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Milí Pavlovčania

S prívalom prvého jarného slnka, keď sa prebúdza
príroda, počuť spev vtákov a cítíť vo vzduchu vôňu
prvých jarných kvetov, sa k Vám takto ako starostka
obce prihováram. Po prvýkrát sa Vám do rúk dostávajú
naše obecné noviny, ktoré sa nemôžu nazývať ináč ako
„Pavlovčan“. Nájdete tu zaujímavosti zo života našej
obce za posledné tri mesiace. Udialo sa toho dosť, preto
sa mohli naplniť stránky novín nielen slovom, ale aj
peknými zábermi. Verím, že spoločnými silami sa nám
naďalej podarí spríjemniť život v našej obci, aby sme cítili
súdržnosť a spolupatričnosť k Pavlovciam nad Uhom.
S príchodom jari prichádzajú aj najvýznamnejšie
kresťanské sviatky - Veľká noc. Jej symbolmi sú kríž,
svieca, oheň, vajíčko, kuriatko, zajac, baránok, korbáč a
bahniatka. A práve v tento sviatočný čas, keď sa rodina a
známi stretávajú a majú k sebe bližšie, dovoľte mi zapriať
Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa
zdravia a rodinnej pohody.
Na stole bahniatka a veľké dobroty,
príde i láska, vykroč jej oproti!
Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné,
veď patria každému, sú predsa veľkonočné.
Mária Dufincová, starostka obce

Porichtujme še gazdine na veliku noc
Jaka bi to bula veľka noc, keby gazdine jedna pred druhu
nevidumovali recepti na sirce, pasku, cviklu, abi jedna prebehla
druhu.
Ale tak vam povim, najlepši recepti toti, co išče našo babi
robili. A teraz vam jich aj ponukame:
Žovti sirec – hrudka sladka
Na 10 vajca nam treba 1 liter sladkoho mlika, kuščok soli
a 4 polivkovo ložki krištalovoho cukru. No a varime ho tak,
že do harka nalejeme pol litra mlika a mišame z drevennu
varešku, abi še nam neprichopilo. Druhi pol litra mlika ulejeme
do miski a do mlika rozbijeme 10 vajca, pridame 4 polivkovo
ložki krištalovoho cukru, kuščok soli a poriadne z mutelku
roztrepeme. Tak toto prilejeme do horucoho mlika u harku a
vedno mišame, naj pomaly vre. Furt mišame z drevennu lošku
až dokedy še nespoja vedno vajca z mlikom. Kec už vidzime, že
še robia taki jak hrudki a ostava len sorvatka, ta precadzime. A
to tak, že na drišľak, u chtorim cedzime rezanki, dame taki ridši
uciračok a na toto scedzime. Dobre pociskame a zaviažeme
zo šnurkom do hrudki. Zavešime na ručku drevennej ložki
naj dobre obceče. Vecka z uciračika vibereme von, dame do
kajstronika a položime do ceploho bubna, aby še hrudka kuščok
pripekla, ale lem abi dostala taku šumnu žovtu skuročku. No a
hrudka je hotova.
Mäsovi sirec
Ale tak vam povim, to ne faširka, abi sce nedumali. Na tot
mäsovi sirec nam treba 1 kilo mletoho mäsa zo švini, 10 vajec,
10 polivkovo ložki brejzlov, soľ, poper a cesnok. Do miski dame
pomleti mäso, pridame vajca, brejzle, posolime, popoprime,
podľa toho chto keľo chce, poreseľujeme na reseľove cesnok.
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No a najlepši z ruku toto šicko dobre premišame, abi še šicko
vedno trimalo. Vežmeme kajstron, kec chceme mac sirec
okruhli jak tortu, vimascime ho z mascu a visipeme tam toto
rozmišani mäso. Verch pred pečeňom pomascime s piročkom
s rozbitim vajcom. Pečeme dos dluho, abi še sirec dobre prepik.
Kec chceme mac sirec jak medovnik dluhi, ta ho dame do
vimascenej brotvanki.
No a jak šicko popečeme, šovdru uvarime, kolbasu

viudzime, vajca i soli položime, chrinu vykopeme,
pasku upečeme, no a toto co še najkrašši u našim valale
zachovalo, neopušme. U nedzeľu na veľku noc, skoro
rano s povnim košarom švecenini, s paradnu chlebovku
prikritim, idzeme do koscela na švecene veľkonočnoho
jedzeňa. Bo tak vam povim, bez pošvecenoho jedzeňa
nijaka velika noc.
Mgr. Mária Dócziová

Spoločenská kronika
NAŠI JUBILANTI
Január
Cica Koloman
Ivanková Mária
Berešová Kvetoslava
Buban Slavko
Bilohusčin Ján
Javorová Mária
Patakyová Alžbeta
Bobaľová Margita
Február
Žolna Michal Ing.
Cica Juraj
Kušnírová Helena

č.d.
154
866
124
37
439
920
626
538

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

728
241
718

65 r.
65 r.
70 r.

Prečo vydávame obecné noviny
Žijeme dnes vo veľmi zaujímavom období. Všetko
je v pohybe. Strhujúci rozmach vedy a techniky zaujal
mnohých ľudí natoľko, že necítia potrebu zaujímať sa aj
o iné, napríklad o ľudí okolo seba. Zdá sa nám, akoby
ľudstvo v ďalšom vývoji nepotrebovalo ľudí, len robotov,
či iné neživé výtvory.
Ale stačí iba ľudský rozum, vedecké myslenie, ktoré
zabezpečí rozvoj vedy a techniky a zlepší materiálne
podmienky života? Ukazuje sa, že takéto chápanie a
hodnotenie je jednostranné. Že tí, ktorým v ďalšom
spoločenskom rozvoji stačí veda a technika, začali sa
na človeka pozerať mechanicky ako na kybernetický
stroj. Ale predsa človek zostáva človekom, lebo je ľudská
podstata, je vyjadrená nielen tým, že myslí, ale aj tým,
že cíti. Sme presvedčení, že človek zostane človekom s
hlbokým citovým životom, len ho treba včas vytrhnúť z
kolobehu stresu a uponáhľaných dní, dať mu priestor pre
oddych, vnímanie pekného a citového.

Borkesová Mária
Tobiašová Alžbeta
Javorová Anna
Marec
Tancoš Jozef
Arvai Milan
Adam Martin
Gondová Anna
Sijartová Mária
Bajgerová Barbora
Horňák Ján

835
287
896

75 r.
85 r.
85 r.

265
960
403
532
572
812
903

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

NAŠI NAJMENŠÍ
Január
č.d.
Beňák Pavol
450
Belavý Oliver 177
Cica León
192
Tancoš Marek 951
Balog Michal 192

Február
č.d.
Šimon Jakub 121
Čičák Ladislav 329
Lacková Milana 950
Marec
Tancoš Samuel 864
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SVOJE „ÁNO“ SI PRED SVEDKAMI POVEDALI
Február
Popik Radoslav – Gombárová Nikola
Marec
Gaži Emil – Murgová Světlana
Lacko Ján – Popiková Daniela
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Január
Beňák Alexander (*24.2.1959 +5.1.2011)
Hisem Andrej (*8.2.1939 +19.1.2011)
Čičák Peter (*27.1.1945 +28.1.2011)
Preto sme sa rozhodli oživiť tradície našej obce. Tým
skôr narodeným pripomenúť zvyky a obyčaje počas celého
roka a tým mladým ponúknuť zažiť tú neopakovateľnú
atmosféru, ktorá spája ľudí našej obce bez ohľadu na
vek. Všetky akcie pod vedením starostky obce Márie
Dufincovej pripravovali zamestnanci obecného úradu,
poslanci obecného zastupiteľstva, ale najväčšiu zásluhu
majú aktívne pavlovské ženy.
S neistotou, obavami, ale zároveň s nadšením sme
pripravovali prvé akcie:
•
•
•
•
•

páračky,
obecnú zabíjačku,
fašiangovú zábavu,
oslavu MDŽ a
tvorivé dielne.

Postrehy a fotografické momentky nájdete na ďalších
stránkach týchto novín.
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V y h o d n o t e n i e plnenia rozpočtu Obce Pavlovce nad Uhom k 31.12.2010
P.č. Text

Rozpočet 2010 Skutočnosť 2010

BEŽNÉ PRÍJMY:

% pln. rozpočtu

1 609 828

1 596 335

99,2

1.

Miestne dane a poplatky fyzických osôb – daň z nehnut., komunálny odpad, správne poplatky za potvrdenia

51 060

40 211

78,8

2.

Miestne dane a poplatky právnických osôb – daň z nehnut., komunálny odpad, správne poplatky – výherné prístroje

74 030

72 914

98,5

3.

Výnosy z majetku obce – nájomné bytové, nebytové, KD

16 355

15 124

92,5

4.

Príjmy Miestneho hospod. - Dom smútku, cintorín, KUKA

16 970

11 978

70,6

5.

Ostatné príjmy – úroky, miestny rozhlas, dobropisy elektr.

19 984

17 189

96,0

6.

Dotácie a transfery zo ŠR – podielové dane, školstvo, voľby, matrika, aktivačné, hmotná núdza, prídavky, sociálna práca

1 417 529

1 424 624

100,5

7.

Príjmy školstva – ZŠ s MŠ

13 900

14 295

102,8

1 624 052

1 509 574

92,9

314 485

266 814

84,8

7 000

6 975

99,6

BEŽNÉ VÝDAVKY:
1.

Správa obecného úradu – materiál., mzdové, finanč., údržba

2.

Členovia obecného zastupiteľstva – poslanci a komisie

3.

Výdavky miestneho hospodárstva – pohrebníctvo, odpad, doprava, verejná zeleň, rozhlas, osvetlenie, komunikácie

177 890

157 064

88,3

4.

Ostatné výdavky – KD, šport, požiarna ochrana, kultúra

29 930

20 374

68,1

5.

Výdavky na prechod kompetencií – matrika, školský a stavebný
úrad, hmotná núdza, prídavky, sociálna práca, voľby, aktivačné
práce, opatrovateľská služba

153 875

153 436

99,7

6.

Výdavky školstva – ZŠ s MŠ

940 872

904 911

96,2

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:

-14 224

86 761

0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:

57 035

57 035

100,0

1.

Predaj majetku – pozemky, dom služieb

36 735

36 735

100,0

2.

Dotácia z Úradu vlády – mobilné bunky

20 300

20 300

100,0

1 086 939

369 990

34,0

27 100

29 360

108,3
32,1

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
1.

Nákup investičného majetku – mobilné bunky, merače

2.

Investičná výstavba – parkovisko pri cintoríne a spevnené plochy,
rekonštr..chod. a priekop, oplotenie ZŠ, Amfiteáter

1 059 839

340 630

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:

-1 029 904

-312 955

0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: - fondy obce

1 044 128

372 015

35,6

P R Í J M Y spolu:

2 710 991

2 025 385

74,7

V Ý D A V K Y spolu:

2 710 991

1 879 564

69,3

0

145 821

0

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:

Vypracovala: Ing. Gabriela Mižáková, ved.ekon.oddelenia

Páračky
Ako prvé boli 5. februára 2011 páračky, kde aktívne ženy z obce v
spolupráci s organizáciou Červeného kríža a starostkou obce oživili
tradície, ktoré pretrvávali v obci už oddávna. Kedysi prvý februárový
týždeň patril fašiangovým tradíciám – páraniu peria. Kultúrny dom
sa naplnil ženami, chlapmi a mladými ľuďmi rôznych kategórii,
zanietených pre túto tradíciu v hojnom počte – 83 účastníkov. Mladí
vyskúšali páranie peria a starší si zase oživili spomienky na svoju
mladosť. Chlapi plietli z peria pierka na mastenie koláčov. Nechýbal
spev pri harmonike a v závere tradičné pohostenie – varená kukurica
a chutné koláče s čajom. Všetci si pochvaľovali túto aktivitu, kde sa
odreagovali od každodenných starostí.
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Obecná zabíjačka
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podnikatelia, čím radosť zabávajúcich umocnili. Nálada bola
výborná, pretože prítomní odchádzali až nad ránom.

Ďalšou fašiangovou tradíciou, ktorá zanikla už aj v našej
obci, je obecná zabíjačka. Konala sa dňa 19. februára 2011 pred
obecným úradom už od o 7,00 hod. pod vedením hlavného
mäsiara p. Chyrika a p. Geru, kde záujemcovia mohli zažiť pravú
zabíjačkovú atmosféru. Tiež si mohli aj vyskúšať opaľovanie na
slame, rozoberanie a prípravu mäsových výrobkov. Nechýbala
výroba tlačenky, jaterníc, varenie zabíjačkovej kapustnice v
kotle a vytápanie škvarkov. Rodiny aj s deťmi sledovali celý
priebeh so záujmom a aby to nebola iba pastva pre oči, mohli
hotové zabíjačkové špeciality aj ochutnať. Najprv sa podával
mozoček na cibuľke, popoludní sa v kultúrnom dome podávali
jaternice, kapustnica a škvarky. Skrátený priebeh zabíjačky si
môžte pozrieť na videu, ktorý je zverejnený na webovom sídle
obce www.pavlovce.sk.

Oslava MDŽ

Fašiangová zábava
Večer po obecnej zabíjačke pokračovala Fašiangová zábava
v kultúrnom dome so svojou fašiangovou atmosférou. Úvodné
slovo patrilo starostke obce, ktorá všetkých srdečne privítala a
zaželala dobrú zábavu. V programe s krásnym spevom ľudových
piesní vystúpila Ivana a Beáta Hudikové. Celé publikum
pobavil a rozosmial ľudový rozprávač Jarko Varchola, žiak ZŠ
s MŠ v Pavlovciach nad Uhom. Pred samotnou večerou sa k
prítomným prihovoril aj pán farár Mgr. Slavomír Bakoň. Do
tanca vyhrávala miestna rómska kapela Gypsy Berty. Ako to už
na takýchto zábavách býva, krv rozprúdila karička aktívnych
žien. Chvíľa napätia nastala pred polnocou, keď sa vyhlásila
tombola. Pekné ceny do tomboly sponzorsky poskytli miestni

Začiatok marca už oddávna patril ženám. S príchodom
nežnej revolúcie sa sviatok žien dostal do ústrania a nahradili
ho „amerikánske sviatky“, ako napr. sv. Valentín, či Deň
matiek. Aktívne ženy a poslanci v našej obci sa rozhodli oživiť
Medzinárodný deň žien, veď tento sviatok má svoje čaro pre
všetky ženy, či sú matkami, alebo nie. Dňa 8. marca 2011 sme
oslávili MDŽ a zároveň ukončili fašiangové obdobie. Najprv sme
odvysielali v miestnom rozhlase reláciu pre ženy – oslávenkyne
a zároveň ich pozvali do kultúrneho domu. O 14,00 hod. už
bola plná sála žien všetkých vekových kategórií. Po úvodnom
privítaní starostky obce vystúpili deti materskej školy s pekným
programom a potom žiačky základnej školy zaspievali ľudové
piesne. Občerstvenie zabezpečili aktívne ženy, napiekli šišky
alebo kreple, ako ich u nás voláme, a čeregy. V džbánoch sa
podával čaj. Žiaci základnej školy vlastnoručne zhotovili pekné
pozdravy, ktoré si ženy na pamiatku odniesli domov. Príjemné
posedenie spestril aj spev našich žien s doprovodom harmoniky.
Ženy sa tak potešili, zaspievali a zaspomínali na oslavy MDŽ z
čias, keď ešte tento sviatok mal pevné tradície. Snáď aj touto
akciou v kultúrnom dome oživíme MDŽ, aby sme ukázali, že
ženy si to zaslúžia.
Nakoľko kreple a čeregy veľmi chutili, prikladáme aj recepty:
Šišky - kreple
Potrebujeme: 1 kg polohrubej výberovej múky, 2 celé vajcia, 5
polievkových lyžíc kryštálového cukru, 1 dcl oleja, 1 droždie,
6 dcl mlieka, trochu soli, trochu rumu a 2 uvarené postrúhané
zemiaky
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Postup: Z mlieka, cukru a droždia urobíme kvások. Vykysnutý
kvások zmiešame s ostatnými surovinami a vymiesime hladké
cesto, ktoré necháme vykysnúť. Vykysnuté cesto rozvaľkáme a
pohárom vykrajujeme kolieska, ktoré vyprážame v rozpálenom
tuku.
Čeregy
Potrebujeme: 25 dkg hladkej múky, 1 kyslú smotanu, 10 dkg
tvarohu, 2 žĺtka, 3 polievkové lyžice kryštálového cukru,
½ kávovej lyžičky sódy bikarbóny a trochu soli
Postup: Z uvedených surovín vypracujeme hladké vláčne cesto,
ktoré necháme odstáť ½ hodiny. Potom ho rozvaľkáme na
pomúčenej doske, nakrájame na štvorce, ktoré v prostriedku
nadrežeme, rožky pretočíme a vyprážame v rozpálenom tuku.

Tvorivé dielne
Príchod jari a zároveň Veľkej noci so sebou priniesol veľa
inšpirácií ako čo najkrajšie a najzaujímavejšie vyzdobiť byt, čím
prekvapiť malých šibačov, čím ponúknuť návštevu.
Preto aktívne ženy obce v spolupráci s Červeným krížom
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a starostkou obce 2. apríla 2011 uskutočnili v priestoroch
kultúrneho domu tvorivé dielne, kde si prítomní vyskúšali
servítkovú techniku výzdoby kraslíc, maľovanie, batikovanie
a vyškrabovanie kraslíc, výrobu a zdobenie perníkových
figuriek, výrobu košíkov a venčekov z papierových šúľkov,
výrobu korbáčov z prútia, či aranžovanie ikebany z prírodných
materiálov.
Prítomní mohli ochutnať zákusky upečené podľa receptov
našich starých mám. Chceli sme poukázať na skutočnosť, že
nenáročný, starodávny zákusok je chutný a žiadaný aj v dnešnej
dobe. Okrem ochutnávky si návštevníci mohli vziať aj recept
pre vlastnú výrobu.
Vyvrcholením bola výstavka ručných prác, kde nechýbali
výšivky, háčkované dečky, dekoratívne predmety, čím krása
výrobkov a jemnosť výšiviek potvrdila zručnosť pavlovských
žien.

Váš záujem a kladné ohlasy na uskutočnené obecné
podujatia nás potešili a presvedčili pokračovať v takýchto
aktivitách ďalej.
Preto ešte pripravujeme:
• jarné upratovanie – najkrajšia ulica,
• stavanie mája,
• majáles pre mladých,
• Deň matiek – relácia,
• MDD,
• Deň otcov a
• návštevu pútnického miesta Litmanova.
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Deň učiteľov – 28. marec
„Aký väčší alebo lepší dar
môžeme dať svetu ako to,
že vyučujeme a vzdelávame mládež?
Nám ide o lepšiu budúcnosť
a preto sa nemôžeme zastaviť
pri hľadaní prostriedkov,
ktoré ju majú umožniť.“
J.A. Komenský

Tento deň je spätý s menom Jána Amosa Komenského,
ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka
lepším. Po stáročia sa vraciame k jeho myšlienkam a vzdávame
hold jednému z najušľachtilejších povolaní – povolaniu učiteľa.
Tento deň by mal byť dňom stavovskej hrdosti, spoločenského
uznania a ocenenia. I napriek tomu, že učiteľská verejnosť prežíva
náročné obdobie, že naše školstvo prechádza obdobím premien
i hľadania novej koncepcie práce, učiteľom vždy záleží na tom,
aby pripravili do života vzdelaných, schopných mladých ľudí.
Každá spoločnosť vždy kládla na prácu učiteľa vysoké nároky
s cieľom vychovať zo žiakov vynikajúce osobnosti a kvalitných
odborníkov. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu,
tvorivé myslenie, vychádzajúce zo sústavného vzdelávania sa
a analyzovania výsledkov vlastnej práce. Každá doba prináša
niečo nové, pozitívne aj negatívne, ale ani začiatky neboli
ľahké.
Prinášame najprv zaujímavý rozhovor s jednou z najstarších
učiteliek v obci, s p. učiteľkou Filoménou Čurošovou, ktorá aj
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po nástupe na dôchodok ešte dobrých 6 rokov zastupovala
chýbajúce kolegyne a učila v škole. Prijala pozvanie starostky a
porozprávala nám, ako si spomína na školu a svojich žiakov.
„Ako si spomínate na prvé školské roky?
Začínala som v školskom roku 1954/1955 ako učiteľka
materskej školy. Tam som bola veľmi krátko, práca s malými
deťmi je náročná a zároveň veľmi pekná, ale mňa to ťahalo
k školákom. S láskou spomínam na dobrých žiakov, lebo
všetci moji žiaci boli dobrí. Rodičia pravidelne prichádzali na
rodičovské združenia a zaujímali sa o výsledky svojich detí.
Dôverovali učiteľovi a boli spokojní s tým, ako a čo vyučuje.
Žiaci si vážili učiteľa, školu a aj všetko, čo im škola poskytla.
Dostávali učebnice a na tie si dávali veľký pozor, aby ich nezničili.
Mala som pekný vzťah so svojimi žiakmi, aj keď sa niekedy
medzi sebou chlapci pobili, stačilo im pekne dohovoriť, aby to
viac nerobili. A myslím, že aj oni na mňa spomínajú s láskou,
veď mi posielali pohľadnice pred sviatkami a hlavne pozdravy
z promócií ma dokázali dojať.
Aké vzťahy ste mali v učiteľskom kolektíve?
Kolektív bol výborný, vtedajší p. riaditeľ Jozef Kancír riadil
školu rozvážne. Nikdy sa v kolektíve nezabudlo na sviatok
narodenín, či menín, vychádzali sme spolu dobre. Mnohí nám
našu učiteľskú prácu závideli a myslím, že aj mali prečo.
Čo sa vám v učiteľskej práci nepáčilo?
Neviem, čo by sa mi nemalo páčiť. Snáď to, že sme nemohli
ísť do kostola a môj syn Ľuboš tam chodieval rád. Aj mi to pán
riaditeľ vytkol, ale čo už.
Čo si myslíte o učiteľskom povolaní s odstupom času?
Nemyslím, že som po čase zmenila názor na učiteľské
povolanie. Ak by som sa mala znova rozhodnúť, znova by som
bola učiteľkou.“
Najstarším učiteľom, ktorý od ukončenia školy po celý čas
pôsobil v Pavlovciach nad Uhom je p. učiteľ Ján Kertés. V jeho
učiteľských šľapajách pokračuje dcéra Jana Gregušová, ktorá je
zástupkyňou pre materskú školu. Práve ona nám z rozprávania
svojho otca prináša tieto spomienky:
„Otec často s láskou ale aj pýchou spomína na školské roky.
Celý učiteľský život prežil v Pavlovskej škole. Aj po rokoch, kým
mu zdravie slúžilo, sa stretával so svojimi bývalými žiakmi. Rád
spomínal na učiteľský kolektív, ktorý sa rokmi menil, ale jeho
heligónka nechýbala na žiadnom posedení učiteľov. V kolektíve
bol aj vďaka svojej spoločenskej povahe obľúbený. Svedčí o tom
aj účinkovanie v divadle učiteľov, ktoré nacvičovalo v pôvodnej
budove kina.
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Najväčšou záľubou bol šport, hlavne basketbal, futbal a
hádzaná. Najhodnotnejším úspechom bola účasť na Spartakiáde
v Prahe. Sám sa tiež venoval športu a až donedávna na bicykli
zvládal túry po okolitých dedinách.“
Ján Amos Komenský povedal: „Učiteľ musí byť ako horiaca
pochodeň, ktorá zapaľuje“. Pán učiteľ Kertés slová Komenského
isto naplnil a aj keď roky a s nimi prichádzajúca choroba bránia
aktívnemu životu, prajeme mu ešte veľa síl a s príchodom

Základná škola
s materskou školou
Návštevníci Základnej školy s materskou školou v
Pavlovciach nad Uhom určite môžu oceniť všetko to, čím sa
môže naša škola pýšiť. Interiér školy doslova dýcha príjemnou
atmosférou a harmóniou, ktorú dotvárajú vydarené výtvory
našich žiakov. Tešia nás aj návštevníci školskej webovej stránky,
ktorí môžu prostredníctvom galérií „nahliadnuť“ do priestorov
našej školy.

Snažíme sa zapojiť rodičov do výchovno-vzdelávacieho
procesu, vytvoriť nové partnerské vzťahy medzi rodičmi,
pedagógmi a deťmi, počas celého školského roka sme otvorenou
školou. Ochota rodičov spolupracovať a hľadať spoločné
riešenia je veľmi dôležitá pre školu a svojím spôsobom udáva jej
smer. Radi poskytneme rodičom priestor k spolupráci, pretože
čím viac sa rodičia budú zaujímať o dianie v škole a čím viac
nápadov ponúknu, tým viac sa škola priblíži ich predstavám.
Základnú školu s materskou školou Pavlovce nad Uhom
v školskom roku 2010/2011 navštevuje 638 žiakov. Žiaci sú
rozmiestnení do 21 tried 1.stupňa a 12 tried 2. stupňa.
Žiaci, ktorí navštevujú 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník sa vzdelávajú
podľa Školského vzdelávacieho programu Základnej školy
s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Škola pre
život. Žiaci, ktorí navštevujú 4., 8. a 9. ročník, sa vzdelávajú
podľa učebných plánov a učebných osnov schválených podľa
doterajších predpisov pre základné školy.
Škola je zapojená do týchto projektov: Zdravá škola,
Environmentálna výchova, Výchova k manželstvu a
rodičovstvu, Primárna prevencia, Ochrana človeka a
zdravia.
Kto prekročí prah našej školy, hneď zbadá, že škola žije
vytrvalou prácou žiakov, ale aj ich pedagógov. Ich trpezlivosť,
usilovnosť a kreativita je ocenená nespočetnými úspechmi.
Svoje schopnosti žiaci môžu rozvíjať v rozmanitej a pestrej
krúžkovej činnosti, ktorá sa teší mimoriadnej obľube. V
školskom roku 2010/2011 je v škole zriadených 23 krúžkov
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slnečných dní nech to zdravíčko slúži aspoň tak, ako doteraz.
„Nie je v moci nikoho, aké deti sa rodia,
v našej moci však je,
aby sa správnou výchovou stali dobrými.”
J.A.Komenský
Mgr. Alena Gröningerová
s pravidelnou činnosťou, je preto zrejmé, že škola žije aj po
skončení vyučovania, žiaci využívajú ponúkané možnosti a
spájajú príjemné s užitočným. Dokážu efektívne využiť voľný
čas, ktorý vypĺňajú svojimi záľubami. Krúžková činnosť
poskytuje žiakom dostatočný priestor na realizáciu ich tvorivých
nápadov a podpisuje sa pod nejeden úspech našich žiakov,
ktoré každoročne získavajú v predmetových olympiádach,
literárnych, výtvarných a športových súťažiach v rámci okresu,
kraja i Slovenska. Mimoriadnej obľube sa teší šport, futbal,
volejbal, basketbal i gymnastika, na rozvíjanie športu máme
priaznivé podmienky.
Neodmysliteľnou súčasťou života školy sú školské akcie, ktoré
majú široký záber. V priebehu školského roka organizujeme
množstvo exkurzií, naši žiaci navštívili Múzeum Martina Benku
v Martine, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Detské
dopravné ihrisko v Sobranciach, Hvezdáreň v Michalovciach,
starší žiaci absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz.
Žiaci si prehĺbili poznatky v akciách Každý môže byť
záchranárom, Putovanie malej kvapky, Hľadanie stratených
svetov, Múdrosť sveta v knihách ukrytá, Máme radi prírodu,
Neodíď mi rozprávočka, Beseda o knihe, Keď sa povie médium
a mnoho ďalších, tvorivosť si rozvíjali v akciách školskej
knižnice Záložka do knihy, Poklady jesene, Jeseň vo veršoch a
obrazoch, Zimné variácie z počítača, Rozprávkové vretienko.
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Naša činnosť je pestrá, interiér školy dopĺňajú rôzne tematické
výstavky výtvarných či literárnych prác, napríklad Farby jesene,
Čaro Vianoc, aranžovanie z tekvíc či vianočné aranžovanie.
Medzi úspešné akcie patrili Ovocná party, Halloween party,
Karneval masiek, Inaugurácia do cechu prvákov, Príde k nám
Mikuláš, Perníková party. Tradičným podujatím v našej škole
je Týždeň boja proti drogám, Týždeň boja proti šikane, Týždeň
zdravej výživy a mlieka. Kalendárny rok každoročne ukončíme
školskou slávnosťou Tešíme sa na Vianoce.
O živote v škole informuje školský časopis Pavlovský
školák, je to časopis o nás, preto v ňom dominujú aktuality,
ktorými žije naša škola. Sleduje úspechy našich žiakov v
rôznych súťažiach, prináša rozhovory s učiteľmi a žiakmi i to,
čo sa šepká v laviciach, ankety a ďalšie zaujímavé postrehy. Je
dobrým spoločníkom na chvíle oddychu, pretože obsahuje
krížovky, vtipy, hádanky a hlavolamy pre mladších i starších.
Svoje miesto v ňom má literárna a výtvarná tvorba žiakov, aj
keď je to len zlomok z toho, čo všetko by sme chceli uverejniť.

V dôsledku prudkého rozvoja informačných a
komunikačných technológií v posledných rokoch naša
škola postupne rozšírila ponuku klasických médií o
digitálne (počítačové) médiá. Ide o médiá ako sú počítače s
multimediálnym vybavením, kompaktné disky (CD, DVD),
počítačové siete, internet. Naša škola disponuje modernými
technológiami, ktoré nachádzajú uplatnenie vo vyučovacom
procese všetkých predmetov. Neoceniteľná je ochota tunajších
učiteľov osvojovať si prácu s modernými technológiami a
médiami rôzneho druhu. Špeciálne učebne s multimediálnym
vybavením navštevujú všetci vyučujúci, naša škola rozvíja
zručnosti žiakov v tejto oblasti.
V tomto školskom roku prechádzame rozsiahlou
rekonštrukciou. Prostredníctvom rekonštrukcie objektov
ZŠ, zlepšenia energetickej hospodárnosti a modernizáciou
vybavenia sa skvalitnení proces výchovy a vzdelávania. V
priestoroch základnej školy vás radi privítame a tešíme sa na
vašu návštevu.
Mgr. Milan Zolota, riaditeľ ZŠ s MŠ

Materská škola

Širokej. Piesňami, tancom a pečením perníkov spolu s rodičmi
strávili pekné dopoludnie v predvianočnom čase. Atmosféru
Vianoc sme umocnili aj návštevou „Vianočného bazára“ v
Michalovciach.
Oslavy MDŽ, ktoré pripravila naša obec v kultúrnom dome,
sme obohatili pekným kultúrnym programom a vlastnoručne
vyrobenými srdiečkami pre naše mamky a pani starostku. Keďže
marec je mesiac knihy, 23. marca 2011 sme navštívili okresnú
knižnicu v Michalovciach. Deti očarilo množstvo kníh, ktoré
videli v okresnej knižnici a s nadšením si ich prezerali.
V rámci výchovy k zdravému stravovaniu sme sa zapojili do
projektu „Naturáčikove dobrodružstvá“, kde deti ochutnávali
rôzne druhy zeleniny, vyfarbovali plagáty so zeleninou a
rôznymi technikami ju aj zhotovovali. Pri práci si spievali
pieseň „Varím polievočku“, ktorá sa stala malou „hymnou“
projektu.
V tomto predveľkonočnom čase máme plné ruky práce.
Okrem poznávania ľudových zvykov a tradícií Veľkej noci
maľujeme kraslice a chystáme jarnú výzdobu celej materskej
školy.
Do konca školského roka nás ešte čaká vystúpenie na
oslavách 1. mája pred obecným úradom, oslava sviatku MDD
na akcii s požiarnikmi v Michalovciach a účasť na olympiáde
olympijských hviezdičiek v Bežovciach, kde si zmeráme svoje
sily s deťmi ďalších deviatich materských škôl. Držte nám palce,
aby sme si aj tento rok doniesli medaily a diplomy.

V školskom roku 2010/2011 máme v materskej škole
zapísaných 24 detí. Počas celého školského roka hravou formou
vedieme deti nielen k tomu, aby sa učili a naučili v duchu
tvorivo – humanistickej výchovy, ale aby pobyt detí v materskej
škole bol radostný, zaujímavý a príťažlivý. Vlastné zameranie
materskej školy vychádza z projektu Phare a metodiky „Krok
za krokom“. V tomto projekte sme zapojení od roku 2003.
Deťom v našej materskej škole ponúkame bohato a vkusne
zariadené triedy s vytvorenými centrami aktivít, pozitívnu
atmosféru a kamarátsku klímu. Vedieme ich k vzájomnej
spolupráci a primeranej komunikácii s rovesníkmi aj dospelými.
Aktívnou účasťou vo výchovno-vzdelávacom procese sa deti
učia tvorivo myslieť, samostatne rozhodovať pri výbere činnosti,
hračiek a pomôcok. Vytvorené centrá sú priestorom na spoločné
aktivity a pohybové hry s neobmedzeným prístupom a to
všetko s dodržaním bezpečnostných, estetických a funkčných
požiadaviek. Takto vytvárame podnetné prostredie, aby sme
mohli pripravovať plnohodnotný program, ktorým napĺňame
potreby detí pre rozvoj osobnosti dieťaťa v psychomotorickej,
poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.
V oblasti mimoškolských aktivít sme od začiatku školského
roka pripravili a zúčastnili sa veľa zaujímavých podujatí. Najprv
to bola účasť na obvodnej prehliadke v speve ľudových piesní
vo Vysokej nad Uhom a potom postup Sofinky Čeheľovej do
3. ročníka regionálnej prehliadky detí v speve ľudových piesní
„Sláviček z materskej školy“, ktorá sa konala v Zemplínskej

Jana Gregušová, zástupkyňa pre MŠ,
Kamila Halajčíková, učiteľka MŠ
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Špeciálna základná škola a jej akcie od januára 2011
Žiaci a vyučujúci Špeciálnej
základnej školy v
Pavlovciach nad Uhom sa zapájajú do aktivít počas školského
roka usporiadaných školou a rôznymi inštitúciami.
Sú to výtvarné, telovýchovné, všeobecnovzdelávacie,
prírodovedné, environmentálne, protidrogové, hudobné
a spoločenskovedné akcie uskutočňované formou súťaží,
kvízov, besied a podobne.
Koncom decembra učitelia so žiakmi pripravili v
telocvični školy Posedenie pod jedličkou s hodnotným
kultúrnym programom a vianočným prekvapením. Darčeky,
ktoré venoval našim deťom pán Tibor Kešeľ – Občianske
združenie Nová cesta, občan Pavloviec, najviac potešili naše
deti. Program dodal aj obecný farský úrad s mládežníkmi
- Mikulášska nádielka.
Koncom februára v telocvični školy sa konal karneval.
Masky si zhotovili žiaci za pomoci učiteľov a rodičov.
Všetky masky boli ocenené cenami a sladkosťami. Karneval
bol spestrený programom našich žiakov. Dobrú náladu
spríjemňovala diskotéka.
Naša škola sa zapojila do implementačného rozvoja
životných zručností, ktoré vytvorili účastníci projektu Rozvoj
občianskej spoločnosti prostredníctvom detí a mladých ľudí
z iniciatívy dvoch partnerských organizácií Internacional
Child Development Initiatives v Holandsku a Nadácie pre
deti Slovenska . Je podporený spoločnosťou CITY. Cieľom
projektu je rozvoj sociálnych zručností potrebných pre život,
rozvoj finančnej gramotnosti a realizácia Sociálne projekty
a praktické činy zameraná na ekonomicky znevýhodnené
skupiny detí a mládeže. Do projektu sme zapojili 60 žiakov
našej školy vo veku 10 -16 rokov za pomoci pedagogických
pracovníkov.
Pri príležitosti Svetového dňa Zeme, ktorý si pripomenú
ľudia na celom svete dňa 22. apríla, sme sa prihlásili do
celoslovenskej akcie „ Vyčistíme si Slovensko“. Je zameraná
na zber odpadu a čistenia prírody v okolí školy s cieľom
zvýšenia ekologického povedomia mladých. Naši žiaci pod
vedením učiteľov priebežne sa budú starať o obecný park a
areál školy.
Škola sa prihlásila do programu Recyklohry, ktorá v sebe
spája vzdelávací program a súťaže so zameraním na triedenie
a recykláciu odpadov a aj zber drobných elektrozariadení
počas celého školského roka.
Oddelenie onkológie a rádioterapie v Michalovciach
organizuje akciu „ Liga proti rakovine“ pod názvom Deň
narcisov, ktorý sa uskutoční dňa 15.apríla. Naši žiaci spolu
s vyučujúcimi v tento deň oslovia občanov a organizácie o
finančný príspevok pre ľudí postihnutých rakovinou.
V spolupráci s dopravnou políciou dňa 13.apríla v našej
škole zrealizujeme besedu o dodržiavaní pravidiel cestnej
premávky pre žiakov 1.-9.ročníka.
V marci sa na škole uskutočnil prvý ročník speváckej
súťaže : „Superstar“ . Víťazi školského kola: Simona Cicová
– 7.roč., Andrej Cica -8.roč. , Emil Gaži – 9.roč. sa zúčastnia
celoslovenského kola speváckej súťaže „Husľový kľúčik“ dňa
19.5.2011 v Bratislave.

V tomto mesiaci navštívime so žiakmi 5.-9-roč. obecnú
knižnicu v Pavlovciach nad Uhom. Cieľom tejto návštevy
bude oboznámiť sa s krásnou literatúrou, najznámejšími
detskými knihami , tým zvýšiť záujem o čítanie u žiakov.
Škola sa zapája aj do rôznych výtvarných súťaží v rámci
školy, okresu, kraja a Slovenska s rôznymi aktuálnymi
témami . Realizujeme rôzne športovo-pohybové súťaže
medzi triedami. V nemalej miere sa priebežne počas
roka venujeme aj výchove k manželstvu a rodičovstvu,
k odstraňovaniu sociálnopatologických javov, ktorými
rozvíjame zodpovednosť žiakov voči sebe a iným.
Škola spolupracuje s Obecným úradom, políciou,
detským lekárom v Pavlovciach nad Uhom, Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach .
PaedDr. Katarína Romaňáková, riaditeľka ŠZŠ
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Sociálna práca v obci Pavlovce nad Uhom
Obec Pavlovce nad Uhom získala už po druhý krát
na realizáciu terénnej sociálnej práce v obci nenávratný
finančný príspevok z Fondu sociálneho rozvoja a úspešne
vykonáva svoju činnosť už štvrtý rok.

Cieľovou skupinou je rómska komunita, nezamestnaní
občania, občania so ZŤP a seniori, deti a mladí dospelí.
Počas realizácie projektov od novembra 2008 jeden
terénny sociálny pracovník a dvaja asistenti poskytujú
sociálne poradenstvo, konzultácie, sprevádzanie a
inú adresnú pomoc klientom v nepriaznivej sociálnej
situácií a v nezamestananosti. Pomáhame pri efektívnom
využívaní dávok, uplatnení na trhu práce a hospodárení
s finančnými prostriedkami. Monitorujeme dochádzku
detí do školy a podnecujeme záujem o vzdelanie i po
ukončení základnej školy.
V oblasti zdravia poskytujeme poradenstvo v oblasti
hygieny, starostlivosti o maloleté deti a novorodencov,
sledujeme dodržiavanie pravidelných lekárskych

prehliadok a očkovaní.
V rámci predchádzania chudoby v marginalizovanej
rómskej komunite pravidelne robíme osvetu v oblasti
hospodárenia s financiami, pripravujeme splátkové
kalendáre pre klientov a komunikujeme s exekútorskými
úradmi.
Každodennou prácou v prirodzenom prostredí klienta
motivujeme jednotlivcov k aktívnemu prístupu pri riešení
svojej sociálnej situácie, spolupracujeme s inštitúciami z
oblasti samosprávy, štátnej správy, tretím sektorom a v
prípade potreby zabezpečujeme klientom aj doprovod a
sprevádzanie.
Pri realizácií projektu boli dosiahnuté úspechy v
oblasti kvality života, v mnohých rodinách došlo k úprave
bývania. Zlepšila sa dochádzka detí do školy. U dospelých
klientov sa zlepšili sociálne zručnosti, zlepšila sa
spolupráca s inštitúciami, ale aj vzťahy v rodine, mnohým
sa upravila finančná situácia, znižili sa dlhy. Urobilo sa
niekoľko zbierok ošatenia pre sociálne slabé rodiny.
Prostredníctvom projektu z Úradu vlády,
splnomocnenca pre rómske komunity sa nám podarilo
zabezpečiť bývanie trom rómskym rodinám po požiari
rodinného domu.
Najlepším indikátorom dosiahnutých úspechov je
samotný klient, ktorý sa opakovane vracia s dôverou za
terénnymi pracovníkmi.
Rezervy stále vidíme v riešení zamestnanosti, sexuálnej
výchove mladistvých a trestnej činnosti .
Vzťah s našimi klientami je založený na dôvere a
rovnocennom postavení. Sami klienti vidia veľký prínos
v sociálnej práci v obci a často je práve terénny sociálny
pracovník prvým kontaktom pri riešení jeho problému.
Klaudia Serenčková, sociálna pracovníčka
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Stolnotenisový turnaj
Dňa 15. januára 2011 sa v kultúrnom dome pod
záštitou starostky obce uskutočnil pilotný ročník
stolnotenisového turnaja amatérov bez obmedzenia veku.
Do súťaže sa prihlásilo 12 hráčov. Takáto účasť nás veľmi
potešila. Účastníkmi turnaja boli: Peter Janoš, Gejza Tóth,
Vladimír Mihálik, Jozef Hudika, Štefan Dudaš, Vladimír
Gajdoš, Marián Kička, Jozef Kendra, Ladislav Jakab,
Igor Kopeň ml., Miroslav Treľo a Peter Treľo. Najstarším
hráčom bol Štefan Dudaš vo veku 61 rokov a najmladším
Igor Kopeň vo veku 13 rokov.
Na 1. mieste sa umiestnil Peter Janoš, 2. miesto získal
Gejza Tóth a 3. miesto Vladimír Mihálik.
Srdečnú vďaku vyjadrujeme bývalému učiteľovi p.
Alexandrovi Čižmárovi, p. Milanovi Sorokovi a p.učiteľke
Miroslave Gajdošovej za pomoc pri organizácii turnaja.

Pre úspech stolnotenisového turnaja bolo dohodnuté,
že súťaž v krátkej dobe zopakujeme.
Peter Janoš, vedúci MH

Oznam Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Na výstavbu verejnej kanalizácie v obci Pavlovce nad
Uhom bolo vynaložených 1 984 684 eur. V súčasnosti na
prevádzku jednej kanalizačnej prípojky je vynaložený
náklad 4 900 eur.
Podľa našich záznamov je v obci napojených 405
nehnuteľností, čo predstavuje z počtu 908 vybudovaných
odbočiek pre nehnuteľnosti len 44,60 %.
V zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastník
stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu
alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú
kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa
najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu
a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej
kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo
pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo
vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu
štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými
vodami.

V zmysle § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 422/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastník
stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody,
ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu
a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta
a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí
zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v
obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza,
je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo
vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu
štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými
vodami podľa § 23 ods. 2.
V zmysle § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách Obvodný
úrad životného prostredia uloží pokutu za priestupok
uvedený v ods.1 písm. e) od 16 eur do 331 eur.
Ing. Oliver Petrík, riaditeľ závodu

Obecný športový klub Pavlovce nad Uhom
Na úvod fungovania nášho Obecného športového
klubu by som to chcel rozdeliť na dve časti. Tá prvá je
o činnosti a výsledkoch mužov a tá druhá o doraste.
Hneď úvod jarnej sezóny nezačal veľmi dobre. Niektorí
hráči A mužstva nám odišli za prácou do Čiech a Anglicka.
Traja prestúpili do konkurenčného TJ Družstevník
Pavlovce nad Uhom. V prvom zápase v Zalužiciach sme
získali bod za bezgólovú remízu 0:0, ale rozhodca nás
obral o čistý pokutový kop a pritom nám vylúčil ešte
dvoch najlepších hráčov – bratov Kufovcov. Druhý zápas
v Malčiciach sme absolútne nezvládli, nakoľko sme boli
oslabení o štyroch hráčov, inkasovali sme Sedemgolovú
nakladačku aj s veľkým prispením rozhodcu a k tomu ešte
dva pokutové kopy a ďalší vylúčený. Tak isto to s nami išlo
aj v pohárovom zápase v Žbinciach, opäť pokutový kop
a jeden vylúčený. Posledný zápas A mužstva s Oborínom
s výsledkom 1:0, k tomu vymyslený pokutový kop
a vylúčenie nášho brankára. Vedenie ObFZ Michalovce
deklarovalo, že bude nekompromisne postupovať aj voči
rozhodcom, ale zatiaľ len nekompromisne postupuje voči
nektorým klubom.

Naši dorastenci odohrali tiež všetky svoje jarné
majstrovské zápasy na súperových ihriskách a všetky
3 vyhrali aj na vzdory pánom rozhodcom.
Len menšia poznámka:
OŠK Zalužice – OŠK Pavlovce nad Uhom 1:2 (3 pokutové
kopy), FK Internacionál Slovnaft Vojany – OŠK Pavlovce
nad Uhom 3:4 (opäť 1 pokutový kop), TJ Družstevník
Žbince – OŠK Pavlovce nad Uhom 2:4 (1 pokutový kop
a vylúčenie).
Je asi na tom niečo pravdy, ak neplatíš, tak to ide len
veľmi ťažko. Veľa funkcionárov na ObFZ o tom nechce
počuť, hlavne o podplácaní rozhodcov a delegátov, ale
realita je už raz taká.
Dúfam, že v ďalších súťažných zápasoch sa pozbierame
aj my a o ten nejaký bodík ešte zabodujeme aj na nevôľu
niektorých ľudí a funkcionárov.
Marián Kička, predseda OŠK
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