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Vážení spoluobčania, 
 
Vianoce sú čas zastavenia, ticha a lásky.             
Čas, keď sa hluk, ruch, nepokoj a nervozita menia na príjemné ticho. Ticho, ktoré ohlási jasný zvuk 
zvončeka, že práve prišiel Štedrý večer. Len čo zvonček doznieva, možno vstúpiť do izby... A čo tam? 
Tam je to, na čo čakáme celý rok. Sú tu opäť Vianoce. Možno si v duchu povzdychneme, že tento 
krásny čas trvá tak krátko. 

Žijeme vo veľmi uponáhľanom svete, deň za dňom beží ako voda. Mnohým z nás sa vybavia 
spomienky na minulé Vianoce a oslavy Nového roka. Počas Vianoc beží čas akosi ináč, pomalšie, 
krajšie a pokojnejšie. Zabúdame na každodenné problémy, ktoré má každý z nás, ale v tomto čase 
o nich nechceme hovoriť. Zabudnime na staré spory – odpustime si navzájom, spomínajme na svojich 
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Poplačme si, vylejme nad nimi slzy smútku a slzy šťastia a radosti 
vylejme pre  narodenie Božieho syna.    

Mnohí z nás sa pri pohľade na bezbranné Božie dieťa v jasličkách snažia zažehnať všetko zlo a 
nenávisť, aby sme do nového roka vstupovali s čistým štítom. Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj 
preto, lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať si na naše detské časy pri vianočnom stromčeku, či sa 
v spomienkach vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch. Chceme si aspoň teraz pripomenúť, 
aké to je, potešiť sa z radosti našich detí, vnúčat, ale aj dospelých. V tomto krásnom čase sa opäť 
vieme tešiť aj z maličkostí. Je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia,  
známi, ale i susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či 
ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody a 
spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale aj v Novom roku 
nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých gestách či 
pohladeniach, dáme svojim blízkym a priateľom ten najkrajší darček. 
     Ak sa nám to podarí, môžeme byť spokojní sami so sebou. Iba v takomto duchu totiž dospejeme k 
tomu, aby sme mohli byť hrdí na našu sebavedomú občiansku pospolitosť, ktorá je zárukou jej 
zdravého, kultúrneho, spoločenského, duchovného i ekonomického rozvoja. 
Prajem Vám krásne a veselé Vianoce. 
Nech sú sviatkami pokoja a oddychu.  
Nech je Vaše srdce obklopené láskou  všetkých blízkych. Nech  žiari šťastím jasne ako Betlehemská 
hviezda. 
Želám Vám  veľa darčekov, ktoré vás pri srdiečku zohrejú a zažijete chvíle, na ktoré budete vždy 
s úsmevom spomínať.         
         Rozália Juhászová 
 

 

 



Obecný úrad informuje  o svojej práci  

Ani sme sa nenazdali a máme za sebou ďalší rok. Dovoľte mi, aby som Vám priblížila udalosti, ktoré sa 

počas celého roka udiali v našej obci.   Začnem zasadnutiami obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sa 

konali v zasadačke obecného úradu a jedno bolo v salóniku v športovom areáli. Zasadali sme 

sedemkrát. Z toho päťkrát bolo riadne zasadnutie a dvakrát mimoriadne. Uznesenia zo zasadnutí sú 

zverejnené na WEB stránke obce. www.obecpanovce.sk 

Teraz  Vás budem informovať  o  činnosti obecného úradu za celý kalendárny rok.   

V mesiaci januári sme zakúpili archívne skrine, ktoré sú umiestnené v dolnej zasadačke na obecnom 

úrade. Postupne sa premiestnil celý archív zo skladových priestorov do nového archívu. Vymaľovala 

sa kancelária a zakúpil sa nový nábytok do kancelárie ekonómky obce.  Zriadili sme novú podateľňu. 

Hneď po nástupe do školy nám prasklo vodovodné potrubie, ktoré sme museli dať opraviť počas 

víkendu, aby sa nenarúšal  vyučovací proces. Druhý mesiac sa nesie v znamení „Fašiangov“ a pri tejto 

príležitosti sa poslanci obecného zastupiteľstva podujali zorganizovať fašiangovú zábavu.  V marci  

sme sa stretli  s predsedami našich spoločenských organizácií. Ponúkli nám svoju pomoc pri rôznych 

činnostiach, ktoré bolo potrebné v obci urobiť.  Spomeniem iba niektoré z nich.   Ostrihali sa  stromy 

v školskej záhrade, v parku pri obecnom úrade i tuje na cintoríne. Vyčistili sa odkvapové žľaby v 

kultúrnom dome, obecnom úrade aj v škole. Opravili sa  poškodené lavičky v parku  pri obecnom 

úrade.  Zafarbili sa lavičky pri dome smútku a všetky ostatné zábradlia, stĺpy aj rám na dolnej 

zastávke. Doložili sa chýbajúce rošty na šachtových kanáloch. Sú to možno maličkosti, ale keď sa 

urobia, je to dobré.  Už po druhýkrát v tomto roku sme menili poškodené vodovodné potrubie v škole 

a škôlke. Upratal sa cintorín. Vyrúbali sme 12 ihličnatých stromov. Pri potoku v uličke sa vyčistila 

zarovnaná plocha, ktorá sa  vysiala trávou. Pri jarnom upratovaní pomáhali aj deti zo základnej školy. 

A opäť voda v škôlke a škole. Prasklo ďalšie vodovodné potrubie. Pred začiatkom školského roka sa 

vymenil celý rozvod vodovodného potrubia v  areáli školy a škôlky.  Spravili sa nové stierky, 

vymaľovali  sa školské priestory a doložila sa poškodená dlažba. Kotolňa na obecnom úrade 

potrebovala rekonštrukciu. Vybetónovala sa podlaha, steny sa zavakovali  a vymaľovali. Staré 

poškodené dvere a okno sa vymenili za plastové.  V septembri sa  osadila nová vodomerná šachta pri 

obecnom úrade. V jeseni sa urobila nová cesta v uličke. Na konci cesty sa spravil   kanál, ktorý zvádza 

dažďovú vodu priamo do potoka. Cesta na „Kertaji“ bola dosypaná  a zavalcovaná drobným štrkom.  

Na školskom dvore sa vyrezal jeden suchý ihličnan.  Pred výsadbou stromov sa na hlavnej  ulici  

preložili kvetináče. Jamy ste si viacerí vykopali sami, pomohli aj kurátori a športovci. V mesiaci 

november sa uskutočnila výsadba drevín. V uličke sa vymenili  poškodené  dosky na lavičke cez potok. 

Vybrali sa polámané betónové rúry v hornej časti obce. Pri silných a prudkých dažďoch vytekala z 

kanálu voda   do záhrady na  súkromný pozemok. Poskytujeme sociálnu službu pre starších občanov. 

Každý nepárny štvrtok im donášame lieky lekárne, ktoré potrebujú.  

Nie všetko sa nám podarilo dokončiť, niektoré veci nie sú v štádiu riešenia, verím že sa nám ich 

podarí zrealizovať čo v najkratšom čase.         

 

         Rozália Juhászová 

         starostka obce 

 

 

 

 



Čo sa  nám nepáči    ....... 

Cintorín 

Máme pekný, čistý a vykosený cintorín. Je to zásluha nás všetkých.  Staráme sa o svojich zomrelých 

príbuzných naozaj vzorne. Ale aj napriek tomu Vám musím pripomenúť, že správcom cintorína je 

obec. Na cintoríne si nemôžeme robiť  to, čo nás napadne.  Akákoľvek zmena musí byť nahlásená na 

obecnom úrade.  Idete si vymeniť starý pomník za nový. Je vašou povinnosťou to nahlásiť. Chcete si 

spraviť okolo pomníka dlažbu alebo betónový chodník, aj to je potrebné dať na vedomie  obecnému  

úradu. Poriadok okolo pomníkov si musí spraviť každý nájomca sám. Kontajnery pri cintoríne slúžia na 

cintorínsky odpad, nie na komunálny odpad z domácností. Za plot pod cintorínom smerom na ulicu sa 

dáva iba zemina,  ktorá zostáva z vykopaného hrobu. Nesmie sa tam nosiť odpad z dvorov a zo 

záhrad.   Nielen vy máte nedostatky, má ich aj správca cintorína - obec.  Poviete si, že máme hroby 

zašpinené od ihličia. Máte pravdu.  Na budúci rok verím, že nám to podarí a dáme  jeden vysychajúci  

strom vyrúbať.  Je to veľmi nákladná,  zodpovedná  a zdĺhavá práca.  Pýtate sa a  čo voda?  Vylieva sa  

z priekopy za ohradou cintorína,   poškodzuje dlažbu a  hroby.  Nie je to dobré, súhlasím s vami. 

Urobíme nápravu a vyčistíme zanesený rigol.      

  

Odpad 

Ťažká téma. Ani neviem, ako vás mám poprosiť o to, aby sme separovali tak, ako sa na civilizovaných 

ľudí patrí. Odpad patrí predsa do kontajnerov a nie pred, za a vedľa kontajnera. Z auta treba vystúpiť 

a nie hodiť tašku s odpadom ku kontajneru. „Pizondor“  je na tom najhoršie. Keby som mala dávať 

známky za poriadok, tak „Ulička“ dostane jednotku. Ja viem, že niektorí z nás si to iba prečítajú alebo  

ani neprečítajú  a budú aj naďalej robiť po svojom. Ak niečo robíme, robme to tak, aby sme sa za to 

nemuseli hanbiť.  Pálenie lístia, sena, trávy a šatstva je prísne zakázané. Nedala som žiadnu pokutu 

nikomu, koho som na to upozornila. Ani nechcem dať. Obec možno bude o niečo bohatšia, ale 

nebude spokojnejšia. Orechové lístie môžete dať do „kuka“ nádoby a trávu, seno alebo burinu 

kompostovať na vlastnom kompostovisku.  Najlepšie je vyniesť odpad zo záhrad na cudzí pozemok 

a doma mám poriadok. Ako prvá by som mala byť vzorom, ale nie som. Určite urobím nápravu 

a odpad zo záhrady nebudem vynášať na cudzí pozemok. 

Kosenie  

V  rámci možností kosíme obecné nehnuteľnosti niekoľkokrát do roka. Je pravda, že v uličke sme 

pozemok pokosili iba dvakrát. Pripomínam to preto, lebo  každý z nás si na svojom pozemku musí 

urobiť poriadok sám bez akejkoľvek výzvy a upozornenia. Pred domom, za domom i za  záhradou je 

taká nepísaná povinnosť, že si kosíme sami. Lepšie sa pozerá na pokosenú zeleň, ako na pozemok 

zarastený burinou. Obec dáva v rámci možností kosiť obecné pozemky. O svoje nehnuteľnosti by sa 

mal postarať každý sám.  

Drobné stavebné úpravy  

Ak máte drobný stavebný odpad (kachličky, dlažbu, omietku...) a neviete, čo s tým máte urobiť, 

nahláste to na obecný úrad a my Vám poradíme. Nevynášajte to nikam! Rekonštrukcia strechy, 

výmena strešnej krytiny, nové oplotenie, postavenie záhradného krbu, bazéna, prístrešku, ....... 

Poviete si: „No a čo“?  Veď si to urobím sám! Dobre. Ale aj napriek tomu ste povinní dať na stavebný 

úrad, t. j. obecný úrad, ohlásenie drobnej stavby. Keď prídete s takou požiadavkou, určite Vám 

poradíme. Lepšie je dať ohlásenie drobnej stavby na obecný úrad, ako to riešiť cez právnika, keď nás, 

nedajbože, „dobrý človek „ nahlási.    



  A čo sa nám páči?        Páči sa nám, že... 

 každú sobotu vychádzate vonku pred svoj dom s metlou a lopatou, vyzametáte a vyčistíte si 

ulicu pred svojím domom, 

 máte vyčistené rigoly na odpadovú vodu pred domami hlavne na „Alvégu“, 

  niektorí „Paňovčania“ si na „Alvégu“ vykosia priestor aj za cestou na druhej strane,     

  je krásne čistý rigol od „ od Holečkových po tetu Betky“,  

  je vysadená skalka vo dvore kultúrneho domu, 

  v letných mesiacoch máte krásne vykosené trávniky pred svojím domom, 

  je stále vyzametané na parkovisku pred Jednotou, 

  je vymaľovaná a upravená kaplnka sv. J. Nepomuckého, 

  je upravený a vyčistený priestor okolo domu smútku, 

  kosí sa  a mulčuje priestor po ľavej a pravej strane cesty na ihrisko, 

  po celej dedine je vysadená pestrá scenéria kvetov v kamenných kvetináčoch, 

  sedí sa na lavičkách pred domami, 

  sú čisté a upravené obecné parky, 

  máme vyčistený potok,  

  svorne sa zapájate do rôznych aktivít organizovaných v obci, 

  navzájom si  pomáhame a budujeme krásne a zdravé Paňovce,   

Teraz už viem, že aj v Paňovciach sú ľudia, ktorí sú ochotní  niečo pre našu dedinu urobiť.    

Vzduch, slnko a pokoj liečia, ale najlepším balzamom je láskavé srdce a Vy také máte!  ĎAKUJEM!       

                      

Rozália Juhászová 

starostka obce 

   

Projekty  
 
Mnohí z Vás si položia otázku:“ Čo vlastne na tom obecnom úrade robia?“ Sú veci viditeľné aj 

neviditeľné. Z tých neviditeľných by som Vás chcela informovať o žiadostiach na finančné dotácie pre 
rozvoj obce. V roku 2016 obec podala nižšie uvedené  žiadosti o finančnú podporu z europrojektov  
a výziev   štátnych dotácií.  

Podali sme  výzvy na  9 projektov.  
 Rekonštrukciu chodníkov pre peších v obci Paňovce  ( od Jednoty po  zákrutu pri 

Mitrových a druhá strana od Szalonových  po  Petríkových po obidvoch stranách).  
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu budú činiť  91 068,37 €. Čakáme 
na schválenie.  

 Šanca na  zamestnanie -  vytvorilo sa jedno pracovné miesto na obecnom úrade. 
 Nevyhnutná výmena okien  a dverí v kultúrnom  dome - zadná časť. Rozpočtové 

náklady  na realizáciu činia   5 000 €. Čakáme na schválenie. 
 Oblasť prevencie kriminality - vybudovanie kamerového systému v obci Paňovce-    

poskytnutá výška dotácie bude 8 827 €. Čakáme na schválenie. 
 Paňovský letný tábor výška dotácie  1 548 €.  Projekt nebol úspešný. 
 Dopravné ihrisko pre deti ( vybudovanie ihriska na školskom dvore s prenosnými 

dopravnými značkami ) vo výške  2 168 €. Projekt nebol úspešný. 
 Revitalizácia zelene na hlavnej ulici v obci Paňovce  ( výsadba stromčekov v počte 52 

ks v prvej etape ) výška dotácie  4 998,96 €.  Úspešný projekt aj zrealizovaný.. 



 Miesto stíšenia  ( oprava kríža – v lesíku, úprava okolia a vybudovanie oddychovej 
zóny , lavičky a prístrešok )  poskytnutá výška  dotácie bude 4 999 €. Projekt bol 
podaný.   

 Protipovodňové opatrenia  ( rekonštrukcia odvodňovacej priekopy v dĺžke 748 m, 
Kertaj – okolo Bobkových- Matesových – Husovských,   až do potoka)  výška  dotácie 
bude  69 786 €. Projekt bol podaný. 

K týmto výzvam a žiadostiam o dotáciu je potrebná široká škála dokumentácie, čo si vyžaduje veľa 
trpezlivosti a zodpovednosti.  Moje kolegyne k tejto práci pristupujú veľmi zodpovedne, za čo im 
patrí veľké poďakovanie.  
 
Ďakujem všetkým sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc. Vďaka sponzorským darom sme  si 

pomohli pri rôznych obecných aktivitách.  

 Práce na skrášľovaní a zveľaďovaní obce máme ešte jój, jój...... dosť.  Spoločnými silami to postupne 

a pomaly zvládneme. Zo srdca Vám všetkým ďakujem.     

        Rozália Juhászová  

starostka obce  

 

Paňovské deti majú záujem o poľovníctvo  

      Úspešne ukončený jeden rok krúžku KMPP. 

Na začiatku školského roka 2015/2016 vznikla 

myšlienka založiť krúžok mladých priateľov 

poľovníctva pri tunajšej základnej škole 

v Paňovciach pod záštitou poľovníckeho 

združenia Platan Paňovce. Každá myšlienka 

v prospech vyžitia a zároveň poučenia a výchovy 

detí je prospešná a tak aj táto sa nám zdala byť 

dobrá. Deti sa na každé stretnutie nesmierne 

tešili, čoho dôkazom bol ich veľký záujem 

a aktivita, ktorú počas každého stretnutia vyvíjali. 

Bolo to čosi nové, nepoznané, tajomné,  čo sa 

v škole neučia a zároveň mnohé vedomosti nadobudnuté na hodinách v škole boli prospešné aj pri 

tejto činnosti. Získali tak prehľad o tom, čo je 

poľovníctvo, čím sa poľovníci zaoberajú a čo 

vlastne v lese robia. Zvieratá, ktoré žijú nielen 

v našom blízkom okolí, ale aj na našom peknom 

Slovensku. Aký hlasový prejav má poľovná zver 

a vtáctvo, kedy sa dané druhy zveri lovia 

a naopak, kedy je ich doba ochrany, teda 

hájenia. Rozpoznávanie stôp zveri a vtáctva, čo 

je paroh a čo parožtek, ktoré psy sú chované 

pre poľovnícke účely a mnoho iných 

zaujímavých skutočností.  



Po zváženom výbere a rozhodnutí 

vedúcich krúžku naše spoločné úsilie bolo aj 

odmenené možnosťou reprezentovania Košického 

okresu na celoslovenskej súťaži Klubu mladých 

priateľov poľovníctva v Liptovskom Hrádku, kde sa 

zišli tí najlepší z okresov Slovenska. Koncom júna 

sa konal tento prebor a naše deti na ňom získali 

ako družstvo pekné jedenáste miesto 

z devätnástich zúčastnených družstiev. Je to veľký 

úspech, nakoľko sme sa súťaže zúčastnili po 

prvýkrát a boli sme najmladšími účastníkmi. 

V mladšej kategórii ako jednotlivci, získala Darinka 

Juhászová veľmi pekné piate miesto, Robko Rajňák deviate miesto a Peťko Nižník šestnáste miesto 

z dvadsiatich šiestich štartujúcich detí a tak by 

som im chcela za výbornú reprezentáciu nášho 

okresu srdečne poďakovať. Verím, že chvíle, ktoré 

sme tam spoločne strávili, boli pre nich 

motivujúce, aby sme sa v budúcom roku 

umiestnili ešte lepšie.   

Verím, že deti, ktoré navštevovali krúžok 

mladých priateľov poľovníctva, budú odovzdávať 

svoje vedomosti a skúsenosti ďalej nielen svojim 

kamarátom, ale aj rodičom a tým sa stanú 

šíriteľmi osvety poľovníctva. Lebo zver je 

potrebné chrániť, starať sa o ňu a až potom loviť, 

v zmysle odkazu svätého Huberta, patróna poľovníkov – a práve to Vaše deti už vedia.  

Touto cestou by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke základnej školy v Paňovciach Mgr. 

Alene Ujcovej a pani vychovávateľke Jane Kubovej za veľmi dobrú spoluprácu a veľkú podporu, ktorú 

sme práve v nich po celý čas trvania krúžku mali. Poďakovanie patrí aj pani starostke, ktorá bola 

ústretová a od prvej chvíle tejto myšlienke naklonená.  

Tak, ako som v úvode písala, každá činnosť v prospech detí je kľúčom k ich výchove a novému 

poznaniu, tak ich teda vychovávajme aj hrou a prinášajme im nové poznania. 

 

       Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová 

 vedúca krúžku          

 



Letný tábor očami detí 

 

Tento letný tábor má štvorročnú tradíciu.    Uskutočňuje sa počas letných prázdnin. Tohto roku bolo 

v tábore 39 detí z obce aj  širokého okolia. Vek detí je od 5 - 13 rokov. Zážitky z tábora si deti zapisujú 

do „táborníčkov“.  

A aké boli ich zážitky, si môžete sami prečítať.  

 

1.deň  

Ahoj „táborníček“.   Dnes je prvý deň nášho denného letného 

tábora v Paňovciach a ako vždy, začnem ránom. Ráno sme 

prišli na školský dvor, kde sme sa rozdelili do troch tímov: 

čučoriedky, limetky a mandarínky. Vo svojich tímoch sme ďalej 

hrali olympijské hry, v ktorých sme boli celkom úspešní. Potom 

sme sa presunuli na ihrisko, kde sme sa ohadzovali balónikmi.  

Balóniky boli naplnené  vodou. Bolo to veľmi zábavné 

a osviežujúce.  Neskôr sme si písali do táborníčkov svoje pocity 

a zážitky.  Neskôr sme mali  vyhodnotenie  dňa. Strašne sa mi 

tu páči. Bolo skvele a dúfam, že aj zajtra bude. 

                                                                                                                              

Dianka Komjátiová 

        2.deň 

Dnes sme išli na túru do lesa. Ujo Ferko Bačo nám porozprával 

niečo o lese a stromoch. Potom sme išli k Sivému jazeru 

a vypočuli sme si legendu o ňom. Pokračovali sme prechádzkou 

a pri svätom  obrázku Panny Márie sme sa najedli, napili 

a pomodlili. Do vázy pri obrázku  sme dali kvietky. Po troške 

oddychu sme išli  ku chatá  m na Seleške. Tam sme sedeli a štipla 

ma včela. Keď sme došli na ihrisko, tak sme súťažili v prišívaní 

gombíkov. Bol to super deň, až na tú včelu. 

                                                                                                                              

Vivienka  Mikókaiová 

        3.deň 

Dnes sme sa vybrali do Jasova. Išli sme autobusom. Najprv sme 

išli do Jasovskej jaskyne, kde bolo veľmi pekne, ale bola tam 

trochu zima. Potom sme sa išli naobedovať do campu. Na obed 

sme mali hubovú polievku a špagety. Neskôr sme išli k lesníkom 

do Jasova. Tam nám ukázali prehliadku celej ich budovy. Zahrali 

sme si aj hru. Potom sme išli autobusom do Rudníka ku kostolu 

svätej Anny. Tu sme si urobili zápisníky a zahrali kvíz. Taktiež sme 

navštívili aj kostol, kde nám  pán farár a teta kostolníčka 

porozprávala legendu o liečivej vode. Na záver dňa sme boli na 

zmrzlinu.   

Tonka Ujcová 



 

4.deň 

D  nes sme išli na cyklotúru do Selešky. Bolo dosť zlé počasie 

ale pršať začalo, keď som bola pár                   metrov pred 

kopcom. Rýchlo som prišla do garáže jednému z rodičov. 

Rodičia  sa tam rozhodli ,     že sa pôjde každý domov 

prezliecť. Tak som zmoknutá, ako kačka utekala domov. Keď 

som sa vrátila do školy, tak nás tam čakala pani učiteľka 

Kubová aj s hrami. Bol to zapršaný, ale skvelý deň.  Večer 

sme mali opekačku na ihrisku. 

5. deň                 Simonka Ujcová 

 Je posledný deň v tábore! Ráno sme najprv išli na salaš uja 

Pastirčáka. Videli sme tam malé zlaté teliatka, ale aj býka 

a kravy. Mali drsný jazyk a stále ma oblizovali. Boli strašne 

zlaté. Zo salaša sme si išli po bicykle a na nich sme sa presunuli 

na ihrisko. Na ihrisku nás najprv zabavila teta  Danka Tóthová 

na bicykloch. Niektorí chlapci spadli, ale našťastie sa im nič 

nestalo. Po bicykloch sme si dali sladký melón a koláč. Keď 

dopíšem tento denník idem sa ohadzovať vodnými balónikmi.  

A dúfam, že pre nás vymyslia ešte skvelý program. TENTO 

TÁBOR BOL SUPER!!!!!!! 

              Barborka Komjátyová    

 

Ďakujeme za príspevky a  zážitky. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým rodičom za ich 

voľný čas, ktorý nám venovali. Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom za ich materiálne a finančné 

dary. 

 

          Rozália Juhászová 

          organizátorka  tábora   

 

 

 

 

 

 

 



Život v našej škôlke za minulý školský rok 
 
Školský rok 2015/2016. Počet zapísaných detí bol  19. 
Z toho boli 4 predškoláci: Monika Komjátyová , Lukáš Mušinský, Karin Ujcová a Sebastián Mikókai. 
Novoprijatých detí bolo 7: Bystrý Štefan, Guľková Katarína, Gondová Lara, Harčár Richard, Stofková 
Melánia, Smolnický Marcel, Mušinský Mário. 
Počas celého školského roka sme mali množstvo rôznych zaujímavých aktivít, ktorých sa materská 

škola zúčastnila. 
V septembri  sa deti MŠ a žiaci ZŠ stretli 
v telocvični, aby ukázali svoju tvorivosť, fantáziu 
a šikovnosť pri tvorbe vlastných „ovocníčkov,“ 
ktoré vyrábali z ovocia rôzneho druhu, cukríkov, 
sušeného ovocia a  korením. 

V novembri  

sme v MŠ 

mali otvorenú 

hodinu 

„Jesenného 

čarovania“. 

Každé dieťa 

prispelo zbierkou  lesných plodov do spoločného aranžovania. 

Stoly boli bohaté na gaštany, šípky, šišky, bukvice, 

sušené kvety, listy, rôzne konáriky, vetvičky ihličnatých stromov a ovocia.  Rodičia takýmto spôsobom 

mali možnosť nahliadnuť do práce MŠ. Deti ukázali nielen svoju tvorivosť, ale aj poznatky o prírode. 

December v MŠ je mesiac očakávania a radosti. V tomto duchu sa niesol aj deň 4.12.2015. Deti 

netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša, ktorý nás navštívil 

s veľkým 

batohom plným 

sladkostí. Deti 

za odmenu 

zarecitovali 

Mikulášovi 

básničky, 

zaspievali 

pesničky a darovali mu vlastnoručne nakreslený 

obrázok. V decembri sa taktiež konala slávnostná 

„Vianočná akadémia“ v kultúrnom dome pre 

obyvateľov obce. Deti pripravili bohatý program plných piesní a básní.  

Vo februári sa v našej MŠ konal „Maškarný ples“, kde sa 

deti predviedli  v originálnych maskách, ktoré rodičia 

vyrobili svojim deťom. Každé dieťa predstavilo svoju 

masku, porozprávalo, kto mu s maskou pomáhal a porota 

ohodnotila šiestich  víťazov. Samozrejme, každé dieťa 

bolo ohodnotené diplomom a nejakou drobnosťou.  



V apríli našu MŠ a ZŠ navštívil „pán 

sokoliar“. Predstavil nám šesť krásnych 

dravcov. Niektoré vtáky sa nám 

predviedli, ukázali, čo ich pán sokoliar 

naučil. O každom vtákovi nám niečo 

zaujímavé porozprával, čo nikto 

z nás doposiaľ nevedel. Deti zažili 

krásne predpoludnie, naučili sa niečo nové 

a spoznali krásne dravce. Deťom sa 

program páčil a pána sokoliara odmenili 

veľkým potleskom. 

V apríli sa konal „Slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský 

rok 2016/2017“. V škole mali pani učiteľky pre deti pripravené 

rôzne úlohy, ktoré naši budúci školáci bez akýchkoľvek problémov 

zvládli. Tento školský rok sa zápisu zúčastnili tieto deti: Monika 

Komjátyová , Lukáš Mušinský, Karin Ujcová a Sebastián Mikókai. 

V máji sa v MŠ konal „Slávnostný zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2016/2017“. Budúci 

škôlkari spolu so svojimi rodičmi prišli na zápis do MŠ.  Počas zápisu sa deti mohli zahrať s hračkami, 

predstavili sa pani učiteľkám. Zápisu sa zúčastnili tieto deti:  Daniela Krajčechová, Zoja Pisková, 

Simona Juhásová, Vivien Rácová, Tamara Sokolová, Zuzana Pöhmová, Nikolas Zárecký. 

Druhá májová nedeľa patrí našim mamkám. Preto deti MŠ a žiaci ZŠ  pripravili pestrý program piesní 

a básní pre svoje mamičky. Slávnosť „ Dňa matiek  „ sa konala v miestom kultúrnom dome. Deti 

pripravili pre svoje mamičky aj vlastnoručne vyrobený darček. 

 V máji našu MŠ a ZŠ navštívili pracovníčky, ktoré 

učia deti a dospelých, ktoré majú zrakové 

postihnutie. Doniesli so sebou rôzne pomôcky, 

s ktorými pracujú, ktoré sú 

k životu slabozrakého  

človeka veľmi dôležité. Deti 

mali prekryté oči šatkami a 

na vlastnej koži si vyskúšali 

narábanie s pomôckami. 

Priniesli so sebou aj psíka, ktorý je v psej škole, aby aj on mohol v budúcnosti 

pomáhať ľuďom so zdravotným problémom. 

Tak, ako každým rokom sa dňa 1. júna koná Deň detí. Deti počas tohto dňa majú možnosť sa pohrať 

so svojimi obľúbenými hračkami. O krátky program sa postaral pán poľovník- Blažej Pelegrin, ktorý 

deťom porozprával niečo zaujímavé zo života poľovníka. Doniesol deťom ukázať trofeje ulovených 

zvierat. Nakoniec deti dostali sladkú odmenu , ktorú zabezpečila pani pokladníčka. 

Taktiež sa naša MŠ v júni zúčastnila Bábkového divadla v Košiciach na predstavení „Čert a Káča“. Deti 

mali veľkú radosť z predstavenia, aj keď sme mali daždivé  počasie. Navštívili sme aj cukráreň AIDA, 

dali sme si zmrzlinku a pobrali sme sa autobusom späť do MŠ. Bol to pre deti pekný kultúrny zážitok. 



Dňa 30.6.2016 sa v MŠ konala 

„ Rozlúčková slávnosť 

budúcich prvákov“.  Tento 

školský rok sme sa rozlúčili 

s týmito deťmi: Monika 

Komjátyová, Lukáš Mušinský, 

Sebastián Mikókai a Karin 

Ujcová. Deti pripravili bohatý 

program pre svojich rodičov 

a kamarátov z MŠ. Spoločne 

sme si slávnostne vyhodnotili 

celoročný zber papiera , PET 

vrchnáčikov, a Sabi plieškov. Každé dieťa bolo odmenené . Rodičia predškolákov pripravili pre svoje 

deti slávnostný olovrant, na ktorý sa veľmi tešili. 

Ďakujeme rade škôlky a všetkým aktívnym rodičom za šikovnú prácu, ktorou pomohli a skrášlili 

prostredie MŠ pre svoje deti. 

         Učiteľky MŠ Paňovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Stavebný september v škôlke 

Myšlienka otvoriť resp. prepojiť triedu 

a spálňu v MŠ vznikla na rodičovskom združení. Pre 

učiteľky bolo náročné zvládnuť dennú činnosť detí 

v dvoch oddelených miestnostiach. S návrhom prišla 

p. Sehnalová – Bystrá, ktorá v stavebnej oblasti 

pracuje. So súhlasom všetkých kompetentných (p. 

riaditeľka a zriaďovateľ), za výraznej pomoci rodičov, 

sa posledný septembrový týždeň v našej MŠ niesol 

stavebným ruchom. V piatok 30. 9. 2016 sa priestory 

oboch miestností vyprázdnili  do poslednej hračky, aby 

v  sobotu ráno ockovia mohli búrať. V stene urobili 

otvor v dĺžke 2,5m a výške 2m. Následne sa spravila 

omietka, stena sa z oboch  strán hygienicky 

namaľovala a osadila sa drevená zárubňa. V nedeľu 

šikovné mamky triedu a spálňu upratali, 

vydezinfikovali a všetky školské  potreby a hračky 

uložili.  Všetci, ktorí pomáhali, pracovali s vysokým 

pracovným nasadením, aby chod škôlky nebol 

narušený. A tak v pondelok ráno deti čakalo veľké 

prekvapenie. 

                                                                              Monika Guľková 

                                                                                 predsedníčka rady školy    

 

 

Za bránami školy 

 
Základnú školu v minulom školskom roku navštevovalo 23 žiakov – 6 dievčat a 17 chlapcov.                        

 

1.ročník -   8 žiakov                                                                                                                                   

2.ročník  -  4 žiaci                                                                                                                                                                                                                

3. ročník – 4 žiaci                                                                                                                                                                         

4.ročník –  7 žiakov                                                                                                                                                            

V zmiešanom kolektíve  sa navzájom učili žiť a 

spolupracovať s ostatnými rovesníkmi, tolerovať 

individualitu každého z nich.                                                                                                      



Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali : 

 Mgr. Alena Ujcová, riaditeľka školy  a zároveň triedna učiteľka  
 Mgr. Denisa Komjátyová, triedna učiteľka 
 Jana Kubová, vychovávateľka ŠKD 
 Mgr. Zsolt Fedorka,  učiteľ  náboženskej výchovy 

Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti našej základnej školy v školskom roku 2015/2016 bolo 
prepojenie  vyučovacieho procesu  s organizovaním kultúrno-poznávacích podujatí.   

V jesennom období sme navštívili Bábkové divadlo a Miklušovu väznicu v Košiciach. 
Spoznávali sme históriu Košíc a život našich predkov v minulosti. Už tradičnou aktivitou je 
program pre našich dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

 

  

 

 

 

 

Vyrezávanie tekvíc a aranžovanie jesenných plodov patrí medzi obľúbené aktivity našich 
žiakov. Najkrajšie boli odmenené diplomom a vecnou cenou. 

 

 

 

 

 

 

 

Každoročne nás  poteší stretnutie                 
s Mikulášom a Čarovná mikulášska noc.                                                                                      
Spoločne sme strávili nádherný večer plný hier,                                                                                      
zábavy a súťaží pri rozsvietenom stromčeku.                                                                                                                    
Zaspávali sme pri peknej vianočnej rozprávke.      
V sobotu ráno sme sa rozišli domov naladení                                                                               
vianočnou atmosférou.                                                                                               



Prvýkrát sme boli pozvaní do Zariadenia seniorov Patria v Drienoveckých kúpeľoch. 
Obyvateľom tohto zariadenia sme urobili veľkú radosť našim kultúrnym vystúpením. 

 

Našim rodičom a širokej verejnosti sme sa predstavili v kultúrnom dome vianočným  
programom a takto sme sa rozlúčili so starým rokom. 

Fašiangové obdobie sme si v našej škole pripomenuli tradičným školským karnevalom.  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme sme zorganizovali brigádu v obci, chceme predsa 
žiť v peknom prostredí. 

 

 

 

 

 

V rámci zdokonaľovania sa v čitateľskej gramotnosti sme navštívili Mestskú knižnicu 
v Moldave nad Bodvou. 



Máj už tradične patrí našim mamičkám. Pri tejto 
príležitosti im vždy s úctou poďakujeme za ich lásku 
a starostlivosť. 

 

 

Slávnosť Turíc nám každoročne dáva 
príležitosť zaspomínať si na tradície našich 
predkov. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Súčasťou vyučovacieho procesu je organizovanie výchovno-vzdelávacieho a zotavovacieho podujatia 

v škole v prírode. V Bardejovských kúpeľoch sme prežili 5 dní v peknom prostredí hotela a celého 

okolia. Wellness, kyslíková dráha, turistika, športovanie ako aj návšteva múzeí v Bardejove sa 

vzájomne dopĺňali s vyučovaním v prírode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac jún patril peknému výletu na Alpínku a našim 

štvrtákom. Rozlúčili sme sa s Darinkou, Martinom, Dankom, Petrom N., Petrom T., Samkom 

a Robkom. Zapriali sme im veľa úspechov v novom školskom prostredí. 



V minulom školskom roku sa nám darilo aj vo vedomostných súťažiach.  

 

Podujatie Ročníky, umiestnenie Zodpovedný pg. 

Školské kolo Matematickej 
pytagoriády 

Žiaci 3. a 4. ročníka -postupová 
súťaž 

Mgr. Alena Ujcová 

Obvodové kolo Matematickej 
pytagoriády – Košice  

D. Tóth - 4. r. – 3. miesto 
 

Mgr. Alena Ujcová 

Školské kolo Hviezdoslavov 
Kubín 

1.–  4. ročník -postupová súťaž Mgr. A. Ujcová 
Mgr. D. Komjátyová 

Obvodové kolo Hviezdoslavov 
Kubín – ZŠ Mokrance 

1.–  4. ročník – postupová súťaž Mgr. A. Ujcová 
Mgr. D. Komjátyová 

Regionálne kolo 
Hviezdoslavov Kubín – Košice  

S. Juhász - 4.r. – 3. miesto 
 

Mgr. Alena Ujcová 

Celoslovenská súťaž KMPP D. Juhászová, R. Rajňák 
 P. Ternei - 4.ročník 

Mgr. Ľ. Komjáti - 
Nagyová 

Môj obľúbený šport- grafická 
výtvarná súťaž - PC 

Ž. Chladná-2. r.,   D. Tóth - 4. r.                                
H. Pisko-  1. r.,      P. Ternej-4. r. 
 

Jana Kubová 

Úsporné/ úsmevné dopravné 
prostriedky – Európsky týždeň 
mobility – výtvarná súťaž - PC 

D. Juhászová - 4.r- 1. miesto 
Ž. Chladná –    2.r- 2. miesto 
P. Ujco –          3.r.- 3. miesto 
  

Jana Kubová 

 

Počas školského roka sa všetci žiaci zapájali do projektov školy: 

·         Školský zber papiera 

·         MILKAGRO – Recykluj a vyhraj – 1. miesto v rámci Slovenska 

·         Biela pastelka 

·         Zber plastových vrchnáčikov 

Medzi najaktívnejších zberačov patrili: Daniel Teľman, Nela Ujcová, Viktória Juhásová, Samuel Juhász, 

Richard Rajňák, Peter Ujco, Matúš Benco, Róbert Rajňák, Žofia Chladná, Martin Horváth, Tomáš 

Smolnický, Patrik Benco, Dominik Ujco. 

 

Za pomoc a spoluprácu ďakujeme všetkým rodičom školy, ktorí prispeli svojou aktívnou prácou 

k zveľaďovaniu priestorov školy, za spoluprácu pri organizovaní detských podujatí a súťaží, za 

príspevok 2%, ktoré sme využili na nákup učebných pomôcok a materiálne zabezpečenie odborných 

učební a tried. 

Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi v zastúpení pani starostky Ing. Rozálie Juhászovej, ktorý 

vo veľkej miere prispel k plynulému priebehu celého školského roka a jeho úspešnému ukončeniu. 

  

Škola spolupracovala aj s inými organizáciami a združeniami: 

-          Poľovnícky zväz Platan Paňovce 

-          Mestská knižnica v Moldave nad Bodvou 

-          CVČ - Cvrček v Moldave nad Bodvou 

-          Materská škola Paňovce 

-          Únia slabozrakých a nevidiacich v Košiciach 

-          CPPPaP Košice 



-          Domov seniorov v Drienovských kúpeľoch - Patria 

-          Farský úrad v Čečejovciach 

-          Obecný úrad v Paňovciach  

-          Združenie seniorov pri OcÚ v Paňovciach 

 

Ďalšie informácie o živote našej školy sú Vám k dispozícii na www.zspanovce.edupage.org  

                                                                                                             Mgr. Alena Ujcová, riaditeľka ZŠ 

 

 

 

 

                                                         

Zo života hasičov 

Rok 2016 bol pre paňovských dobrovoľných hasičov 
veľmi bohatý, produktívny  a pestrý. 
Oblasť nášho záujmu je široká a snažíme sa vyvíjať 
aktivity v každom smere. Preto sa naša činnosť dá 
rozdeliť do niekoľkých sfér. Od brigádnickej činnosti, 
cez kultúrno – spoločenské aktivity, školenia, taktické, 
previerkové a súčinnostné cvičenia, zabezpečenie 
a obnovu materiálno-technického vybavenia až po 
samotnú zásahovú činnosť, ktorá je alfou a omegou 
našej činnosti.  
V tomto príspevku by som vám chcela priblížiť nás, 
teda dobrovoľných hasičov a našu činnosť za 

uplynulý rok. 

Brigádnická činnosť 
V rámci brigádnickej činnosti sme v marci toho roku vymenili starý odkvapový systém na zadnej 
strane budovy obecného úradu. Taktiež sme vyčistili odkvapový systém na budove kultúrneho 
domu, ktorý bol do značnej miery zanesený blatom, machom a lístím, čo bránilo odtoku 
dažďovej vody. V našej réžii bola aj výmena starých prehnitých dverí 
od skladových a technických priestorov obecného úradu a základnej 
školy.  

 

 

Na základe poverenia 
starostky obce sme vykonali preventívne protipožiarne 
kontroly nehnuteľností v obci. Boli vytvorené dve kontrolné skupiny, ktoré sa pri prehliadkach 
zameriavali predovšetkým na suterény, pivnice, garáže, povaly a ďalšie priestory s rizikom  
vzniku požiaru. Takéto prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich 
účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov. V rámci „Programu obnovy 
dediny“ sme zrealizovali výrez  štyroch stromov na hlavnej ulici a tak isto sme sa spolupodieľali 

http://www.zspanovce.edupage.org/


na výsadbe nových stromčekov. Začiatkom novembra sme zorganizovali spoločnú brigádu 
zameranú na úpravu hasičskej zbrojnice a hasičskej veže. Po odstránení vyvýšenej podlahy 
v zbrojnici v rámci minuloročnej rekonštrukcie, ostala časť podlahy za garážovou bránou, ktorá 
nebola v rovine.  Za pomoci našich šikovných a zručných členov sa podlaha vybetónovala 
a dorovnala. Rovnako aj hasičská veža, ktorá nám slúži na sušenie hadíc prešla drobnou 
úpravou. Jej vnútornú spodnú plochu sme vyčistili od blata, machu a nánosov a rozhodli sme sa 
ju tiež vybetónovať. Okrem toho sa opravili garážové brány na zbrojnici, ktoré boli do značnej 
miery poškodené a kvôli tomu dohádzalo k výrazným stratám tepla.  

 

 

Kultúrno-spoločenské aktivity 
Tak, ako to už býva zvykom aj tento rok sme si pripomenuli „Deň hasičov a záchranárov“. 
Sviatok nášho patróna, Sv. Floriána, sme sa rozhodli tentokrát osláviť v kruhu našej hasičskej 
rodiny, kam patrí aj naša hasičská mládež. Našich mladých hasičov sme preto zobrali na 
exkurziu Hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou. 
V priebehu tejto krátkej návštevy sme mali 
možnosť nahliadnuť do života hasičov počas 
výkonu služby. Dozvedeli sme sa mnoho 
zaujímavých informácií, napríklad, čo je to 
ohlasovňa požiarov a na čo slúži, ako sa hasičom 
nahlasuje výjazd, koľko času majú na realizáciu 
výjazdu, čo všetko je súčasťou základného výstroja 
hasiča a pod. Oboznámili sme sa so zásahovými 
vozidlami, ale aj s hasičskou technikou, ktorú 
hasiči bežne používajú pri práci. 
Hasiči nás zaviedli aj do ich malého múzea, ktoré 
majú zriadené priamo v priestoroch ich 
stanice. Mali sme tak možnosť nazrieť aj do 
histórie hasičstva a hasičského športu, ktorá je 
naozaj veľmi bohatá. Ako prejav našej vďaky sme moldavským hasičom tiež prispeli do zbierky 
historických kúskov  a to jednou historickou hasičkou uniformou z roku 1963. Po návrate domov 
oslavy dňa hasičov a záchranárov pokračovali spoločnou opekačkou na futbalovom ihrisku. Bol 
to pre nás príjemne strávený deň, ktorý by sme si určite radi zopakovali. 
 

 
 
 
 



Aktívne sme sa zúčastnili aj podujatia „Paňovské leto 2016“. Do programu sme sa zapojili 
krátkou ukážkou hasičského zásahu v prípade požiaru, za pomoci PS 12, ktorá bola nasadená na 
vodnom toku. Ani tentokrát sme nezabudli na deti, pre ktoré sme pripravili hasičskú prekážkovú 
dráhu, o ktorú bol veľký záujem aj zo strany tých najmladších drobcov. Deti hrdinsky zdolávali 
úlohy, s ktorými by sa potrápil nejeden dospelý.  
A keďže hasič je tvor súťaživý, zapojili sme sa aj do súťaže vo varení gulášu. Pod vedením našej 
dvornej šéfkuchárky Moniky Weiszerovej sme navarili prvotriedny guláš, ktorý porota ocenila 1. 
miestom.  
 
 

Školenia a cvičenia 
Byť dobrovoľným hasičom je veľká 
zodpovednosť. Dobrovoľný hasič má 
morálnu povinnosť pomôcť v nešťastí, 
očakáva sa, že bude obetavý, nezištný, 
rozhodný a tiež erudovaný. Dôležité je 
nie len chcieť, ale aj vedieť pomôcť. Tak 
isto ako mnohé profesionálne 
povolania, aj dobrovoľné hasičstvo si 
vyžaduje sústavné zdokonaľovanie 
a niekedy aj celoživotné vzdelávanie. 
Aby pomoc blížnemu bola poskytnutá 
na najvyššej možnej úrovni. Školenia 
nám poskytujú výborný teoretický 

základ a súčinnostné, taktické, či previerkové cvičenia sú tým najlepším spôsobom pre 
vybudovanie zásahu schopnej, skúsenej  a dokonale zladenej hasičskej jednotky. Práve preto 
sme sa aj toho roku, nielenže zúčastnili školení a cvičení, ale dokonca sme boli hlavnými 
spoluorganizátormi jedného veľkého súčinnostného cvičenia s účasťou zasahujúcich z celého 
Slovenska. Séria školení odštartovala vo februári, kedy sa opäť konala špecializovaná príprava 
veliteľov DHZO. Zúčastnil sa ho Tomáš Kozlai, ktorý sa tak stal našim ďalším právoplatným 
veliteľom. V mesiaci júl sa uskutočnilo školenie pilčíkov v obci Slanec, ktoré vykonala Odborná 
škola DPO SR Martin. Tento kurz na obsluhu reťazovej motorovej píly absolvovali dvaja členovia 
nášho zboru, a to Tomáš Kozlai a Rastislav Weiszer. Keďže najčastejším typom našich 
doterajších zásahov sú práve veterné kalamity a odstraňovanie ich následkov, sme presvedčení, 
že nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti týchto chlapcov budú v prospech 
všetkých nás. 
 
V októbri sa konalo školenie pre členov DHZO v oblasti používania rádiostaníc a komunikácie 
v rádiových sieťach HaZZ, ktorú organizovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Košiciach. Školenia sa zúčastnili traja naši členovia a to veliteľ Tomáš Kozlai, Marek Kula 
a Ing. Peter Cengel.  Školenie bolo zamerané na okruhy ako, všeobecne záväzné právne predpisy 
v odbore elektronických komunikácií, základné pojmy a zásady rádiofónnej prevádzky alebo 
organizácia spojenia v HaZZ pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní 

záchranných prác pri 
haváriách, nežiaducich 
udalostiach a pri ochrane 



životného prostredia.  
V mesiaci november náš najmladší člen zboru Richard Lengyel absolvoval štvordňovú základnú 
prípravu členov hasičských jednotiek. Počas tohto školenia nadobudol vedomosti v oblasti 
ochrany pred požiarmi, požiarnej prevencie a činnosti hasičských jednotiek. Na konci úspešne 
zvládol teoretickú skúšku a obdŕžal osvedčenie o odbornej spôsobilosti.  
V dňoch 19.-22. mája sa uskutočnilo cvičenie „Košice Rescue 2016“, ktorého sme boli hlavnými 
spoluorganizátormi. Toto cvičenie kladie zvýšené nároky na fyzickú a psychickú zdatnosť 
účastníkov, čím sa radí medzi najnáročnejšie cvičenia svojho druhu na území Slovenskej 
republiky. Cvičenie bolo zamerané na oblasť záchranárskej kynológie, na oblasť ochrany pred 
požiarmi a na oblasť urgentnej zdravotnej starostlivosti.  Účastníci cvičenia absolvovali zásahy 
vo dne v noci, s rôznym scenárom, ako napríklad výbuch v továrni na výrobu magnezitu, pátracie 

akcie po nezvestných osobách, povodne, požiar budovy, lesný 
požiar či zosuv pôdy.  
Cvičenia sa zúčastnili 

nie len dobrovoľné, ale 
aj profesionálne zložky.  

V mesiaci jún, sa hasičská jednotka DHZO Paňovce zúčastnila taktického cvičenia, ktoré bolo 
organizované DHZO Nováčany v spolupráci s obecným úradom Nováčany. Námetom cvičenia 
bola „likvidácia lesného požiaru“. Cieľom tohto cvičenia bolo preveriť a prehĺbiť súčinnosť 
členov dobrovoľných hasičských zborov obcí pri zdolávaní požiaru lesného porastu. Na cvičení 
sa zúčastnili aj DHZO Poproč, Nováčany, Medzev a Kynologický záchranný zbor Slovenskej 
republiky. 

 

 

 

 

V mesia
ci júl sa 

dvaja naši hasiči 
zúčastnili taktického 
súčinnostného cvičenia, ktoré 
prebiehalo formou ukážok pre 
120 veľvyslancov EÚ v rámci 
Európskeho predsedníctva, 
v priestoroch  Univerzity 

veterinársneho lekárstva v Košiciach. Išlo o nasimulovanú ruinu po páde budovy, z ktorej stúpal 
dym a pod ruinami ostali uviaznutí ranení. Hasiči v spolupráci s DHZO Ruskov  požiar 
lokalizovali a uhasili. Následne bola privolaná jednotka Kynologického záchranného zboru 
Slovenskej republiky so šiestimi psami na prehľadanie ruín. Psy v 
ruinách určili polohu dvoch osôb, 



ktoré boli vyprostené a následne transportované do hniezda ranených. Odozva veľvyslancov na 
náš spoločný výkon bola mimoriadne pozitívna, čo nás samozrejme potešilo aj povzbudilo. 

 

V júli sa uskutočnilo taktické cvičenie v 
lesnom poraste v lokalite Domaška, 

katastrálne územie Skároš, ktoré bolo 
organizované Okresným 
riaditeľstvom HaZZ v Košiciach. 

Cieľom bolo precvičenie riadenia síl a 
nasadzovania hasičskej techniky a 

vecných prostriedkov, koordinácie v 
súčinnosti s jednotkami dobrovoľných 
hasičských zborov obcí a zložkami integrovaného záchranného systému pri zdolávaní požiaru v 
lesnom poraste. Naša hasičská jednotka nechýbala ani na tomto cvičení. 

 

 

 

 

Zásahová činnosť 
V roku 2016 sme boli vyzvaní k zásahu celkovo dvanásťkrát. Všetky zásahy boli realizované 
v katastrálnom území obce Paňovce. Jednalo sa prevažne o technické zásahy, ako odčerpávanie 
vody zo zaplavených objektov a pozemkov, výrezy suchých či nalomených stromov, ktoré 
ohrozovali okolité rodinné domy a elektrické či telefónne káble, odstránenie prekážky z cestnej 
komunikácie, spriechodnenie upchatého odtokového rigolu či odstraňovanie následkov počasia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chcela by som týmto vyzdvihnúť a oceniť obetavosť a angažovanosť našich dobrovoľných 
hasičov, ktorí na úkor svojho voľného času a pohodlia chránia život, zdravie a majetok ľudí. 

Obnova a doplnenie 
materiálno- technického 
vybavenia 



Popri všetkých ostatných činnostiach a aktivitách máme aj celoročnú povinnosť a tou je práve 
obnova výzbroja a výstroja a zabezpečenie  optimálneho technického stavu, úplnosti 
a akcieschopnosti výbavy.  Materiál a výbavu neustále obnovujeme a dopĺňame  vďaka finančnej 
podpore zo strany DPO SR aj obce. V rámci tejto činnosti asi najvýznamnejšou a najdôležitejšou 
udalosťou roka bolo zakúpenie hasičského vozidla typu Avia A31 DVS 12. Tak sa do rúk našich 
dobrovoľných hasičov dostala hasičská technika, ktorú budú môcť využiť na pomoc obyvateľov 
našej obce. Určite nám to uľahčí a zefektívni prácu počas činností, na ktoré sme doteraz využívali 
súkromné vozidlá.  

 

 

Našej organizácii sa naskytla možnosť aj na kúpu cisternovej automobilovej striekačky Tatra 
138 CAS 32. Vozidlo je svojou špecifikáciou určené na hasenie požiarov v ťažko dostupnom 
teréne, v lesoch, na poliach, lúkach. Disponuje dostatočným množstvom vody na zvládnutie 
zásahu do príchodu HaZZ.  Výhodou je, že v prípade nadobudnutia tohto vozidla je možnosť 
požiadať MV SR o jeho obnovu, ktorou už prešlo niekoľko desiatok takýchto vozidiel. Obnova je 
v celkovej hodnote 170 000 € z finančných prostriedkov MV SR. Keďže DHZO má seriózny 
záujem o toto vozidlo, obrátili sme sa na organizácie, spoločenstvá a subjekty, ktoré v obci 
pôsobia so žiadosťou o sponzorský príspevok na nákup tohto vozidla.  

Touto cestou by som chcela vyjadriť veľké poďakovanie pani Mgr. Monike Bačovej, 
Pasienkovému pozemkovému spoločenstvu Paňovce, ďalej Pozemkovému spoločenstvu Urbariát 
Paňovce a Poľnohospodárskemu družstvu Paňovce za poskytnutie finančnej podpory a za ich 
ochotu pomôcť.  

Naša organizácia má za sebou 
naozaj vyčerpávajúci no 
zároveň úspešný rok. V takejto 
aktívnej činnosti chceme 
naďalej pokračovať a budeme 
sa snažiť posúvať náš zbor stále 
na vyššiu úroveň či už 
skvalitnením materiálno-
technickej výbavy, ale aj 
zabezpečovaním školení 
a cvičení pre našich členov. 
Našim zámerom je zachovať a 
naďalej šíriť dobré meno 
Dobrovoľného hasičského 
zboru obce Paňovce a našimi 
pracovnými výsledkami 
a konaním zviditeľniť našu 
obec v čo najširšom okolí.  

Na záver sa chcem úprimne poďakovať všetkým  našim členom  za ich celoročnú prácu, pani 
starostke a obecnému zastupiteľstvu za ich podporu počas celého obdobia a všetkým našim 
partnerom a priaznivcom za príkladnú spoluprácu. 

Bc. Katarína Pergelyová 
predseda DHZO Paňovce  
 

 
 



Združenie na podporu rozvoja obce Paňovce 

    

     Myšlienka  založenia združenia sa začala formovať koncom deväťdesiatych rokoch minulého 

storočia. Členmi zakladajúceho výboru boli  Ing.  Ervín Petrik, Ing. Miroslav Ujczo a Marta Sehnalová. 

      Združenie na podporu rozvoja obce Paňovce bolo založené ustanovujúcou schôdzou. 

Zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 26.01.2000. Cieľom združenia je 

posilnenie kultúrnej, sociálnej a hospodárskej identity obce. 

       Činnosť združenia sa zameriavala najmä na prácu s mládežou a na voľno časové vyžitie  ako 

volejbal ( nákup materiálu, turnaje), podpora Fit klubu (priestory, stavebný materiál, koberec), 

diskotéky, fašiangové zábavy, silvestrovské akcie, spolu účasť na karnevale deti ZŠ, MŠ, ako aj na 

posedení pre skôr narodených. V rokoch 2008- 2011 združenie podalo pomocnú ruku pre združenie 

v Cesticiach a Country cross team Paňovce. V rámci projektu združenia v 2001 sa vykonala úprava 

dvora pri kultúrnom dome.  

     Od roku 2004 sa združenie zameralo na pomoc deťom základnej a materskej školy. Každoročne 

žiada o zápis do registra oprávnených osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. Sú to 

dobrovoľné rozhodnutia presunu odvedených daní, prevažne naši občanov. Tieto finančné čiastky  

prispievajú na podporu učebného procesu a klubovej činnosti deti ZŠ a MŠ. Celková suma za 12 rokov 

činí 14 345,- €, ktorá bola využitá na výbavu počítačovej učebne, notebooky v počte 4 kusov / offis, 

eset/. Výbavu školskej knižnice, nákup učebných pomôcok. Príspevok na školu v prírode pre ZŠ. 

Postieľky, stoly, stoličky, notebook, koberec, učebné pomôcky, hračky pre MŠ.  

     Nakoľko legislatíva združenia umožňuje širšiu činnosť a tiež čerpanie financií z fondov, privítame 

každý návrh a samozrejme spoluprácu.  

                

                                                                                                             Marta Sehnalová 

                                                                                                           predseda združenia 

 

Aj klub dôchodcov pracuje   

 
Klub dôchodcov si na stretnutí v októbri 2015 stanovil plán činnosti na rok 2016. Týmto plánom sme 
sa snažili riadiť v priebehu roka. V máji 2016 nám obec sponzorovala určitú čiastku na zájazd do 

Tokajskej oblasti. Navštívili sme 
kaštieľ v obci Borši, 
gréckokatolícky kostol v Strede 
nad Bodrogom. Na záver sme 
absolvovali ochutnávku vín 
v tokajskej pivnici vo Viničkách. 

Za pekný výlet srdečná 
vďaka. 

V júli 2016 bol zorganizovaný letný zájazd na kúpalisko do 
Maďarska. Počasie  nám prialo a  tak sme si užili trocha 
slnka,  vody a dobrý relax nášho  tela. Len nás mrzí, že zo strany 
členov klubu bol slabý záujem.  



V mesiaci október členky klubu naaranžovali ovocie, ktoré bolo zanesené do kostolov oboch cirkví. 
Duchovní sa modlitbou poďakovali za 
tohoročnú úrodu z našich záhrad. 
Tak ako aj minulý rok aj toho roku 
v októbri sme sa zišli pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším. Naše 
pozvanie prijala pani starostka, ktorá 
spolu s výborom zablahoželala našim 
jubilantom. Poďakovanie patrí  pani 

riaditeľke ,učiteľkám a deťom zo ZŠ a rodine Tibora Szalonu, ktorí nám pripravili pekný kultúrny 
program. 

V mesiaci december 
chceme  v kultúrnom 
dome pri teplom čaji aranžovať  vianočné ikebany. Všetci 
ste vítaný.  
My,  seniori si uvedomujeme, že zostarnúť nie je umenie. 
Umenie je vedieť starobu znášať, prekonať nástrahy „seniorského“ veku  a s tým spojené ťažkosti,  
udržiavať kontakty medzi sebou, stretávať sa v kolektíve a odháňať od seba samotu. 
Nezabúdajme, že úsmev a dobrá nálada nám utužujú zdravie a predlžujú život. 
 

Marta Komjátyová 
 predsedníčka klubu 
 

 
 Okienko histórie  

 

     V polovici 19. storočia  rozhodujúcimi majetkovými vlastníkmi v Paňovciach sa 

stávajú Dessewffyovci. 

     Paňovský veľkostatok kúpil v roku 1844 Albert Dessewffy. Narodil sa v roku 1805 

v Čakanovciach a bol najstarším synom v rodine. Jeho brat Aristid bol jedným z 13-

tich martýrov, ktorých v roku 1849 popravili zastrelením za účasť na revolúcii. 

     Albert býval v Marhani, kde bolo rodinné sídlo Marháňskej luteránskej vetvy Dessewffyovcov. 

Paňovský veľkostatok bol obhospodarovaný prostredníctvom správcu. Albert s manželkou 

Klementínou Ganzaugh  mali 6 detí a po jeho smrti v roku 1867 veľkostatok v Paňovciach zdedil 

najstarší syn Kalmán. Bol poslancom Uhorského snemu a členom cisárskej a kráľovskej komory. 

Začiatkom roku 1880 predal z majetku v Paňovciach 500 katastrálnych jutár pôdy susednej obci 

Nováčany, aby mohol kúpiť majetok v susednej obci Mokrance, kade mala viesť nová železnica. 

Napriek tomu, že na svojom veľkostatku v Paňovciach nebýval, o život a dianie v obci sa zaujímal. O 

jeho návšteve v obci sa dozvedáme aj zo zápisnice školskej rady zo dňa 10.3.1878  kde sa uvádza, že 

školu navštívili Dessewffy Kalmán a Pavol, ktorí aj finančne prispeli na nákup školských potrieb. 

V roku 1882, keď sa stavala v obci škola, v zápisnici školskej rady zo dňa 14.5.1882  je Dessewffy 

Kalmán uvedený ako jeden zo sponzorov.   



     V roku   1890 Kalmán  zomrel bezdetný a jeho majetok v Paňovciach zdedil brat Pavol. S jeho 

menom je spojené v obci najviac aktivít. Snažil sa pomôcť pri riešení problémov či už obecných, alebo 

aj cirkevných. Súhlasil so zámenou pozemku na výstavbu obchodu. Obec mala vo vlastníctve 

pozemok, ktorý bol na nevyhovujúcom mieste a tak zámenou pozemkov  prvá budova obchodu bola 

postavená tam, kde dodnes je obchod, ale pôvodná  budova  bola v roku 1968 nanovo postavená . 

Spolu s predstaviteľmi reformovanej cirkvi našli vhodný pozemok aj na výstavbu kostola. Podobne aj 

dnešný cintorín bol zriadený na časti ich pozemkov. 

     Okrem poľnohospodárskych a lesných pozemkov, ako aj hospodárskych budov súčasťou 

paňovského veľkostatku bol aj rozostavaný objekt kaštieľa, ktorý mal v úmysle dokončiť. V jeho 

súkromnom živote došlo k mnohým tragickým udalostiam, čo mu zabránilo v načatých prácach 

pokračovať. Táto stavba nakoniec nikdy nebola ukončená a na prelome 60-tých a70-tých rokov 20. 

storočia bola zbúraná. Dodnes sa zachovala pivnica, ktorá sa nachádza pri rybníku. Pôvodne na 

mieste terajšieho rybníka boli dve menšie vodné plochy /snímok z mapy r. 1868/ pomenované ako 

rybník a vodná plocha pre mlyn, ktorý v uvedenom čase bol v prevádzke. 

     Dessewffy Pavol zomrel v roku 1912 a jeho majetok v Paňovciach, Mokranciach a Koprivnici zdedil 

syn Mikuláš. Podobne ako jeho predkovia aj on býval v  rodinnom sídle a veľkostatok v Paňovciach 

riadil prostredníctvom správcu Jána Kálnasiho. Pri parcelácii veľkostatkárskych pozemkov v roku 1928 

aj z ich majetku bola určitá časť pre tieto účely vyčlenená. 

     V rodine Dessewffyovcov nastal obrat po 2. svetovej vojne, keď došlo k zmene spoločenského 

zriadenia. Mikuláš Dessewffy so svojou rodinou 

opustil rodinné sídlo v Koprivnici a presťahoval 

sa do Paňoviec. Tu prežil zvyšok svojho života, 

ktorý nebol jednoduchý. Napriek tomu veril, že 

príde čas, ktorý staré krivdy napraví. Žiaľ nedožil 

sa toho. Zomrel v roku 1986  a jeho odchod bol 

aj odchodom posledného zemepána v obci. 

Meno Dessewffy v obci pokračoval  ďalej až do 

roku 2016, kedy zomrel bezdetný mužský 

potomok Ján Dessewffy.   Rod Dessewffyovcov  

patril medzi staré šľachtické rody Uhorska a ich členovia cez storočie ovplyvňovali život v našej obci 

a ich potomkovia sú aj dnes našimi občanmi. Pre mnohých najmä mladších ľudí sú tieto skutočnosti 

menej známe, ale je to významná časť histórie našej obce a je našou povinnosťou ju chrániť 

a uchovávať aj pre budúce generácie. 

 

                                                                            Eva Seligová 

   kronikárka obce 

 

 

Paňovské leto 2016 

 

 Asi by to nebolo „to pravé leto“ bez tejto tradičnej obecnej akcie, ktorú pripravuje 

zastupiteľstvo v spolupráci s občanmi a združeniami v obci. Aj tento rok sa 9.7.2016 na 

miestnom futbalovom ihrisku zabávali, varili výborný guľášik, športovali, súťažili, tancovali i 

spievali všetky vekové kategórie.  



 Už dopoludnia sa schádzali skupiny s proviantom a pripravovali ohniská aby bol guľáš 

hotový včas nielen pre degustátorov súťaže ale aj pre hladných hostí. A tento rok sa podaril 

všetkým tímom naozaj výborný. Naše detičky sa najviac tešili na 

súťaže a kvízy, v ktorých najlepšie ukázali svoju šikovnosť. Chlapci 

si zahrali futbal, dievčatá zatancovali 

super tanček, ktorý si sami nacvičili. Starší a 

mláde

ž už 

tra 

dične  

súťažila vo volejbalovom 

turnaji viacerých družstiev. 

Klub mladých priateľov 

poľovníctva Platan si 

pripravil veľmi zaujímavé 

prezentácie a kvízy z  o života 

našich lesov. 

 Neodmysliteľnou súčasťou celej akcie je aj hudobný doprovod a humorné slovo nášho DJ 

Jožka Vargu.  

 Záver patril futbalovému zápasu dospelákov. Potom sa už všetci zabávali a tancovali až 

do rána s kapelou TORPÉDO. Ďakujeme, že ste prišli a na všetkých sa tešíme opäť o rok. 

 

Katarína Szabóová, 

predseda KŠK 

 

 

  

 

 

Zelená je tráva 

 

TJ Družstevník Paňovce je nezisková organizácia, ktorá ponúka rôzne využitie areálu pre širokú 

verejnosť počas celého roka, predovšetkým však toho športového. Významnou mierou sa podieľa na 

spoločenskom, kultúrnom a sociálnom rozvoji a fungovaní obce. Počas futbalovej sezóny, ale aj 

prípravy, víta priaznivcov futbalu na domácich zápasoch mužov a žiakov, v letných mesiacoch ponúka 

možnosť hrania volejbalu, organizuje futbalový turnaj, či významnou mierou sa podieľa na 

organizovaní a priebehu tradičného Paňovského leta. V zime ponúka možnosť využitia telocvične. 

Futbalový klub TJ Družstevník Paňovce si po úspešnom roku 2015 stanovil pre  nasledujúci rok 2016 

viacero cieľov: 

 Skultúrniť prostredie areálu TJ 



 Zlepšiť kvalitu trávnika  

 Stabilizovať káder mužov a žiakov 

 Vyriešiť nedostatok financií na činnosť klubu  

 Plniť spoločenské, kultúrne a sociálne úlohy TJ v obci Paňovce 

Už na úvod môžeme konštatovať, že naplnenie týchto cieľov sa nám podarilo (ako – to si vysvetlíme 

v ďalšom texte). 

Futbalová činnosť v jarnej časti sezóny 2015/2016 

Družstvo mužov: 

 Každá druhá nedeľa počas sezóny je v našej obci spojená s futbalom. Z rozhlasu znie 

futbalová hymna „Zelená je tráva“ a dedina zaznamenáva presun priaznivcov futbalu smerom na 

ihrisko. Čo by bolo, keby futbalu v našej dedine nebolo- pomyslel som si.  

 Príprava mužov na jarnú časť sezóny začala tradičným Trojkráľovým turnajom v telocvični, 

ktorý bol prístupný pre širokú verejnosť a sledovanie jednotlivých zápasov si hráči aj diváci 

vychutnávali z novovytvorených priestorov Masek-clubu  s výhľadom do telocvične. Nasledovali 

tréningy nie len v telocvični, ale aj vonku pod umelým osvetlením a taktiež prípravné zápasy. Po 

jesennej časti a priebežnom 6. mieste družstvo mužov pokračovalo v pomerne úspešnom ťažení aj na 

jar. Doma ostali opäť neporaziteľní a zaznamenali len stratu 2b po remíze. Vo vonkajších zápasoch sa 

až tak nedarilo a dokázali si doviesť len 1b. V konečnom zúčtovaní to stačilo na konečne 5. miesto 

a vzhľadom na prvý rok v 1. triede vládla v mužstve spokojnosť.  

Družstvo žiakov: 



 Omnoho viac sa darilo žiakom U15, ktorí sa počas jari snažili udržať priebežné 1. miesto 

v tabuľke. Opäť sa im podarilo vyhrávať, až v predposlednom zápase v Dvorníkoch stratili 3b, čo 

znamenalo, že sa Dvorníky bodovo dotiahli na Paňovce. V poslednom zápase dokázalo družstvo 

žiakov vyhrať so súperom v Čečejovciach, avšak od konečného 1. miesta ich delil len menší počet 

strelených gólov. Bola to však výborná vizitka žiakov a predovšetkým reprezentácia obce Paňovce.  

 Po sezóne 2015/2016 TJ Paňovce zorganizovalo ukončenie sezóny predovšetkým pre našich 

žiakov a ich rodinných príslušníkov. Tento deň sa niesol samozrejme v duchu športu. Podporiť ho 

prišli hasiči z Čečejoviec, ktorí predviedli niečo z ich umenia a taktiež si zúčastnení vyskúšali na 

vlastnej koži tento druh športu. Pre deti 

boli pripravené súťaže za sladkú 

odmenu. Hlavná časť dňa patrila žiakom, 

ktorým boli odovzdané medaile, 

pohár a cena pre najlepšieho strelca 

súťaže- Nikolasa Hárka. O vecné ceny 

pre deti sa postarala Henrieta 

Krivdová, avšak spoločne s trénerom 

Adriánom Zareckým ukončili svoje 

pôsobenie pri futbale. Za odvedenú 

prácu im ďakujeme.  

Futbalová činnosť v jesennej časti sezóny 2016/2017 

Družstvo mužov: 

 Po krátkej letnej prestávke sa mužstvo dospelých pripravovalo na novú sezónu. Ich hlavným 

cieľom bolo stabilizovať mužstvo, čo sa podarilo. Súčasťou ich prípravy bol Memoriál Ondreja 

Komjáthyho. Už tradičný turnaj priniesol zaujímavé zápasy, predovšetkým ten finálový medzi 

mužstvami Paňoviec a Košickej novej Vsi, kedy o celkovom víťazovi rozhodli až penalty, no 

s neúspešným koncom pre Paňovce. Divákovmu oku však lahodili skvelé futbalové momenty a výkony 

hráčov na ihrisku. 

 V prebiehajúcej jesennej časti sezóny si hráči počínajú veľmi dobre. Držia sa na popredných 

priečkach a darí sa im nosiť body aj z vonkajších zápasov. Dôvodom môže byť aj citeľná podpora 

fanúšikov nie len na domácom ihrisku, čo si nesmierne ceníme a za čo im patrí obrovská vďaka.    

Družstvo žiakov: 

 Najväčšou obmenou prešlo mužstvo žiakov. Vzhľadom na počet žiakov vo veku od 7 do 11 sa 

TJ Paňovce rozhodli do novej sezóny vykročiť s družstvom prípravky tzv. U11. Na trénerstvo sa 

podujal Roman Seliga, ktorému s veľkou mierou pomáhajú aj rodičia žiakov. Po pomalšom štarte 

a prvými skúsenosťami so súťažným zápasom zaznamenávajú žiaci čoraz lepšie výsledky a víťazstvá. 

Vedenie TJ teší fakt, že deti majú chuť chodiť na tréningy a hrávať za TJ Paňovce, čo dokazuje aj 

vysoká účasť. Veríme, že im to vydrží čo najdlhšie a v budúcnosti posilnia mužstvo dospelých.  

Mimošportové aktivity klubu 



 Rok 2016 začal pre členov TJ v znamení príprav do ďalej časti sezóny. Členovia TJ sa počas 

roka niekoľko krát stretli, aby skultúrnili areál TJ, zvýšili kvalitu ihriska, či spríjemnili život v obci. Tieto 

brigády organizovali vo svojom voľnom čase, nezištne a predovšetkým pre radosť nie len svoju 

a svojich fanúšikov, ale aj všetkých ostatných obyvateľov obce, či jej návštevníkov. 

 Členovia TJ po zime vypratali priestory TJ, vytriedili nepotrebný odpad a natreli posed na 

kameru. Opäť boli súčasťou akcie, ktorú organizovali poslanci na Veľkú noc v telocvični. Aby  bolo 

možné jej uskutočnenie, museli navariť úchyty na volejbalovú sieť, nafarbiť čiary na parketách a tiež 

sprístupniť a pripraviť priestor v šatniach.  

 Jeden z cieľov TJ bolo zvýšenie kvality ihriska, čo členovia TJ zabezpečili jeho povalcovaním 

a nainštalovaním zavlažovacieho zariadenia. Na prevzdušnenie trávnika vyrobili valec, tzv. ježka.  

 Členovia TJ sa rozhodli skultúrniť a zlepšiť pohodlie divákov na futbalových zápasoch tým, že 

vybrali staré lavičky, zrovnali terén za pomoci ťažkej techniky, osadili betónové kocky, na ktoré 

následne položili/navŕtali nové lavičky.  

 Ako každý rok pred Paňovským letom vykosili a vyčistili areál TJ, participovali na jeho 

organizovaní, vytvorili nový formát futbalového pobavenia v podobe turnaja 4. tímov z Paňoviec, 

zabezpečili prípravu ihriska, šatní, pranie dresov. Taktiež organizovali volejbalový turnaj.  

 Členovia TJ pravidelne zabezpečujú kosenie areálu, na činnosť ktorej boli nútení zakúpiť 

krovinorez, ďalej vyklčovanie kríkov okolo oplotenia, či rôzne iné nepredvídateľné činnosti spojené 

s údržbou. 

 Už tradične TJ Družstevník Paňovce a jeho členovia organizujú Katarínsku zábavu a nebolo 

tomu inak ani tento rok. Plnohodnotne sa tak členovia TJ podieľajú na živote v Paňovciach a výrazne 

prispievajú k naplneniu kultúrnych a spoločenských úloh našej obce .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zhrnutie 

 Záverom musíme konštatovať, že výzvy, ktoré si TJ Družstevník Paňovce stanovil v roku 2016, 

svojou aktívnou činnosťou splnil a to aj vďaka nemalej pomoci od tretích strán. Aj napriek nie 

najlepšej finančnej situácii sa chce vedenie TJ Paňovce poďakovať sponzorom, vďaka ktorým bolo 

umožnené zakúpiť nové dresy pre mužov a žiakov. Pre nasledujúci rok bude organizácia TJ Paňovce 

žiadať o navýšenie dotácie  zo strany obce a pevne veríme, že nám vzhľadom na urobené a odvedené 

pracovné  a športové činnosti obec vyhovie. Taktiež nezabúdame poďakovať každému, kto sa 

akýmkoľvek spôsobom pričinil k fungovaniu tejto organizácie, či už nezištnou pomocou, alebo len 

svojou prítomnosťou na futbalových zápasoch.   

„Športu ZDAR a futbalu obzvlášť“ a „ Lebo bez futbalu nie je nedeľa nedeľou“  sú mottá, ktoré máme 

stále na pamäti a svojimi ďalšími aktivitami ich túžime naďalej napĺňať. Dúfame, že každá naša ďalšia 

výhra prinesie fanúšikovi úsmev na tvár, obci dobré meno a nám radosť a zadosťučinenie z dobre 

vykonanej práce. 

         Roman Ujco 

         člen výboru TJ 

 

Spoločenská kronika 

 

Narodili sa:   „ ÁNO“ si povedali   Opustili nás: 

          

  január 2016     október   2016     marec 2016 

Juraj Guľka    Michal Fazekas a Zuzana Hanková  Irena Juhászová  

 

  február 2016          apríl 2016 

Victory Šoltésová        Margita Nižníková 

 

  máj 2016          máj 2016 

Mia Alexandra Lucskaiová      Ján Dessewffy 

 

           jún 2016 

         Terezka Fatľová 

         

           október 2016 

         Milan Štovčík 

         Ladislav Horňák 

 

Ku  dňu 01.01.2016 bolo prihlásených k trvalému pobytu: 584 obyvateľov. Počas roka sa 6 obyvatelia 

nahlásili  a 4 odhlásili z trvalého pobytu. 

Ku dňu 30.11.2016 máme evidovaných  k trvalému pobytu 584 obyvateľov.     

           

         Mgr. Monika Bačová                                                   

         ekonómka obce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


