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Vážení občania.
V každom ročnom období sa nachádza mnoho pekného,
zaujímavého i užitočného. Po skončení zimy k nám prichádza
dlho očakávaná a okúzľujúca jar. Je to akási predzvesť zrodu
nového života, teplých a slnečných dní. Začínajú sa prebúdzať
prvé výhonky kvetov, tráva sa začína zelenať a vyháňa deti na
zelené lúky. Príroda rozkvitá do krásy.
S príchodom jari prichádzajú veľkonočné sviatky a s nimi
zvyky a tradície, ktoré k nim patria. Spoločne sa stretávame s
blízkymi pri rodinnom stole. V každom dome zavládne pohoda
a radosť. Na chvíľu sa počas uponáhľaných dní zastavíme a
pripomenieme si veľkonočné zvyky a tradície, ktoré stále majú
svoje čaro.
Na stole bahniatka a veľké dobroty,
príde i láska, vykročme jej oproti.
Nepokazme nikomu tieto dni sviatočné,
veď patria každému, veď sú veľkonočné.
Keď malé vtáčiky vyletia z hniezd
ako každú jar,
slniečko a teplé dni nám prinesú
ako krásny dar.
Vo svetle tohto radostného sviatku
nech je Vám slávenie Veľkej noci
prameňom lásky a pokoja.
Želám Vám pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje.
Nech radosť a veselosť Vás má
vo svojej plnej moci.
Požehnané Veľkonočné sviatky!
Anton Kocela
starosta obce
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školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom a Základnej
umeleckej školy Michalovce, elokované pracovisko Pavlovce
nad Uhom. Žiaci si pod vedením učiteľov a asistentov
Dňa 21. 12. 2017 sa uskutočnila v kultúrnom dome obce pripravili krásny kultúrny program vo forme kolied,
Pavlovce nad Uhom Vianočná akadémia žiakov Základnej tančekov, vinšovačiek, básničiek a pesničiek.

VIANOČNÁ AKADÉMIA

FAŠIANGOVÝ PLES – 27. 1. 2018
Štvrtý ročník Fašiangového plesu sa konal 27. januára
2018 v kultúrnom dome. Krátkym príhovorom otvoril
Fašiangový ples starosta obce, pán Anton Kocela. Po
príhovore nasledoval prípitok. Kultúrnym programom
všetkých zúčastnených potešila mužská spevácka skupina
Sokoli a folklórna spevácka skupina Pavlovčane. Po

krásnom vystúpení sa rozprúdila nefalšovaná zábava, ktorá
trvala až do skorých ranných hodín. O dobrú zábavu sa
postarala hudobná skupina „GALLANT“. Nechýbalo ani
chutné jedlo a občerstvenie, ktoré k fašiangovému obdobiu
naozaj patrí. Veľké poďakovanie patrí tiež sponzorom,
ktorí prispeli k tomu, že bola tombola opäť pestrá a bohatá.
Všetkým šťastlivcom srdečne blahoželáme. Dúfame, že sa
všetci zúčastnení dobre zabavili. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník Fašiangového plesu v našej obci.
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ČERPANIE ROZPOČTU OBCE k 31. 12. 2017
PRÍJMY spolu: ....................................2,655.672,- EUR
z toho:
Podielové dane z výnosu dane z príjmov pre obec, originálne MŠ, ŠJ, ŠKD, SCŠPP ........... 1,291.148,Daň z nehnuteľností–pozemky, stavby, byty .......... 66.571,Miestne dane – za psa, užívanie verej. priestr. ........ 2.448,Poplatok za komunálny odpad ................................ 15.376,Poplatky za dobýv. priestor a priesk. územie .......... 22.176,Daňové príjmy spolu ...................................1,397.719,Prenájom – byty, nebytové priestory ...................... 12.930,Užívanie kultúrneho domu a požičiav. riadu ........... 2.619,Nedaňové príjmy spolu .................................... 15.549,Správne poplatky – potvrdenia, výh. prístr. .............. 7.921,Za služby v Dome smútku ......................................... 2.636,Za hrobové miesta na cintoríne ................................ 1.095,Príjem za miestny rozhlas, fotokópie, Kuka ................ 160,Príjem z úrokov na bežných účtoch ......................... 2.940,Príjem z výťažkov z lotérií a za videohry ................. 5.550,Príjem z dobropisov za plyn za min. rok ................. 5.841,Vrátky poistného za predch. rok ............................... 1.184,Príjem za ostatné služby – refa audit VO ................. 4.177,Ostatné príjmy spolu ....................................... 31.504,Dotácie zo ŠR na prenesený výkon obce školstvo, matrika, hlásenie, stavebný úrad ........... 857.235,Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu a granty Aktiv., PKZ, hmotná núdza, PnD, recykl. fond ....... 53.343,Dotácie a granty spolu ................................... 910.578,Finančné príjmy-nevyč. ZŠ, prevod RF ............ 219.177,Kapit. príjmy –predaj voz., dotácia Rek. MŠ ....... 65.578,Príjmy ZŠ s MŠ spolu ....................................... 15.567,-

VÝDAVKY spolu: ............................... 2,153.775,- EUR
z toho:
Prevádzkové výdavky obecného úradu ................ 110.423,Bežná údržba obecných budov ............................... 30.032,Mzdové výdavky obecného úradu ........................ 122.875,Odvody z miezd do poistných fondov ................... 48.192,Odmeny poslanci OcZ a členovia komisií .............. 10.794,Pohrebníctvo – Dom smútku a cintoríny ............... 45.028,Kom. odpad – vývoz KUKA, neb., sep. odpad ........ 25.716,Doprava – Kia val., Liaz, Aut., Traktor, Hon .......... 24.420,Miestny rozhlas – správa a údržba ........................... 3.423,Verejné osvetlenie – správa a údržba ..................... 23.037,Verejná zeleň a parky – správa a údržba ................ 46.319,Miestne komunikácie – správa a údržba .................. 9.144,Správa miestneho hospodárstva ............................. 29.411,Kultúrny dom a svadobka - správa, riad ................. 17.368,Bytové hospodárstvo – školské byty ......................... 7.028,Požiarna ochrana - kontrola HP, technik, prísp. ....... 2.033,Šport – príspevky OŠK, tribúna, ihrisko ................. 41.934,Príspevky – obyvat., Charita, chov., OZ,CVČ ........... 3.520,Výdavky na kultúru – obecné akcie, noviny .......... 22.554,Výdavky na prenesený výkon zo ŠR – matrika,
hlásenie obyv., školský a stav. úrad, OPT, CO ......... 40.364,Výdavky na ostatné dotácie a granty – aktiv.,
PKZ, voľby, hmot. núdza, PnD, SCŠPP, TSP .......... 188.777,Nákup prac. + prev. strojov a budovy č. 681 ........... 85.313,Investičná výstavba – chodníky, Rekonštr. MŠ,
betónové oplotenie č. 845 a ZŠ, projekty .............. 241.696,Výdavky ZŠ s MŠ spolu ......................................... 974.374,Ing. Gabriela Mižáková, ved. ekonom. oddelenia
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PÁRANIE PERIA – 10. 02. 2018
Páranie kačacieho a husacieho peria do perín a vankúšov,
tak ako to bolo v minulosti súčasťou každej domácnosti
nielen v Pavlovciach nad Uhom, ale v celom zemplínskom
regióne, sa už tradične konalo v našom kultúrnom dome v
sobotu, dňa 10.februára 2018 v popoludňajších hodinách.
Na „páračkách“ sa zišli ženy všetkých generácií, od dievčat
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až po staršie ženy. Dievčatá sa čo to priučili starým tradíciám
našej obce a staršie ženy pospomínali, ako to bolo, keď oni
boli mladé. Nechýbalo ani tradičné pavlovské pohostenie pre
všetkých zúčastnených, ktoré pripravili šikovné pavlovské
žienky, a to varenú sladkú kukuricu, kysnuté koláče s čajom
a „holubky“. O dobrú náladu a program sa postarali naše
folklórne skupiny „Pavlovčane“, „Škucirka“ a „Sokoli“.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa párania zúčastnili a dúfame,
že ich toto popoludnie potešilo, že si zaspomínali a zabavili sa.
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ZO ŽIVOTA ZŠsMŠ v 1. POLROKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2017 - 2018
Ak chceme, aby raz naše deti stáli pevne na nohách, treba
im dávať na plecia zodpovednosť, preto sme školou, ktorá
vytvára optimálne podmienky na rozvoj vzdelanostnej a
osobnostnej úrovne svojich žiakov.

V školskom roku 2017/2018 sú žiaci rozmiestnení do
14 tried 1. stupňa a 11 tried 2. stupňa. V škole sú zriadené
2 oddelenia ŠKD. Vyučovanie prebieha v 1. – 3. a v 5. – 7.
ročníku podľa Inovovaného školského vzdelávacieho
programu ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Škola pre život
a vo 4. a v 8. – 9. ročníku podľa Školského vzdelávacieho
programu ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Škola pre život. Žiaci
majú možnosť realizovať sa aj v popoludňajších hodinách v
28 záujmových krúžkoch rôzneho zamerania.

V 1. polroku školského roka 2017/2018 bola
naša činnosť pestrá. Metodické orgány – metodické
združenia a predmetové komisie sa podieľajú na príprave
predmetových olympiád či ďalších zaujímavých akcií,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života školy. Koordinátori
projektov Zdravá škola, Environmentálna výchova,
Primárna prevencia a Ochrana života a zdravia pravidelne
organizujú zmysluplné akcie zamerané na pozitívny postoj
k životu. Medzi tradičné podujatia patrí Inaugurácia do
cechu prvákov, Prišiel k nám Mikuláš, slávnostná akadémia
Tešíme sa na Vianoce či medzinárodne podporované akcie,
akými sú Týždeň zdravej výživy a zdravého životného
štýlu, Týždeň boja proti šikane, Týždeň boja proti drogám,
ktoré podporujú zdravý životný štýl. Tradičnou akciou je
Deň otvorených dverí - ŠKOLA DOKORÁN. Sme skutočne
otvorenou školou, preto vždy radi privítame dobré nápady,
ktoré smerujú k napredovaniu školy. Žiaci spoznali krásy
Zemplína prostredníctvom obrazov regionálneho umelca
Júliusa Patakyho, rodáka z Pavloviec nad Uhom. Tvorcami
umenia sa stali v tvorivých dielňach v predvianočnom
období. Prostredníctvom športu sa venujú zdravému
spôsobu života, absolvovali lyžiarsky kurz v Kežmarských
Žľaboch i ďalšie športové aktivity.
Na základe partnerskej zmluvy s družobnou školou v
Užhorode sa uskutočnila družobná návšteva pedagogických
pracovníkov našej školy v meste Užhorod na Ukrajine.
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Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena skúseností a certiﬁkačné testovania elektronickou formou (Testovanie
poznatkov v oblasti výchovy a vzdelávania, ale aj nadviazanie 5 online, Testovanie 9 online), o ktorú každoročne žiaci
prejavia záujem. NÚCEM ponúkol v jesennom období
vzťahov medzi susednými krajinami.
školského roku 2017/2018 elektronické testy pre školy,
ktoré majú licencie pre systém e-Test. Vzhľadom na to,
že naša škola patrí k certiﬁkačným školám, sme umožnili
žiakom 5. ročníka absolvovať prípravu na Testovanie 5-2017
modernou elektronickou formou.

Opakovane už niekoľko rokov sa naši žiaci zapájajú do
testovania KOMPARO, pretože to považujeme za výbornú
príležitosť ako pripraviť žiakov na Testovanie 9 a Testovanie
5. Spätná väz¬ba a porovnanie s výsledkami žiakov z iných
slovenských škôl sú pre nás dôležité. Popri preverovaní
Rodičia a učitelia nestoja na opačných stranách, ale
vedomostí, kompetencií z testovaných predmetov a zisťovaní
všeobecných študijných predpokladov žiakov, KOMPARO spoločne sa usilujeme o to, aby sa čo najviac naplnili reálne
ponúka tréning za podmienok, ktoré sa približujú tým potreby žiakov. Rodičia sú rovnocenní partneri a majú
právo podieľať sa na vzdelávacom a výchovnom procese,
počas celonárodného preverovania vedomostí.
čím sa zvyšuje ich informovanosť o dianí v škole. Moderná
doba je orientovaná na život na sociálnych sieťach, čomu
sa prispôsobujú už takmer všetky sféry života. Z koláča
obľúbenosti medzi užívateľmi stále najviac ukrajuje
Facebook, preto aj nás tam môžete nájsť a dozvedieť sa oveľa
viac o živote v našej škole. O jednotlivých školských akciách
informujeme širokú verejnosť prostredníctvom webovej
stránky školy, Facebooku, školského časopisu i školskej
televízie.
„Nie je možné naučiť všetky deti všetkému, ale je
možné učiniť každé dieťa šťastným.“ Naša škola rešpektuje
intelektuálne a fyzické možnosti každého jednotlivca, čím
Nadštandardné
materiálno-technické
vybavenie vytvára viacero ciest vedúcich k jednému cieľu, a tým je
školy, ktoré je našou devízou, nám naďalej umožňuje byť zvládnutie štátneho i školského vzdelávacieho programu
spolupracovníkmi Národného ústavu certiﬁkovaných všetkými žiakmi. Vieme, že každé dieťa má svoje sny a naša
meraní vzdelávania (NÚCEM). Naša škola je oprávnená škola mu pomáha na ceste na vrchol.
RNDr. Milan Zolota, PhD., riaditeľ školy
realizovať celoštátne (NÚCEM-om organizované)

Zo života Spojenej školy v I. polroku školského roka 2017/2018
Od 1. septembra 2017 MŠVVaŠ SR zaradilo do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky aj Špeciálnu
materskú školu, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom, ktorá
je jednou zo štyroch organizačných zložiek Spojenej školy.
V školskom roku 2017/2018 navštevuje našu školu 119
žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami:
počet tried v ŠMŠ: 1, počet žiakov v ŠMŠ: 8; počet tried v
ŠZŠ: 11, počet žiakov v ŠZŠ: 77; počet tried v PŠ: 4, počet

žiakov v PŠ: 34.
Riaditeľkou Spojenej školy je od 1. 6. 2015 Mgr. Viola
Tirčová, zástupkyňou riaditeľky školy od 1. 9. 2015 Mgr.
Miroslava Hrindová. Výchovno – vzdelávací proces
zabezpečuje 19 kvaliﬁkovaných pedagógov, bezproblémovú
prevádzku zariadenia 8 nepedagogických pracovníkov.
V rámci mimoškolskej činnosti bolo zriadených 10
záujmových útvarov, v ktorých pracuje 80 žiakov: Hudobný,
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Mgr. Stanislav Novák, Literárno – dramatický, Mgr. Anna
Mišľanová, Poď sa hrať, Mgr. Anna Horváthová, Relaxačný,
Mgr. Alžbeta Berešová, Stolnotenisový, Mgr. Jana Matyiová,
Šikovníček, Mgr. Marcela Daňková, Športový, Ing. Rastislav
Rapač, Tanečný, Mgr. Viera Pavlová, Varíme zdravo a
chutne, MVDr. Anna Sabolová, Výtvarný, Mgr. Ingrid
Sabová, Zdravotníček, Mgr. Silvia Penzešová.
Zoznam školských aktivít konaných v I. polroku
školského roka 2017/2018:
september
• Srdce ako dar
• Jesenné účelové cvičenie
október
• Projekt Hovorme o jedle
• Aktivity zameraná proti agresivite a útočnému správaniu
• Pôvod potravín – prečo konzumovať slovenské potraviny
november
• Detský čin roka
• Čaro hliny – výtvarná súťaž
• Stretnutie s poľovníkom
• Beseda – týždeň boja proti drogám
• Zober loptu, nie drogy
• Deň otvorených dverí Praktickej školy
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december
• 11. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky
• Sviatok svätého Mikuláša
• Vianočné tvorivé dielne
• Divadelné predstavenie Vianočná rozprávka
• Vianočná akadémia

január
• Starostlivosť o vtáčiky

Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom

Komunitné centrum v Pavlovciach nad Uhom, si za
obdobie od svojho zriadenia, v r. 2014, vybudovalo stálu
sieť klientov, detských účastníkov aktivít, dobrovoľníkov
a partnerov. Ku koncu r. 2017 evidujeme v databáze 60
dospelých klientov a 103 detí. Mesačne poskytneme
poradenstvo v priemere 53 klientom a zrealizujme 35
aktivít. Ročne to je 636 kontaktov a 329 skupinových aktivít.
Pravidelné aktivity s deťmi zameriavame na efektívne
trávenie voľného času, v rámci voľno časových aktivít,
záujmových krúžkov, preventívnych programov, doučovania
a máme zriadený aj predškolský klub detí. Pre dospelých

pripravujme prednášky na témy zdravie, ﬁnančné
poradenstvo a zamestnanosť. Úspešne reprezentujeme
centrum s tanečným súborom, na rôznych podujatiach.
Veľa času trávime s deťmi v prírode a na detskom ihrisku. Z
našich väčších aktivít spomenieme pravidelné mini bazáre,
prednášky a diskusné kluby pre žiakov ZŠ, deň detí, súťaž vo
varení guľášu, nábor do zamestnania, stretnutie s deťmi pri
jedličke a mnohé iné. Veľký úspech má u dievčat a chlapcov
nový krúžok varenia.
Počas roka 2017, sme spoločne s dobrovoľníkmi
vymaľovali celé komunitné centrum, napiekli sme 9350
oblátok, rozdali sme 150 kg chleba a pečiva od sponzorov
a rozdelili sme okolo 70 vriec oblečenia a obuvi, vydali sme
niekoľko ton potravín z potravinovej pomoci a zbierok,
darovali sme krv... Bez dobrých ľudí by sme tieto krásne
úspechy sami nemohli uskutočniť. Všetkým zo srdca
ďakujeme.
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Pri našej práci sa snažíme, aby každé stretnutie s človekom
bolo založené na vzájomnej úcte, prijatí a porozumení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

• vzdelávanie - motivácia k zvyšovaniu kvaliﬁkácie,
• sociálne zabezpečenie - asistencia pri vypĺňaní rôznych
tlačív, pomoc s umiestnením do náhradného bývania a
zariadení, asistencia pri vybavovaní rôznych príspevkov,
preukazu ZŤP, štipendií, osobných dokladov.
Terénna sociálna práca zabezpečuje sociálnu pomoc a
asistenciu pri riešení širokej škály problémov vyplývajúcich
z nepriaznivej životnej situácie, taktiež poskytuje sociálne,
právne a ﬁnančné poradenstvo pri riešení rodinných a
sociálnych problémov. Veríme, že prostredníctvom našej
činnosti prispejeme k zveľadeniu obce a zdvihnutiu
všeobecnej úrovne v rôznych smeroch.

V decembrovom vydaní sme Vás informovali o spustení
Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít“ v našej obci, ktorý sa vykonáva pod záštitou
Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Od 1. 2. 2018 do našich kruhov pribudli dve terénne
pracovníčky – Mária Balická a Ingrid Cicová. Ďalšou
novinkou je, že nás môžete nájsť v nových priestoroch na
prízemí Obecného úradu, č. dverí 102 (bývalé priestory
pobočky Slovenskej sporiteľne).
Terénna sociálna práca v obci sa zameriava na pomoc
občanom v rôznych sférach ako:
• zamestnanosť - vyhľadávanie vhodného zamestnania,
asistencia pri napísaní životopisu a žiadosti o zamestnanie,
• bývanie - vysporiadanie majetkov, sprostredkovávanie
komunikácie s rôznymi inštitúciami,
• zdravie - asistencia a sociálne poradenstvo v oblasti
zdravia a hygieny,
• sociálno-patologické javy,
• ﬁnancie a hospodárenie - zvyšovanie ekonomickej
gramotnosti, asistencia pri písaní žiadostí o splátkové
kalendáre a komunikácia so spoločnosťami vymáhajúcimi
pohľadávky,
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MIESTNE OBČIANSKE
PORIADKOVÉ SLUŽBY
Všetci dobre vieme, že naša obec je rozmanitá nielen
svojou rozlohou, ale vyniká aj vysokým počtom obyvateľov.
Dôležité je preto, aby sme sa v nej cítili dobre a hlavne
bezpečne. Snaha nášho starostu obce, pána Antona
Kocelu o schválenie ním podanej žiadosti k projektu
„Miestne občianske poriadkové služby“ nevyšla nazmar.
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre
časť operačného programu Ľudské zdroje nám koncom
minulého roka vydalo rozhodnutie o schválení žiadosti o
nenávratný ﬁnančný príspevok.
Prostredníctvom toho sme od 1.januára tohto roka prijali
do pracovného pomeru osem členov miestnej občianskej
poriadkovej služby v našej obci. Pracovníci MOPS poskytujú
služby vo viacerých oblastiach, ako je napr.:
- monitorovanie bezpečnosti detí pri príchode a odchode
zo školy,
- dohliadanie na ochranu verejného a súkromného
majetku pred poškodzovaním,
- upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne
konanie a následné oznámenie danej skutočnosti príslušnej
inštitúcii,
- kontrolovanie pohybu a miesta stretávania sa maloletých
detí a mládeže,

Spoločenská kronika
NAŠI JUBILANTI
Január 2018 č.d. jubileum
Mária Popiková
149 65 r.
Ján Balický
716 65 r.
Koloman Lacko
216 65 r.
Helena Gombárová 533 65 r.
Anna Gerová
796 65 r.
Emília Jenčíková 943 65 r.
Vojtech Kačo
59 70 r.
Jozef Dóczi
454 70 r.
Jozef Bajger
620 70 r.
Andrej Borkes
835 80 r.
Anna Orosová
498 85 r.
Február 2018
Božena Čolaková 142 65 r.
Mária Novakovská 873 65 r.
Elena Čičáková
313 65 r.
Anna Kočanová Mgr. 826 75 r.
Mária Szijartová 594 85 r.
Zoltán Čeheľ
898 85 r.
Mária Gondová
26 85 r.
Marec 2018
Božena Mrázová 563 65 r.
František Lörinc 799 70 r.
Mária Štafurová
423 70 r.

Helena Saričová
Július Mati
Irena Oršovská
Apríl 2018
Helena Laškodyová
Tibor Cica
Mária Rosolová
Alžbeta Tovlinová
Ján Makšim
Jozef Popik
Anna Veseleniová
Štefan Maroši
Andrej Belák
Ján Gaži
Juraj Gombár
NAŠI NAJMENŠÍ
December 2017
Lusy Pasteláková
Kristián Malý
Adam Latta
Január 2018
Helena Kirvejová
Milan Lacko

545 70 r.
61 75 r.
870 75 r.
288
242
606
892
520
50
793
248
366
79
268

65 r.
65 r.
65 r.
65 r.
70 r.
70 r.
70 r.
70 r.
70 r.
75 r.
85 r.

č.d.
478
884
3
č.d.
939
320

- upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a
lúčnych porastov,
- monitorovanie a nahlasovanie prípadov nelegálnych
skládok a i.
Pracovníci MOPS spolupracujú s príslušníkmi
integrovaného záchranného systému a ich prioritou je
dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci. Ich
činnosť spočíva v prevencii, ale v prípade neodkladnej
potreby aj operatívnom zásahu pri riešení drobných
kriminálnych a vandalských prečinov a deliktov, hlavne
majetkového charakteru. Pevne veríme, že činnosť miestnej
občianskej poriadkovej služby prispeje k bezpečnosti v našej
obci a k predchádzaniu priestupkovej a trestnej činnosti.
Vypracovala: Ing. Lenka Kocelová, sociálne veci,
personalistika a mzdy

Ryan Demeter
Liana Jázmin Tancošová
Laura Monika Tancošová
Február 2018
Justin Samuel Belavý

494
396
396
č.d.
929

Antónia Cicová
Jana Balogová
Letícia Beňáková
Alex Farkaš
Milan Kešeľ

217
97
559
411
955

SVOJE „ÁNO“ SI PRED SVEDKAMI POVEDALI
December 2017 – Marec 2018
Milan Tokár – Mária Popiková
Martin Popík – Eva Tancošová
Václav Popik – Andrea Kuviková
Milan Čičák – Mária Nistorová
Dušan Lacko – Leona Ridajová
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
December 2017- Február 2018
Valéria Cicová (*25.03.1953 +22.12.2017)
Martin Čičák (*08.12.1949 +26.12.2017)
Mária Sabová (*06.10.1956 +03.01.2018)
Ján Čičák (*13.05.1961 +05.01.2018)
Ladislav Gombár (*07.01.1957 +16.01.2018)
Zdenka Lacková (*09.02.1959 +20.01.2018)
Veronika Čičáková (*03.05.1944 +24.01.2018)
Mária Kičková (*27.01.1929 +11.02.2018)
Mária Astalošová (*11.05.1949 +23.02.2018)
Magdaléna Nistorová (*15.09.1948 +25.02.2018)
Juraj Jusko (*02.11.1936 +28.02.2018)
Vypracovala: Anna Sovičová, matrikárka

OŠK PAVLOVCE NAD UHOM
V. liga
Zemplínska dospelí
VsFZ
Jarná časť

Kolo Dátum/nedeľa

Hodina

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

01.04.2018
08.04.2018
15.04.2018
22.04.2018
29.04.2018
06.05.2018
13.05.2018
20.05.2018
27.05.2018
03.06.2018
10.06.2018
17.06.2018

15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

TJ Sokol Močarany : OŠK Pavlovce nad Uhom
OŠK Pavlovce nad Uhom : OŠK Vinné
ŠK Nacina Ves : OŠK Pavlovce nad Uhom
OŠK Pavlovce nad Uhom : TJ ŠM Streda nad Bodr.
TJ Slavoj K. Chlmec : OŠK Pavlovce nad Uhom
OŠK Pavlovce nad Uhom : MFK Čierna nad Tisou
OFK Lastomír : OŠK Pavlovce nad Uhom
OŠK Pavlovce nad Uhom : FK TJ Lok. Michaľany
OŠK Pavlovce nad Uhom : TJ Družstevník Cejkov
TJ Olympia Borša : OŠK Pavlovce nad Uhom
OŠK Pavlovce nad Uhom : TJ Družst. Malý Horeš
TJ Družst. Parchovany : OŠK Pavlovce nad Uhom

VIII. liga mužov
ObFZ Michalovce
Jarná časť

Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dátum/nedeľa
25.03.2018
01.04.2018
08.04.2018
15.04.2018
22.04.2018
29.04.2018
06.05.2018
13.05.2018
20.05.2018
27.05.2018
03.06.2018
10.06.2018
17.06.2018

Hodina
15:00
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30

Mužstvá
Lekárovce - Pavlovce nad Uhom B
Pavlovce nad Uhom B - Oborín
Sobrance B - Pavlovce nad Uhom B
Pavlovce nad Uhom B - Koromľa
Tušice TNV - Pavlovce nad Uhom B
Pavlovce nad Uhom B - Beša
Ptrukša - Pavlovce nad Uhom B
Pavlovce nad Uhom B - Horňa
Voľná nedeľa
Topoľany B - Pavlovce nad Uhom B
Pavlovce nad Uhom B - Jovsa
Stretava - Pavlovce nad Uhom B
Pavlovce nad Uhom B- Jastrabie pri Michalovciach

IV. liga dorastencov
U19 ObFZ
Michalovce
Jarná časť

Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dátum/sobota
24.03.2018
29.03.2018/štvrtok
07.04.2018
14.04.2018
21.04.2018
28.04.2018
05.05.2018
12.05.2018
19.05.2018
26.05.2018
02.06.2018
09.06.2018
16.06.2018

Hodina
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30

Mužstvá

Mužstvá
Voľná sobota
Pavlovce nad Uhom - Trhovište
Petrovce nad Laborcom - Pavlovce nad Uhom
Pavlovce nad Uhom – Vyšné Remety
Pozdišovce - Pavlovce nad Uhom
Pavlovce nad Uhom - Veľké Revištia
Lastomír - Pavlovce nad Uhom
Pavlovce nad Uhom - Žbince
Krasnovce - Pavlovce nad Uhom
Vinné - Pavlovce nad Uhom
Pavlovce nad Uhom - Palín
Banovce nad Ondavou - Pavlovce nad Uhom
Pavlovce nad Uhom - Moravany
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