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Vážení občania,
blížia sa sviatky vtelenia Ježiša
Krista, sviatky vykúpenia, pokoja
mieru a lásky - Vianoce. Patria k
najvýznamnejším sviatkom v skoro
všetkých kresťanských cirkvách. Na
malú chvíľku sa všetci zastavíme
a otvoríme svoju náruč. V každom
príbytku zavládne porozumenie,
láska a spoločne si so svojimi
blízkymi pri štedrovečernom stole
zaspomíname na zážitky, ktoré nám
tento rok priniesol. Nezabúdajme
ani na svojich známych a priateľov,
pretože počas týchto sviatkov by
nemal byť nikto sám. Vianoce spájajú
rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú
nám uctiť si lásku v našich životoch
tak často, ako je to len možné.
Nech pravý zmysel Vianoc naplní
Vaše srdcia a domov mnohými
požehnaniami.

Prajem si, aby sme si vážili
jeden druhého. Prajem Vám
pokoj v rodinách, aby ste zvládli
predvianočný zhon s ľahkosťou.
Všetkým Vám krásne a požehnané
vianočné sviatky, veľa zdravia, lásky
a porozumenia v novom roku želá
starosta obce a poslanci obecného
zastupiteľstva.

Ak láska topí ľad,
čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac,
ako v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho
a počuť praskať mráz,
padajúce vločky
a v detských očkách jas,
tak prišla doba,
keď pre každého máme
pár prívetivých viet,
sú tu Vianoce a nad čaro
Vianoc nič krajšieho niet!
Nech sú pre Vás tieto sviatky
žiarivé a radostné.
Nech všetky Vaše želania
a sny stanú sa skutočnosťou
a nech Vás pocit radosti
naplní počas celého roka.
Anton Kocela,
starosta obce
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DAROVANIE KRVI
9. august 2017
„Darovanie krvi“ bolo prvým impulzom začatia osláv v
našej obci. Akcia sa konala v stredu, 9.augusta 2017 od 8:00
hod. v zasadačke obecného úradu. Zamestnanci transfúznej

KRÍŽOVÁ CESTA - 11. august 2017
Piatok, 11. august 2017 začal trochu iným štýlom, ako
tomu bolo pominulé roky.
O 18:30 hodine v parku pri fontáne odhalil starosta obce
drevenú „bustu“ nášho rodáka, kňaza a Užského ﬁlantropa
Andreja Budiša. Prítomným sa prihovoril starosta obce
pán Anton Kocela, ktorý v krátkosti porozprával o živote
Andreja Budiša. Následne sa prihovoril miestny pán farár
Mgr. Slavomír Bakoň a pán MUDr. Anton Bereš. Popoludnie
spestrili naše miestne folklórne skupiny „Pavlovčane“,
„Škucirka“ a „Sokoli“. Po príhovoroch vykonal starosta obce
akt odhalenia sochy. Následne sa prítomní podpísali do
knihy obecných akcií.
Samotná krížová cesta začala o 19:00 hodine pred
základnou školou. Pokračovala tak, ako tomu bolo aj minulý
rok, a to druhým zastavením na Školskej ulici pred farským
úradom. Tretie až piate zastavenie bolo na Cintorínskej
ulici. Ďalej sa pokračovalo na ulici Východnej, Mlynskej a
opäť Školskej ulici. Posledné zastavenie krížovej cesty bolo
vo farskom kostole ukončené svätou omšou.
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stanice Michalovce odobrali krv 24 darcom nielen z Pavloviec
nad Uhom ale aj mládeži z Festivalu radosti. Pre darcov bolo
prichystané občerstvenie a všetci boli odmenení poukážkou
na nákup doplnkového tovaru v lekárni ALMA Pavlovce nad
Uhom. Za tento humánny čin všetkým zúčastneným touto
cestou ďakujeme. Sme presvedčení o tom, že niekomu táto
vzácna tekutina zlepší zdravie alebo zachráni život.
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„MISS ZELENINA“
a „GULAŠOMÁNIA
12. august 2017
Súťažná výstava doma vypestovanej zeleniny a varenie
kotlíkového guľášu. To sú dve súbežné súťaže počas soboty,
tretieho dňa osláv. Obe boli doplňované sprievodnými
akciami, na ktorých drobnochovatelia vystavovali svoje
pekné exempláre hydiny, vtáčikov a zajačikov, policajti
predviedli ukážky s cvičeným psom a hasiči predviedli
občanom a deťom svoju hasičskú techniku a hasičský zásah.
Do súťaže o najkrajšiu, najväčšiu alebo najkrajšie
naaranžovanú zeleninu sa zapojili nasledovné skupiny,
či jednotlivci. Komárik Milan, Sarič Štefan, Mesaroš Ján,
Čalfa Jaroslav, Danacková Jozefína, Hudika Jozef, Kertés
Andrej, Kicka Milan, Hoľuková Ružena, Martinková Zuzana
a „Aktívne ženy“. Na treťom mieste s počtom hlasov 31 sa
umiestnil pán Kicka Milan, na druhom mieste s počtom
hlasov 36 pán Mesaroš Ján a prvenstvo si odniesli Aktívne
ženy s počtom hlasov 50.
Rekordný počet družstiev (18) na súťaž vo varení
kotlíkového guľášu prekvapil oproti minulým ročníkom
všetkých. Boli to družstvá: „Ajeto“, „BBC“, „Dudašovci“,
„FS Pavlovčane“, „FS Škucirka“, „Joniovci“, „Kamena“,
„Komunitné centrum“, „Piráti“, „Poľovníci“, „Rýchla rota“,
„SNS“, „Sokoli“, „Športovci“, „Tancošovci“, „Ulica Mlynská“,
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„Ulica Za poštou“. Z takého množstva uvarených guľášov
mala porota naozaj čo robiť, aby vybrala ten najlepší,
najchutnejší a najvoňavejší guľáš. Umiestnenia na prvých
troch miestach boli nasledovné: 3. miesto získal guľáš
družstva „Kameny“. Na 2. mieste sa umiestilo so svojim
guľášom družstvo „Poľovníkov“ a na 1. mieste družstvo
Základnej školy s MŠ.
Po súťažiach na miestnom amﬁteátri vystúpili naše
folklórne spevácke skupiny „Pavlovčane“, „Škucirka“ a
„Sokoli“. Zatancovali deti z tanečnej skupiny „Romano
Jilo“. So spevom a hrou na gitare vystúpil aj „ČIKO“ pán
Štefan Barančík. Sobota bola plná stretnutí, zábavy, ukážok
a súťaženia. Veríme, že na toto popoludnie budeme všetci
pekne spomínať.
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KULTÚRNY PROGRAM
13. august 2017
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Štvrtý a posledný deň „Dní obce Pavlovce nad Uhom“
nezačal podľa naplánovaného programu, lebo zo soboty
na nedeľu v noci sa v regióne prehnala veľmi silná búrka,
takže v nedeľu bol terén v okolí amﬁteátra mokrý a klzký.
Naplánovaná svätá omša sa preto musela konať vo farskom
kostole so začiatkom o 11:00 hodine.
Nedeľnému popoludniu počasie už prialo o trochu
viac, preto sa kultúrny program už konal na amﬁteátri v
miestnom parku. Po príhovore starostu obce, ktorý privítal
všetkých prítomných sa začal kultúrny program. S prvou
polovicou svojho vystúpenia vystúpil nevidiaci spevák
Maroš Bango. Nasledovalo uvedenie do života publikácie
„Historické príbehy Pavloviec nad Uhom“. Krstným otcom
knihy sa stal práve nevidiaci spevák Maroš Bango, ktorý
knihu pokrstil zeminou a podpísal sa do pamätnej knihy
našej obce.
Nasledovala ďalšia polovica jeho vystúpenia a hneď po
ňom starosta obce pán Anton Kocela pozval na pódium
manželské páry, ktoré v tomto roku oslavujú významné
výročie svadby. Tento rok oslavujú „Smaragdovú svadbu“ tri
manželské páry, ktoré sa zosobášili pred 55. rokmi v našej
obci. Patria sem manželia Kopeňoví, manželia Pajtašoví a
manželia Čičákoví. Výnimočné výročie svadby „Kamennú
svadbu“ v tomto roku oslávili aj manželia Gogoví, ktorí sa
v našej obci zosobášili pred 65. rokmi. Starosta obce ich
odmenil darom a kyticou kvetov. Srdečne im blahoželáme a
prajeme veľa lásky.
Následne s folklórnym programom vystúpila skupina
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„Svojina“ z Michaloviec a zábavná skupina ,Bravo“ z
Novej Ľubovne. Hudobná skupina „Hurikán“ sa kvôli
posunu programu a nedostatočnému svetlu ospravedlnila,
že nemôže vystúpiť, no prisľúbili svojim fanúšikom, že
odohrajú celý svoj koncert v nedeľu, 27. augusta 2017
popoludní. Vo večerných hodinách sa na pódiu amﬁteátra
vystriedali domáce rómske skupiny „Terne Čave“ a „Gipsy
Mekenzi“
Nedeľné popoludnie malo svoje čaro aj napriek
chladnejšiemu počasiu. Každý, kto sa záverečného dňa
osláv zúčastnil si určite odniesol peknú spomienku a
pekný umelecký zážitok. Ďakujeme všetkým, ktorí sa osláv
okrúhleho 690. výročia zúčastnili a dúfame, že sa nám o rok
podarí pripraviť pre Vás zas o niečo lepší program.

Spoločenská kronika
NAŠI JUBILANTI
September 2017 č.d. jubileum
Elena Tancošová 128 70 r.
Andrej Kováč
840 70 r.
Jozef Tomči
12 70 r.
Július Gaži
399 70 r.
Anna Kušnirová 831 75 r.
Alžbeta Šimonová 121 80 r.
Mária Bartová
685 85 r.
Október 2017
Anna Demeterová 790 65 r.
Marta Kačová
59 65 r.
Marta Soroková 13 65 r.

Juraj Sabovčík
Eva Mesarošová
Terezia Kocáková
Margita Čalfová
Anna Sabovčíková
Mária Kurciková
November 2017
Júlia Tancošová
Irena Astalošová
Eduard Andrejčík
František Majoroš
Anna Kešeľová

808
833
560
902
447
744

70 r.
70 r.
70 r.
80 r.
85 r.
85 r.

148
803
726
856
455

65 r.
65 r.
65 r.
70 r.
70 r.

Alexander Čižmár
Mária Kažmérová
Zuzana Javorová
December 2017
Rudolf Popik
Estera Joniová

758 75 r. Alžbeta Vaľová
762
655 80 r. Ján Gaľa
49
745 80 r. Anna Horváthová 942
Ľudmila Molnárová 800
179 65 r. Milan Iľčík
787
175 65 r.

SVOJE „ÁNO“ SI PRED SVEDKAMI POVEDALI
August - November 2017
Jozef Grajcar – Adriána Gažiová
Sergej Gombár – Miroslava Kalejová
Matthew Charles Shaw – Slávka Demetrianová
Tomáš Gombár – Ivana Tirpáková
Milan Popik – Liudmyla Vasylivna Bazho
Peter Gombár – Magdaléna Popiková
Marcel Kináč – Júlia Lacková

65 r.
65 r.
65 r.
70 r.
70 r.
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Ondrej Cica – Ľuboslava Murgačová
Vladimír Balický – Martina Čalfová Bc.
Matej Tokár – Jozefína Gombárová
Milan Kutlak Ing. – Slavomíra Butkovská Ing.
Kristián Čičák – Graciella Lacková
Ľubomír Gaži – Mária Tóthová

NAŠI NAJMENŠÍ
Júl 2017
č.d.
Tomáš Gaži
179
Róbert Adam
1003
Martina Beňaková
183
Melisa Popiková
179
Sebastian Lacko
849
August 2017
Emanuel Vojtech Cigan 160
Kevin Martin Popik 946
September 2017
č.d.
Sasha Tatárová
693

Denis Lacko
Október 2017
Mia Belavá
Ruth Gombárová
Samuel Sijarto
Gustáv Demeter
Jozef Tokár
November 2017
Kristián Čičák
Vivien Tokárová
Ondrej Tokár

75
179
533
746
318
168
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NAVŽDY NÁS OPUSTILI
August - November 2017
Michal Mihalik (*22.04.1951 +15.08.2017)
Alžbeta Patakyová (*09.07.1936 +26.09.2017)
Tibor Kešeľ (*13.11.1945 +27.09.2017)
Adela Čičáková (*30.05.1950 +28.09.2017)
Dezider Tancoš (*30.04.1951 +03.10.2017)
Helena Hanková (*17.01.1955 +10.10.2017)
Vladislav Mikula (*22.04.1956 +12.10.2017)
Marta Kurcíková (*06.07.1948 +18.10.2017)
Alžbeta Šlinská (*18.02.1940 +24.10.2017)
Anna Kohaniová (*30.10.1930 +28.10.2017)
Marta Hegedüšová (*04.05.1952 +09.11.2017)
Ján Bilohuščin (*20.01.1941 +15.11.2017)

361
145
209

Anna Sovičová
matrikárka

ROZPOČET OBCE na rok 2018
PRÍJMY spolu: ....................................3,317.990,- EUR
z toho:
Podielové dane z výnosu dane z príjmov .......... 1,266.129,Daň z nehnuteľností - pozemky, stavby, byty ......... 69.750,Miestne dane - pes, užívanie verej. priestr. ............... 2.000,Poplatok za komunálny odpad ................................ 23.880,Poplatky za dobýv. priestor a priesk. územie .......... 22.176,Daňové príjmy spolu ...................................1,383.935,Prenájom – byty, nebytové priestory ...................... 14.319,Užívanie kultúrneho domu a svadobky .................... 2.800,Nedaňové príjmy spolu .................................... 17.119,Správne poplatky – potvrdenia, výh. prístroje ......... 8.220,Za služby v Dome smútku ......................................... 2.000,Za hrobové miesta na cintoríne ................................ 1.500,Príjem z predaja KUKA nádob .................................... 270,Príjem za miestny rozhlas, fotokópie, orient. čísla ...... 210,Poplatky za opatrovateľskú službu ............................... 350,Príjem z úrokov na bežných účtoch ......................... 1.000,Príjem z výťažkov z lotérií a za videohry ................. 3.740,Ostatné príjmy spolu ....................................... 17.290,Transfery zo ŠR na prenesený výkon obce matrika, školstvo, hlásenie, stavebný úrad ........... 817.854,Transfery zo štátneho rozpočtu a granty Aktiv, TSP, HN, Obč. hliadky, CO, sponz, voľby .... 128.876,Dotácia z Min. vnútra SR na rekonštr. MŠ ........... 135.196,Dotácia z Min. vnútra SR na výstavbu KC ............ 287.873,Transfery a granty spolu ..............................1,369.799,Použitie rezervného fondu na kapit. výdavky ...... 437.176,Použitie nevyčerp. prostr. pre ZŠ z r. 2017 .............. 15.000,Príjmy ZŠ s MŠ spolu ....................................... 77.671,-

VÝDAVKY spolu: ................................3,317.990,- EUR
z toho:
Prevádzkové výdavky obecného úradu ................ 134.020,Bežná údržba obecných budov ............................... 57.050,Mzdové výdavky obecného úradu ........................ 146.930,Odvody z miezd do poistných fondov .................... 57.605,Členovia obecného zastupiteľstva ........................... 12.000,Pohrebníctvo – Domsmútku a cintoríny ................ 24.320,Kom.odpad – vývoz, nebezp., separ. odpad ............ 32.460,Doprava – Kia val., Liaz, Aut., Traktor, Hon ........... 38.330,Miestny rozhlas – správa a údržba ........................... 2.850,Verejné osvetlenie – správa a údržba ..................... 62.640,Verejná zeleň a správa a údržba parkov ................. 42.850,Správa a údržba miestnych komunikácií ............... 42.623,Správa miestneho hospodárstva obce .................... 36.520,Kultúrny dom, svadobka - vybavnie, správa .......... 28.130,Bytové hospodárstvo – školské byty ......................... 2.560,Požiarna ochrana - vozidlo, technik ......................... 1.250,Šport – tribúna, príspevky OŠK, ostatné ................ 30.300,Príspevky – cirkev, OZ Škuc., CVČ, obyv. ............... 27.000,Výd. na kultúru – oslavy, akcie, noviny, ohň. .......... 14.480,Výdavky na prenesený výkon zo ŠR – matrika,
škol.úrad, stav. úrad, OPT, hlásenie, SCŠPP .......... 180.520,Výdavky na ostatné transfery a granty aktivačné, TSP, HN, PnD, CO, Obč. hliadky,
komun.voľby, PKZ, rekonštr. MŠ, výst. KC ........... 144.780,Nákup prevádzkových strojov a zariadení ............. 50.000,Nákup výpočtovej techniky ..................................... 20.000,Investičná výstavba – MK, chodníky .................... 395.000,Rekonštr. MŠ, Výst. KC, oplot. OŠK a cint. ............ 705.482,Výdavky spolu na ZŠ s MŠ ................................ 1,028.290,Ing. Gabriela Mižáková, ved. ekonom. oddelenia
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KONCERT DOMÁCEJ SKUPINY „SOLID STATE“ A SKUPINY „HURIKÁN“
27. august 2017
Nedeľné popoludnie patrilo hudbe. Na amﬁteátri v si preto prišli na svoje. Dúfame, že sa hudobné popoludnie
miestnom parku vystúpila o 14:00 hod. domáca skupina páčilo a vydarilo podľa predstáv.
Skupinám veľmi pekne ďakujeme za pekné zážitky a
„SOLID STATE“, ktorá ukázala všetkým zúčastneným svoj
talent a legendárna skupina „HURIKÁN“, na ktorú sa všetci tešíme sa na ich koncert opäť niekedy v budúcnosti
veľmi tešili. Počasie im naozaj prialo a všetci fanúšikovia

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
Po dvojročnej nečinnosti sa v našej obci od 1. decembra
2017 znovu spustila Terénna sociálna práca prostredníctvom
Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna
práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít“. Do tohto projektu je v súčasnosti
zaradených 150 obcí na Slovensku. Jeho cieľom je zvýšenie
účasti znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v
spoločnosti za pomoci systematickej podpory a podpory
inovácií terénnej sociálnej práce, taktiež poskytnutie
odbornej pomoci všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v
nepriaznivej životnej situácii a sami ani s pomocou rodiny
a blízkych osôb nedokážu nájsť adekvátne riešenie svojho
sociálneho problému.
Terénna sociálna práca kladie dôraz i na prevenciu
rizikových faktorov či ohrozených skupín obyvateľstva a tým
aj vzniku akútnych krízových situácií. Špeciﬁckým cieľom
je zvýšenie začlenenia sa marginalizovaných komunít do
všetkých sfér v spoločnosti, najmä v oblasti vzdelávania,
zamestnanosti, zdravia a bývania a teda hľadanie riešenia
nepriaznivej sociálnej a životnej situácie obyvateľov, ktorí
sa stali členmi vylúčenej komunity z dôvodu dlhodobého

neriešenia svojich sociálnych problémov. Terénna sociálna
práca v obci je súčasťou starostlivosti o uspokojovanie
potrieb obyvateľov obce, vrátane špeciﬁckých potrieb
vylúčenej komunity v obci.
Terénni sociálni pracovníci poskytujú pomoc pri riešení
problémov súvisiacich so zdravím, bývaním, zamestnaním,
taktiež poskytujú sociálne, právne a ﬁnančné poradenstvo
a sociálnu pomoc pri riešení rodinných a sociálnych
problémov obyvateľov obce Pavlovce nad Uhom. Túto
činnosť v obci vykonávajú terénna sociálna pracovníčka
Mgr. Anna Vasiľová a terénna pracovníčka Anna
Kažmerová.

strana 8

PAVLOVČAN

ÚCTA K STARŠÍM
16. november 2017
Vo štvrtok, 16. novembra 2017 o 16:00 hodine prijali
pozvanie starostu obce – Antona Kocelu naši seniori.
Cieľom tohto popoludnia bolo spríjemniť si chladné zimné
popoludnie a spoločne si zaspomínať pri ľudových piesňach
a chutnom vínku.
V úvode sa všetkým prítomným starosta obce prihovoril
v krátkom príhovore, zaprial každému pevné zdravie a
pokojnú jeseň života. Predniesol prípitok a vyzval všetkých,
aby si spoločne štrngli pohárom vínka. Po prípitku
nasledovalo vystúpenie domácich súborov „Pavlovčanov“ a
„Sokolov“ s precízne pripraveným programom a ľudovými
piesňami. Naši seniori ich po vystúpení odmenili naozaj
úprimným potleskom. K prítomným sa v krátkosti
prihovoril aj náš pán farár a pred pohostením sa všetci
spoločne pomodlili a poďakovali za dobroty, ktoré pripravili
šikovné pavlovské ženičky. Patrí im za to veľká vďaka.
Hostia mali možnosť ochutnať domáce makové, orechové
a tvarohové „kolačky“, výborné „holubky“ a višňový zákusok.
Pevne veríme, že sa toto popoludnie každému páčilo, a že sa
v ešte väčšom počte takto spoločne zídeme opäť o rok.
Ďakujeme.
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SVIATOK SVÄTÉHO MIKULÁŠA
5. december 2017
V utorok, 5.decembra 2017 sa pred obecným úradom
zišli deti v sprievode svojich rodičov, aby privítali svätého
Mikuláša a jeho pomocníkov. Všetci ho netrpezlivo
očakávali.
Po jeho príchode ho starosta obce, pán Anton Kocela
privítal a poprosil, aby rozsvietil Vianočný stromček pred
obecným úradom a vianočnú výzdobu našej obce. Svätý
Mikuláš vyslovil „buď svetlo“ a stromček a všetky ozdôbky
naokolo sa rozsvietili. Následne sa prítomným prihovoril v
krátkom príhovore aj starosta obce a hneď potom vystúpili
deti z materskej školy a žiaci zo spojenej školy. Ich program,
ktorý si pre Mikuláša pripravili bol naozaj pestrý. Zaspievali
mu pesničky, predniesli básničky a jemu sa to náramne
páčilo. Mikuláš spolu s pomocníkmi, anjelikmi a čertíkmi
deti pochválil a obdaril ich sladkosťami.
Ak budú detičky poslúchať aj celý nasledujúci rok,
možno k nám Mikuláš zavíta opäť. Budeme sa na neho tešiť.

NAŠI JUBILANTI
12. december 2017
Medzi najkrajšie podujatia v roku patrí jednoznačne
stretnutie jubilantov. Starosta obce, pán Anton Kocela ich
každoročne pozýva na predvianočné posedenie v obradnej
sieni obecného úradu. Pozvaní boli seniori od 65 rokov,
ktorí v tomto roku oslávili svoje životné jubileum. Dokopy
bolo pozvaných krásnych 95 oslávencov. Oslava sa konala v
utorok, 12.decembra 2017.
Starosta obce spoločne s pracovníkmi obecného úradu
pripravil slávnostné popoludnie tak, aby sa všetci cítili
príjemne. Následne všetkých jubilantov pekne privítal a
poďakoval sa im za to, že prijali jeho pozvanie. Hneď potom
zaspievala na ich počesť ľudovú pieseň žiačka ZŠ s MŠ v
Pavlovciach nad Uhom - Katka Hrešová. Následne sa opäť

všetkým prítomným prihovoril starosta obce a náš duchovný
otec, Mgr. Slavomír Bakoň. Po pekných slovách venovaných
našim jubilantom spestrili predvianočné popoludnie
krásnym vystúpením „Pajtaški“ z Lekároviec. Pripomenuli

nám spevom a hovoreným slovom vianočné zvyky,
tradície, povery a koledy. Každý si vďaka nim zaspomínal
a pripomenul, ako sa voľakedy oslavovali vianočné sviatky,
za čo im nesmierne ďakujeme. Každý jubilant sa podpísal
do „Pamätnej knihy“ Pavloviec nad Uhom a starosta obce
každému z nich odovzdal darček, ktorý im bude pripomínať
tento slávnostný okamih.

V závere starosta obce poprial jubilantom veľa síl a
životného optimizmu a pozval ich na malé občerstvenie.
Všetci si pochutili na krémeši, kakaovej alebo džemovej
šiške a makových a lekvárových rožkoch. Pripili si pohárom
bieleho vínka a pospomínali na svoju mladosť. Všetkým
prajeme ešte raz pevné zdravie, životnú pohodu a mnoho
pekných rokov.

OŠK PAVLOVCE NAD UHOM
Vážení športoví priatelia.
V predchádzajúcom ročníku v 6.lige mužov sme sa
umiestnili na 1. mieste. Mužstvo OŠK Pavlovce nad Uhom
okrem samotnej súťaže vyhralo aj pohár a súperpohár.
Postúpili sme do 5.ligy zemplínskej a v domácom prostredí
začal tréningový proces pod vedením trénera Dušana
Kukuča. Priebeh tréningu nebol veľmi šťastný, lebo ešte
pred samotnou súťažou sa zranil strelec Marcel Hami,
ktorý do mužstva prišiel z Veľkých Kapušian. Časom sa
muselo mužstvo dopĺňať, lebo došlo k zraneniam viacerých
hráčov. Zo sobraneckého dorastu došiel Mário Kováč
na hosťovanie z Palína sa vrátil Boris Michálik a z MFK
Zemplín Michalovce prišiel Stanislav Maznica. V jesennej
časti mužstvo OŠK Pavlovce nad Uhom hralo výborne až
na nepriaznivé zaváhania vo Vinnom a na domácej pôde
s Kráľovským Chlmcom. Aj napriek týmto zaváhaniam

mužstvo skončilo v jesennej časti na 1. mieste. Vďaka za
výborné umiestnenie patrí celému kolektívu, ale je treba
vyzdvihnúť Jána Kotľara, ktorý nastrieľal súperom 19 gólov
a stal sa najlepším strelcom.
Cieľom klubu je postup do 4.ligy a pevne veríme, že sa
to podarí.
Poďakovanie patrí aj mužstvu dorastencom, ktorí pekne
reprezentujú obec Pavlovce nad Uhom v 4. okresnej lige.
V novej sezóne pribudli v obci ďalšie dve mužstva a to
mužstvo žiakov a B mužstvo dospelých, ktoré začalo svoju
prvú sezónu v najnižšej 8. okresnej lige.
Apelujeme hlavne na rodičov detí a žiakov Pavloviec
nad Uhom, ktorí majú radí šport ale hlavne futbal, aby ich v
tejto oblasti podporovali, lebo v nich je športová budúcnosť
našej obce. Ďakujeme.
Igor Gaľa
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