou o pomoc v uličke pri potoku,
kde bolo potrebné vyčistiť časť pozemku 
od krovia a konárov.

Práce sme sa chopili aj v prípade keď došlo
k havarijnému stavu v našej ZŠ. Spriechod-
nili sme upchatú šachtu a zabezpečili tak 
optimálny chod školy aj škôlky. 

Tiež sme vyrezali dva stromy ktoré boli 
príliš blízko budov a tak ohrozovali maje-
tok. Jeden na školskom dvore a druhý na 
dvore bývalej MŠ. 

V máji sa konala základná príprava čle-
nov hasičských jednotiek DHZO, ktorú 
absolvovala aj naša najmladšia členka 
hasičskej jednotky Dianka Komjátiová, 
ktorá úspešne vykonala skúšky a obdržala 
osvedčenie. Veríme, že všetci absolventi 
svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti 
zužitkujú v pomoci druhým.
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Kultúrno – spoločenské aktivity

O spoločenské aktivity nebola toho 
roku núdza, keďže každý chcel dohnať 
zameškané z uplynulých dvoch rokov. 
Vrece s podujatiami sa roztrhlo v máji 
kedy sme v jeden a ten istý deň slávili
100 rokov DHZ Zlatá Idka a následne 
sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia 
hasičskej zbrojnice v Malej Ide. 

Verejnosť a priaznivcov sme toho roku 
potešili až na troch podujatiach. Prvé bolo 
svetové stretnutie rodín na Deň rodiny
v Košiciach v júni. Stretnúť ste nás mohli 
aj v mesiaci júl, pri OC Optima, na akcii 
„Deň s hasičmi 2022“, ktorého orga-
nizátorom bolo OR HaZZ Košice. No a leto 
sme dovŕšili v auguste udalosťou „Deň so 
záchrannými zložkami“ pri OC Cassovia 
v Košiciach. Na všetkých týchto akciách 
ste mohli okrem nás, vidieť aj našu pýchu,
našu hasičskú cisternu Tatru 138 CAS 32,
ktorá sa teší veľkému obdivu a od 
návštevníkov dostáva rôzne prívlastky ako 
napr. „babička medzi hasičskými autami“ 
alebo „legenda z Malej Lodiny“. 

Medzi ďalšie podujatia ktorých sme sa zúčastnili patrí napríklad 100. výročie založenia DHZ Lucia Baňa či tradičný kolkársky 
a stolnotenisový turnaj DHZ v Lucia Bani. 

Kolektív mladých hasičov

Dovolím si tvrdiť, že tento rok patril jednoznačne naším mladým 
hasičom. Keďže bola dvojročná výluka kvôli pandémii, všetci sme 
priam bažili po súťažiach. Naše deti sa do súťaží pustili s vysokým 
nasadením a obrovskou chuťou. Vytrvalosť, bojovnosť, disciplína 
a samozrejme množstvo tréningov priniesli vytúžené víťazstvá. 

HRA PLAMEŇ
Sezónu sme odštartovali v máji v Kecerovciach „Hrou Plameň“, 
odkiaľ  sa naše dievčatá vracali domov ako víťazky a prvé miesto 
im zaistilo postup do Krajského kola. Na krajskom kole obsadili 
poctivé druhé miesto.

ČEČEJOVSKÝ POHÁR A ÚZEMNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH HASIČOV DO 8 ROKOV
V júni sme sa zúčastnili „Čečejovského pohára“ a „Územnej súťaže MH do 8 rokov“.
Našu obec a DHZ reprezentovalo 21 detí v piatich družstvách.
- dve družstvá prípravky (1 kategória chlapci a 1 kategória dievčatá)
- 3 družstvá väčších detí (2 dievčenské a 1 v kategórii chlapcov).
Naše šikovné dievčatá z prípravky sa umiestnili na fantastickom 1. mieste. Chlapci si vy-
bojovali úctyhodné 7. miesto vo svojej kategórii. Každú jednu disciplínu prekonávali sta-
točne a odhodlane. Sú to malí bojovníci na ktorých sme nesmierne hrdí.

Väčšie deti sa zúčastnili súťaže “Čečejovský pohár”. Naše staršie dievčatá dosiahli mimo-
riadny úspech...umiestnili sa na 1. mieste a zároveň získali titul celkového víťaza súťaže
a získali Putovný pohár starostu obce Čečejovce.

Počas súťaže prebiehala aj “Súťaž jed-
notlivcov na 50 m”. Náš kolektív mladých 
hasičov reprezentovala v dievčenskej 
kategórii  Nelka Ujcová. S časom 17,44 sa 
umiestnila na 3. mieste a právom jej patrí 
naša poklona.
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JESENNÝ ZRAZ A SÚŤAŽ MLADÝCH HASIČOV DO 8 ROKOV
15.9.2022 sa uskutočnil „Jesenný zraz mladých hasičov“ v obci Drienovec, Drienovecké 
kúpele. Súťaž bola rozdelená na dve časti. V prvej fáze súťažili prípravkári, teda mladí 
hasiči do 8 rokov. V druhej časti sa pokračovalo Jesenným zrazom, kde družstvá starších 
detí súťažili v 3 povinných disciplínach - štafeta požiarnych dvojíc, určovanie hasiacich 
prístrojov a na záver branný pretek. 

My sme štartovali s piatimi družstvami. 

Naše malé dievčence v prípravke si vybojovali krásne 3. miesto. V Jesennom zraze 
sme v kategórii dievčat obsadili až dve z popredných miest. Staršie dievčatá skončili na 
2. mieste a naše mladšie dievčenské družstvo sa umiestnilo na 3. mieste.

HALOVÁ SÚŤAŽ V ČANI
V októbri sa konala posledná súťaž MH v tomto roku a to Halová súťaž v Čani, čo bola 
zároveň poslednou ligovou súťažou v Lige mladých hasičov. 

Za DHZ PAŇOVCE sa zúčastnili dve družstvá v kategórii dievčat. 
Sezónu sme ani nemohli úspešnejšie ukončiť.

Staršie dievčatá s maximálnym prehľadom a istotou zdolávali disciplínu za disciplínou, 
zvládli všetky bez trestných bodov a vybojovali si 1. miesto na Halovej súťaži. 

Mladšie dievčatá pohár síce nezískali ale za to majú mnoho skúseností z ďalšej súťaže. 
Uzlová štafeta bola bez trestných bodov, aj štafetu 5x30 m zvládli bravúrne bez chyby. Sú 
perspektívne, šikovné a nevzdávajú sa. Veríme že úspechy sa časom dostavia aj u nich.

Keďže bol koniec sezóny, vyhodnotila sa aj Liga mladých hasičov, v ktorej sa započítavali 
body za 3 najlepšie umiestnenia na súťažiach v tomto roku. S dievčatami sme absolvovali 
4 súťaže, z toho 3x sme sa umiestnili na 1. mieste a 1x na 2. mieste. Takže za tri prvé 
miesta sme získali 45 bodov, čo nám zaistilo prvenstvo aj v ligovej tabuľke. Získali sme 
Putovný pohár za Ligu mladých hasičov. 
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Milí priatelia!
Dobrovoľný hasičský zbor v podobe, v akej 
ho poznáte dnes, pôsobí na území našej 
malej obce už 10 rokov. S myšlienkou ob-
noviť činnosť DHZ v Paňovciach sme prišli 
na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v decembri roku 2012. Od tej doby sme
si prešli mnohými úskaliami. Je za nami 
neskutočné množstvo práce, veľa obeto-
vaného času a investovanej energie
a máme za to množstvo spomienok
a zážitkov. Zdokonaľovali sme sa a budova-
li sme túto organizáciu ako sme najlepšie 
vedeli. História dobrovoľného hasičstva
v našej obci však siaha omnoho ďalej než 
je tých 10 rokov. Odhaduje sa že DHZ 
v Paňovciach vznikol v roku 1923, 
čo znamená, že na budúci rok by sme mali 
osláviť našu storočnicu. 

Každým rokom je stále ťažšie a ťažšie ro-
biť si nejaké plány na ďalšie obdobie. Vždy 
nás prekvapí nejaká neočakávaná udalosť, 
ktorej sa musíme prispôsobiť.

Rok 2022 sa niesol v duchu bratskej po-
vinnosti pomôcť v nešťastí. To čo nám 
prinesie rok 2023 je veľkým otáznikom. 
Verme však, že to bude rok nádeje, rok 
porozumenia,  rok úžasných udalostí, plný 
dobra, priateľstiev a vzájomnej pomoci.

Bc. Katarína Pergelyová
predseda DHZ Paňovce

Sezóna 2022 bola pre našich mladých hasičov veľmi úspešná. Množstvo tréningov, snaha,
vytrvalosť a bojovnosť našich súťažných družstiev priniesli svoje ovocie v podobe 
vytúžených víťazstiev.  Na všetky naše družstvá sme nesmierne hrdí. Krásne repre-
zentovali nie len DHZ ale aj obec Paňovce počas celého roka a máme úprimnú radosť
z ich úspechov. Na každom jednom tréningu a na každej jednej súťaži preukazovali veľké 
odhodlanie, bojovnosť a snahu. Ani po neúspechu nevešali hlavy ale išli ďalej a snažili sa 
ešte viac. Ich vytrvalosť by mohla byť príkladom pre mnohých z nás.

A za týmito triumfmi stoja:  Žofka Chladná, Nela Ujcová, Karinka Ujcová, Viky Juhásová, 
Monika Komjátyová, Grétka Chladná, Emka Klobušovská, Ivanka Nižniková, Lara Gondová,
Sárka Pecuchová, Zoe Ivanecká, Simonka Juhásová, Katka Guľková, Zojka Pisková, Jakub 
Podracký, Tomáš Vašak

Prípravka: Noemka Putrovcová, Vivien Jamnická, Eliška Bobková, Kristínka Kozlaiová, 
Hugo Chladný, Timotej Jamnický, Jurko Guľka. 
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Správa o činnosti TJ Družstevník Paňovce za rok 2022

U11- Prípravka 

A – mužstvo 

U15 – starší žiaci 

Mimosúťažné aktivity: 

Počas zimnej prestávky sezóny 2021/22 došlo v družstve našich 
najmenších k odchodu viacero hráčov do ich domáceho klubu 
Čečejoviec a tým spôsobilo značný výpadok už aj tak úzkeho 
kádra, čo sa následnej odzrkadlilo aj na konečnom predposlednom
mieste v tabuľke. Avšak je potrebné poukázať na odhodlanie
hráčov a trpezlivosť trénera Mariána Mušinského, ktorí sa rozhodli
dohrať sezónu aj napriek tomu, že mnoho zápasov odohrali
v nevýhode (s menším počtom hráčov v poli, ako ich súper).
V mládežníckych kategóriach sú z nášho pohľadu výsledky ab-
solútne nepodstatné. Omnoho viac dôležitejšie sú skúsenosti 
ktoré postupne naberajú, chuť bojovať a nevzdávať sa. 

To sa prejavuje hneď v aktuálne rozbehnutej sezóne 2022/23, 
kedy prípravkári zimujú na priebežnom 5. mieste s peknými 
výsledkami (2 výhry, 2 remízy, 3 prehry)

Veľmi podobný priebeh roka zažilo aj 
mužstvo dospelých, kedy sa celú jarnú 
časť sezóny 2021/22 trápilo s nedostat-
kom hráčov. Na mnoho zápasov dobehli 
v poslednej chvíli hráči z „futbalového 
dôchodku“, za čo im patrí obrovská pok-
lona. Aj vďaka ním sa podarilo zachrániť v 
„1. triede“ (po novom v 7. lige). Príjemne 
nás potešilo vyhlásenie najlepšej 11tky 
roka 2021, do ktorej sa podarilo dostať 
nášmu zverencovi Tomášovi Konevalovi. 

Za pomoci trénera Jana Biličku a jeho 
skúsenostiam sa počas letnej prestávky 
udiali rôzne zmeny, predovšetkým orga-
nizačné, ktoré sa následne podpísali pod 
vytvorenie dobrej partie a taktiež pod 
lepšie výsledky. Po jesennej časti sezóny 
2022/23 sa A mužstvo nachádza v strede
tabuľky na 6. mieste.  

Starší žiaci pod vedením trénera Romana Seligu ukončili sezónu 
2021/22 v spodnej časti tabuľky no v tej aktuálne, podobne 
ako u prípravky, došlo z pohľadu výsledkov k zlepšeniu a zimujú 
na priebežnom 5. mieste a teda priamo v jej strede. Nakoľko sa 
mnoho hráčov približuje k dorasteneckému veku a taktiež ho už 
pár z nich dovršilo predošlý rok, klub uvažuje o prihlásení doras-
teneckého družstva do nasledujúcej sezóny, čím dáme možnosť 
mladým pokračovať v tejto športovej aktivite a zabezpečíme 
plynulý prechod do mužstva dospelých. Niet lepšieho, ako mať 
domácich hráčov. 

V rámci kalendárneho roka 2022 sme sa okrem súťažných povinností venovali aj 
dokončeniu už rozbehnutých projektov a začatím tých nových, ktorých úlohou je zveľadiť 
a zatraktívniť športový areál:

Dokončenie sieti za bránou
Výmena zvodov zo strechy budovy
Dokončenie zasypania drenáže a vyrovnanie terénu
Rozobranie starých striedačiek
Svojpomocný zavlažovací systém 
Vystriekanie, vertikulacia, presiatie a hnojenie ihriska

Okrem týchto aktivít sa podarilo zakúpiť novú ihriskovú kosačku, nakoľko pôvodná 
vypovedala svoju službu po 15tich rokoch, taktiež sa dokúpili tréningové pomôcky 
a vybavenie do šatní. Je dôležité poznamenať, že všetky tieto aktivity a materiálne 
vybavenie by neboli možné bez pomoci:

 obce Paňovce, ktorá podporuje TJ Paňovce vo forme dotácií 
 a taktiež sa spolupodieľala na príspevku do spomínanej novej kosačky. 
 
 darcov 2% 

 sponzorov, ktorí prispeli finančnou či materiálovou formou 
 – Ladislav Hiblár, Katarína Libová, Matúš Novák, Ján Bilička, Peter Štefanco, 
 Jozef Horváth, Gardenmajster 

 všetkých rodičov, trénerov, hráčov, funkcionárov, fanúšikov športu, 
 ktorí prispeli svojou aktivitou pri zabezpečení zápasov a realizácií projektov 
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Ako poďakovanie všetkým, zorganizovalo TJ Paňovce zábavu v telocvični aj za účasti sponzorov z predošlého 
roka 2020, nakoľko to za vtedajších pandemických opatrení nebolo možné. Avšak uvedomujúc a vážiac si Vašú 
pomoc, by sme radi vyjadrili obrovské ĎAKUJEME aj touto formou. 

Sme presvedčení, že táto činnosť a všetká aktivita má zmysel a význam pre našú obec. 

Ing. Roman Ujco
predseda TJ Paňovce
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30. rokov poľovníctva v Paňovciach

Písal sa rok 1992 keď sa dvaja starší poľovníci a jeden začínajúci poľovník rozhodli založiť 
poľovnícke združenie v našej obci, aby mali tunajší poľovníci možnosť poľovať doma. Aká 
bola v tej dobe situácia? PZ Kapitána Nálepku so sídlom v Nováčanoch a PZ Dúbrava so 
sídlom v Čečejovciach boli združenia rozprestierajúce sa v našom chotári. Nie všetci mali 
možnosť byť v tamojších PZ. Skrsla teda myšlienka využiť situáciu, keď sa v tom čase 
menil zákon o poľovníctve a bola možnosť založenia združenia. Prípravný výbor v zložení 
p. Salona Ernest, p. Tóth Ladislav st. a Ing. Róbert Komjáti-Nagy, pracovali na založení
a zvolaní ustanovujúcej členskej schôdze, ktorá sa uskutočnila dňa 16.7.1993. Poľovnícke 
združenie nieslo v tom čase názov PZ Žobráky Paňovce. Názov združenia sme si pre-
požičali z názvu časti Paňovského chotára. Od roku 2001 členská schôdza rozhodla
o zmene názvu na PZ Platan Paňovce. 

Zakladajúcich členov združenia bolo sedemnásť, žiaľ mnohí z nich nás už opustili. 
Veľakrát si na nich pri poľovníckych akciách zaspomíname. Zanechali hodnoty poľovní-
ctva, v ktorých môžeme pokračovať, a ktoré sa  snažíme v duchu poľovníckych tradícii 
aj udržiavať. 
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Aktivity našich seniorov
Obec Paňovce v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva 
zorganizovala dňa 17.6.2022 výlet do Banskej Štiavnice, ktorého 
sa zúčastnili aj členovia KD. Banská Štiavnica je spolu s jej okolím 
zapísaná do kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, a právom 
je považovaná za jedno z najkrajších miest na Slovensku. Každého 
nadchla krása  Banskoštiavnickej kalvárie, ale aj Kaštieľ vo Svätom 
Antone. Múzeum vo Svätom Antone dokumentuje históriu rodov 
Koháry a Coburg a vývoj poľovníctva a lesníctva na Slovensku 
prostredníctvom jedinečnej expozície. Areál je obklopený parkom 
po ktorom sa naši výletníci mali možnosť aj poprechádzať.

Dňa 10.8.2022 sa konalo na ihrisku športovo - kultúrne podujatie, 
„Paňovcské leto“  kde KD pomáhal obci s varením plnenej kapusty 
a zároveň aj s jej predajom. Veľmi sme sa tešili, že sme sa zúčastnili 
programu "Babka, dedko, poďte sa s nami hrať". Bolo to krásne, 
tešili sme sa spolu s vnúčatkami. 

Užívame poľovný revír, ktorého trofeje boli 
aj na celoštátnych výstavách poľovníckych 
trofeji. Venujeme sa deťom v Krúžku 
mladých priateľov prírody a poľovníctva. 
Svojpomocne sme si postavili poľovnícku 
chatu, ktorú neustále vylepšujeme. V tejto 
súvislosti by som chcel spomenúť výraz-
nú pomoc Obecného úradu, Urbariátu
a Pasienkovej spoločnosti v Paňovciach 
ako aj členov dobrovoľného hasičského 
zboru v obci. Som nesmierne spokojný, že 
sme v obci vnímaní ako jedna z organizácii, 
ktorá je jej súčasťou. Nás poľovníkov teší, 
keď sa poľovníckych akcií zúčastňuje čoraz 
viac deti a rodičov,  aj z radov nepoľovníckej 
verejnosti. Sme otvorení pre každého, 
lebo jedno máme spoločné, a to vzťah
k prírode, ktorá nás všetkých spája.

Tešíme sa na ďalšie spoločenské stretnutia.

Lesu a lovu zdar ! 

Ing. Róbert Komjáti-Nagy
predseda PZ Platan Paňovce

Marta Komjátiová 
predsedníčka Klubu dôchodcov

Po dlhšej prestávke sa dňa 11.9.2022 v kultúrnom dome konalo po-
sedenie s dôchodcami. V úvode sa prítomným prihovorila predsed-
níčka KD a pani starostka. Súčasťou programu bolo vystúpenie detí 
zo základnej školy. Seniori sa poďakovali deťom a pani učiteľkám za 
pekný program potleskom. Hlavným bodom stretnutia boli gratulá-
cie jubilantom k ich narodeninám. Potom nasledovala  večera, ktorú 
pripravili členky výboru, za ktorú im patrí veľká vďaka. Za to, že naši 
dôchodcovia v takmer plnom počte využili možnosť stretnúť sa, 
posedieť v kruhu svojich rovesníkov pri príjemnej hudbe znejúcej 
z harmoniky nadaného Tibora Szalonu, im v mene celého výboru 
ďakujem. 

23



K 30.11.2022 je prihlásených k trvalému pobytu 605 
obyvateľov z toho 286  mužov a 319 žien. 

December 2021 
Zara Hochvartová
Január 2022 
Dária Erika Komjáty
Apríl 2022 
Oliver Hiblár

Máj 2022
Juraj Hudák a Mária Weiszerová
August 2022
Marián Košuth a PhDr. Zuzana Mihályová
September 2022
Ing. Ján Potor a Ing. Viera Szabóová

December 2021 Andrej Komjáti
Január 2022 Margita Bartková
 Terézia Penzáková
 Jozefína Komjátyová

Február 2022 Rudolf Mitro 
Apríl 2022 Ján Rílko
Jún 2022 Klára Komjátyová
  Pavel Palko 

Júl 2022 Alžbeta Sopková
August 2022 MVDr. Gabriela Csizsmárová
November 2022 Anna Melegová

Spoločenská kronika

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

Vinšujeme  vám pokojné sviatky, 
aby vám dal pán Boh zdravia, šťastia,
hojného božského požehnania, 
na dietkach potešenie, na statočku rozmnoženie,
na poli dobrej úrody, do domu dobré príchody a všetko, 
čo si žiadate, vám z celého srdca želá starostka obce, 
poslanci obecného zastupiteľstva 
a kolektív zamestnancov obecného úradu.  


