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Veľkonočný príhovor starostky obce
Veľká noc prichodí,
príroda sa budí
slnko teplým bozkom
pozdravuje ľudí.
Srdce nám potešia
prvé jarné kvety
ako vrelý pozdrav
čo k Vám od nás letí.
Začína sa najkrajšie obdobie roka – dlho očakávajúca sa
jar spolu so svojimi neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi
kvetmi a omamnými vôňami. Toto slávnostné obdobie sa aj
v našej obci spája so zvykmi Veľkej noci. Staré dobré zvyky
sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský
odkaz Veľkej noci. Ten pravý odkaz by mal zostávať v našich
srdciach nielen počas veľkonočného obdobia, ale počas celého
roka. Dovoľte mi, aby som Vás oslovila v súvislosti so zázračným
znovuzrodením prírody, ktoré sledujeme rok, čo rok, a predsa
nás vždy znovu a znovu fascinuje. Optimizmus, radosť a
ohňostroj farieb - to sú veľkonočné sviatky. Rodinné stretnutia
okolo sviatočného stola, kde má svoje miesto pohoda, veselosť
a vedomie, že kedykoľvek pri tomto stole nájdeme svoje miesto.
To všetko umocňujú staré ľudové tradície. Je dobre, že im všetci
dobrovoľne podliehame. V hektickej dobe, ktorú prežívame,
tieto zastavenia predstavujú nádej ako svetlý bod v živote. Je
dobre, že duch tradícií a bohaté zvykoslovie jarných sviatkov
sprostredkúvame našim najmenším ako odkaz.
Pozdravme jar a život.
„Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“
Mt 28,20
Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a
zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú
radosť zo srdca praje Mária Dufincová, starostka obce.

TOTO ČÍSLO OBECNÝCH NOVÍN JE FINANCOVANÉ
z prostriedkov na realizáciu vybraných zámerov
projektov obnovy dediny a obohatenia života na dedine,
ktoré našej obci venoval generálny partner súťaže
COOP JEDNOTA Slovensko, s.d.
v rámci projektu „Súťaž dedina roka 2013“.
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Spoločenská kronika
NAŠI JUBILANTI
Január
Ján Farkaš
Mária Plavecká
Anna Cisarová
Mária Kičková
Február
Marta Kováčová
Marta Kufová
Zuzana Kohaniová
Ján Lacko
Mária Marcinčáková
Marec
Marián Chytil Ing.
František Gaži
Michal Lörinc
Alexander Tancoš
Ján Badi
Magdaléna Matiová
Mária Kolibašová
Apríl
Július Joni
Milan Budiš
Andrej Pavlo
Mária Dócziová
Juraj Čičák
Juraj Kešeľ
Mária Čisárová
Irena Gogová
Mária Semanová
Mária Arvaiová
Mária Šutoová
Vojtech Popik
NAŠI NAJMENŠÍ
Január
Benjamin Horvat
Patrik Dančej
Ján Cica
Február
Lorenzo Ján Nistor
Denis Kurcík
Marec
Tomáš Lacko
Janka Laškodyová
Šimon Sabovčík

č.d.
411
473
286
382

jubileum
65 r.
65 r.
80 r.
85 r.

633
663
739
198
354

65 r.
65 r.
75 r.
75 r.
75 r.

695
401
794
337
164
61
669

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

175
45
106
454
329
197
372
445
918
729
598
244

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

č.d.
272
891
154
337
836
227
820
608

SVOJE „ÁNO“ SI PRED SVEDKAMI POVEDALI
Apríl
Radoslav Lacko – Ružena Belavá
NAVŽDY NÁS OPUSTILI Január - Apríl
Anna Balická (*2.7.1937 +4.1.2014)
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Rozália Jonášová (*18.12.1923 +18.1.2014)
Michal Kráľ (*13.12.1938 +26.1.2014)
Andrej Balický (*3.2.1933 +28.1.2014)
Otília Čičáková (*9.9.1949 +19.3.2014)
Ján Kocák (*26.10.1922 +21.3.2014)
Mária Krupčáková (*22.10.1928 +1.4.2014)
Stanislav Serenčko (*23.6.1961 +8.4.2014)
Vypracovala: Anna Sovičová, matrikárka

Najväčšia štylizovaná kraslica

Tento názov dali v Pezinku veľkonočnej kraslici,
ktorá stojí pred obecným úradom v našej obci. Aj v
tomto roku sa pavlovčania už po tretí krát prihlásili
na vytvorenie slovenského rekordu práve s týmto
gigantickým veľkonočným vajcom. V období
minuloročnej Veľkej noci bol vytvorený slovenský
rekord s krútenou vŕbou, na ktorej viselo 2633
veľkonočných vajíčok - písaniek. Od 29.3.2014
a počas celého apríla je pred obecným úradom
umiestnené gigantické veľkonočné vajce, ktorého
konštrukcia má výšku cca 3,5 m a priemer vajca je cca
2 m. V spodnej časti vo vnútri vajca je veľká nosnica –
kvočka, vyrobená zo šúľkov z telefónnych zoznamov,
ktorá sedí na vajíčkach a vo vrchnej časti sú zavesené
kuriatka zo šúľkov a veľkonočné kraslice.
Na vyrobení tohto gigantického vajca - kraslice
sa podieľali chlapi z obecného úradu pod vedením
Štefana Sariča, ktorí vyrobili konštrukciu a aktívne
ženy sa postarali o jeho výzdobu.
No a či to bude stačiť na vytvorenie v poradí
už tretieho slovenského rekordu pavlovčanov sa
dozvieme asi mesiac po Veľkej noci, kedy bude
prehodnotená dokumentácia o opodstatnenosti,
alebo neopodstatnenosti rekordu v Pezinku, kde
tento rekord udeľujú. Držme si palce.
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Č E R PA N I E R O Z P O Č T U O B C E k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3
Daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty ...................62.626,Miestne dane - pes, užívanie verej.priestranstva .................2.600,Miestne poplatky za komunálny odpad.............................15.770,Podielové dane – výnos dane z príjmov ..........................770.130,Poplatok za dobývací priestor .............................................9 929,Daňové príjmy spolu .........................................861.055,Prenájom – byty, nebytové priestory ................................12.913,Užívanie kultúrneho domu a svadobky ...............................2.414,Nedaňové príjmy spolu....................................... 15.327,Správne poplatky – potvrdenia ...........................................4.057,Správne poplatky - výherné prístroje ..................................9.800,Za relácie v miestnom rozhlase ..............................................212,Za služby v Dome smútku....................................................2.387,Za hrobové miesta na cintoríne ...........................................1.114,Príjem z predaja KUKA nádob.................................................540,Poplatok za prieskumné územie z MŽP ...............................5.891,Poplatky za opatrovateľskú službu .........................................352,Príjem z úrokov na bežných účtoch .....................................2.454,Príjem z výťažkov z lotérií a videohry ..................................5.390,Príjem z pokút za priestupky ....................................................20,Platby za fotokópie, telefón, orientačné čísla ...........................71,Príjem zo stravného od pracovníkov ....................................9.846,Náhrady poistné, vrátky za min. rok, dobropisy...................1.013,Ostatné príjmy spolu .......................................... 43.147,Transfery zo ŠR na prenesený výkon ...............................868.005,Transfery zo štátneho rozpočtu a granty .........................141.049,Transfery a granty spolu.................................1,009.054,Príjmy ZŠ s MŠ spolu ........................................... 14.353,Použitie nevyčerp. prostr. pre ZŠ z r. 2012..........................29 697,Prevod z rezervného fondu na kapit. výdavky ...................85.141,-

Finančné operácie spolu ....................................114.838,ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu: ...........................2,057.774,Prevádzkové výdavky obecného úradu ..............................75.017,Bežná údržba obecných budov ..........................................99.087,Mzdové výdavky obecného úradu .....................................90.157,Odvody z miezd do poistných fondov ................................35.597,Poslanci a komisie OcZ ........................................................6.194,Pohrebníctvo – Dom smútku a cintoríny ...........................12.845,Kom.odpad – Bobr, popl. vývoz KO+separ. .......................21.164,Doprava – Liaz,Traktor,Hon,Aut.,Kia val. ...........................18.951,Miestny rozhlas – správa a údržba ......................................2.533,Verejné osvetlenie – správa a údržba ................................17.933,Verejná zeleň a správa parkov ...........................................31.436,Správa a údržba miest.komunikácií ...................................48.271,Správa miestneho hospodárstva .......................................28.524,Kultúrny dom a svadobka....................................................6.598,Bytové hospodárstvo – školské byty ......................................107,Požiarna ochrana - požiarne vozidlo ....................................1.743,Šport – príspevky OŠK a TJ + tribúna ................................14.002,Príspevky – CVČ, cirkev, chovatelia .....................................1.077,Výdavky na kultúru – akcie, noviny, ohň., kron. ..................6.270,Výdavky na pren. výkon zo ŠR a poskyt. granty ...............114.810,Výdavky ZŠ s MŠ ..............................................................968.996,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ ........................................7.150,Rekonštrukcia chodníkov – ul. Hlavná...............................90.067,Rekonštrukcia miestneho rozhlasu ....................................55.140,Výstavba multifunkčného ihriska ......................................49.455,ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY spolu: ..........................1,803.124,Vypracovala: Ing. Gabriela Mižáková, vedúca ekonomického oddelenia
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VIANOČNÁ AKADÉMIA
Druhý ročník Vianočnej akadémie, ktorý organizoval
obecný úrad a základná škola s materskou školou, sa
konal vo štvrtok 19.decembra o 13.30 hodine v priestoroch
kultúrneho domu. Akadémiu otvorila starostka obce,
pani Mária Dufincová. Po krátkom príhovore pána
farára, Mgr. Slavomíra Bakoňa a riaditeľa Základnej
školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom,
pána Mgr. Milana Zolotu sa začal kultúrny program.
Aj v tomto roku bola akcia spojená s účasťou seniorov,
ktorí dovŕšili okrúhle výročie svojho života. Učitelia
materskej školy, základnej školy a rehoľné sestričky
pripravili honosný, hodinu a pol trvajúci program.
A naozaj sa bolo na čo pozerať. Nechýbali básne, tance,
scénky, pesničky a piesne, všetko pripravené v duchu
vianočnej atmosféry.
A čo je najdôležitejšie? Sála kultúrneho domu bola
zaplnená do posledného miesta. Ba mnohým sa už miesto
na sedenie neušlo. Je zrejme a to nielen účasťou na tejto
akadémii, ale aj na mnohých iných usporiadaných pre
občanov, že pavlovčania sa o dianie v obci zaujímajú
a radi sa týchto akcií zúčastňujú.
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JUBILANTI
Hovorí sa, že človek začína starnúť už pri narodení.
A príde čas keď každý z nás prejde určitým jubileom. Či je
to 20 ročný, 30 ročný 50 ročný životný medzník – jubileum,
alebo svadba, krstiny, prvé sväte prijímanie a iné životné
oslavy.
Odchod do dôchodku je pre človeka po celoživotnej
a mnohokrát strasti plnej púti životom určite jedným z
najdôležitejších životných medzníkov. V dôchodkovom veku
je pre človeka dôležitý už nie medzník končiaci sa nulou, ale
pre mnohých každý prežitý rok, mesiac týždeň, deň.
V druhej časti štvrtkového popoludnia sa seniori, ktorí boli
pozvaní na Vianočnú akadémiu dňa 19.decembra presunuli
do obradnej siene obecného úradu. Seniorov, ktorí sa dožili
v tomto kalendárnom roku od 65 rokov do 95 rokov bolo na
obecný úrad pozvaných 83. Niektorí sa ospravedlnili, niektorí
namiesto seba poslali rodinného príslušníka, ale aj napriek
tomu sa ich zišlo v hojnom počte. Privítala ich starostka obce
p. Mária Duﬁncová, ktorá každému odovzdala upomienkový
darček.
Každý z prítomných seniorov sa následne zapísal do
Pamätnej knihy obce.
Kultúrnym programom pozdravila všetkých miestna
folklórna skupina „Pavlovčaňe“.
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FAŠIANGOVÝ BÁL
V sobotu 8.2.2014 o 19.00 hodine sa v priestoroch
kultúrneho domu uskutočnil už štvrtý ročník
„Fašiangového bálu“. Príhovorom starostky obce sa
zábava rozbehla v plnom prúde. Do tanca hrala živá
hudba z Pavloviec nad Uhom „Romano Hangos“. O
dobrú a bohatú stravu pre vyše 100 zabávajúcich sa
pavlovčanov a účastníkov aj z iných okolitých obci sa
postaral Miro Kertés so svojou partiou. Dobrá nálada
bola spestrená tzv. „stoličkovým tancom“, každá žena
dostala sladké valentínske srdiečko a muži lízatko.
No a akýže by to bol bál, na ktorom by nebol náš
východniarsky folklór? O tento sa postarali miestna
spevácka folklórna skupina „Pavlovčaňe“ a „Škucirky“.
Po vyžrebovaní tomboly okolo polnoci zábava
pokračovala, tak ako to bolo naplánované a ako to
bolo aj v prvých troch ročníkoch „až do biloho rana“.
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Z MOJEJ KUCHÁRSKEJ KNIŽKI
Gazdiňe, Veľka noc še bľiži, nedumajce sebe, že furt ľem taki jedzeňa
mušime richtovac, že žaludok češki jak kameň a vec ľem pirulki treba brac.
Navarme a napečme taki jedzeňa, abi choľem kus ten cholesterol spadnul.
No ta co bi sce povedzeľi na poľivku „Žeľeninovi boršč zo sojovim
mesom“?
Perši dame sojovo kocki do vriacej vodi naj napuchňu. Aľe pod vodu plin
zahašime. Tak u vodze še mačaju pol hodzini. Po pol hodziňe sojovo kocki
vibereme na taňir.
Do harka porežeme na drobno cibuľu a na oľeju ju podimstujeme.
Podľejeme vodu a ochabime vodu zovric. Do toho usipeme sojovo kocki.
Posoľime, popoprime, dame bobkovi lisce, paradičkovi pretlak a varime. Vecka
porežeme na drobni kocki marchev, petrušku, zeľir. Sladku kapustu porežeme
na cenki rezanki a dame aj kvasnej kapusti. Toto varime tak, abi bulo na poli
uvareni.
Do toho dame išče cesnok, na kocki porezanu uvarenu cviklu a bandurki.
Toto takoj zahuscime z hladku muku roztrepanu u vodze a ochabime prevric.
Pred dokončeňom dame kuščok soľi, cukru, octu (komu jak smakuje) a išče naj
kus prevre. No a možeme jejs z fajnim chľebom.
No a mesto bandurkovoho šalatu sebe zrobce „Šalat z kislu
šmetanku“. Nit kedi a je hotovi.
- 2 cibuľe porežeme na drobno
- 30 deka dietnej salami
- 4 vajca uvareni na tvardo
- 4 zavarani kvasni uhorki
toto šicko porežeme na drobni kocki. Dame do miski a premišame.
Do kajstronika dame:
- 2 poľivkovo ložki oľeja
- 2 poľivkovo ložki kečupu
- 2 poľivkovo ložki horčici
- 2 poľivkovo ložki vorčestrovej omački
Toto premišame a dame kus prevaric. Jak vichladňe dame tam kvasnu
šmetanku a uľejeme na šalat. Položime šalat naj kus postoji. Bizovňe vam
budze smakovac a aj vašim hoscom.
Chcece zrobic radojs aj dzecom ? Zrobce jim „Nugat z burizonoma“.
Do miski dame 30 deka mľetoho cukru, 2 ložki kakavi a 3 vajca
Toto vitrepeme nad paru do husta. Jak je to husti dame do toho 1 ceru a
mišame dokedi še cera nerozpušči. Vecka zložime z pari a do toho primišame
1 burizoni.
Furmu (srnči chrbat) viložime z alobalom a naľejeme nugat. Dame na
žimni mesto naj vichladňe. Bizovňe jim budze smakovac, jak jim budzece
rezac cenki falatki.
A coška aj pre obľivačov. Upečce „Krechki medovnik“.
Do miski sebe dajce: - 30 deka hladkej viberovej muki
- 10 deka mľetoho cukru
- 14 deka palmarinu
- 2 vajca
- 1 prašok do pečiva
Toto šicko u miskoj zahňecce na hladki cesto. Dajce na tablu a rozdeľce na
dva častki. Obidva cesta rozožeňce a dajce na plitki tepše.
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Cesta ponacirajce z džemom. Na džem sebe zrobce šňih. 4 bilka a 20 deka
krištalovoho cukru vitrepce na husti šňih. Do toho šňihu primišajce pomali
20 deka pomľetich orechov A toto rozcahnijce z nožom po džemoj Dajce upic.
Jak upečni medovnik vichladňe zľepime ho zaš z džemom tak, abi cesta buľi
vedno a šnih bul hore aj dolu. Verchňi šňih popišeme z roztopenu čukoladu.
Medovnik aj dobri aj paradni a roboti z nim malo.
Naj vam šicko dobre smakuje.
p. Mária Dócziová

Dobrý nápad stojí groš „Kvetináčový panáčik“
Robíte jarné upratovanie a práve teraz sa rozhodujete, čo so zvyšnými,
nepotrebnými kvetináčmi? Je tu ten najlepší nápad. Urobme si „kvetináčového
panáčika“.
Spolu so svojimi ratolesťami to bude tá najkrajšia a najmilšia práca. Nielen
jar ukazuje svoju krásu, ale ukážme ju aj my. Spríjemníme si naším výrobkom
interiér, ale aj exteriér nášho domova, kde sa dobre cítime.
A čo k tomu potrebujeme?
Disperzné lepidlo, tavnú pištoľ, tyčinky, kvetináče rôznej veľkosti, vrchnáky
z kahancov, gombíky, samolepiace tapety, vlnu, mach, kúsky latky, kladivo, hrubší
špagát a iný materiál podľa vlastnej fantázie.
Pracovný postup:
1. Kvetináče si rozdelíme tak, aby ich spodné a vrchné časti boli zhodné.
Začíname spodnou časťou, ktorá tvorí spodnú časť tela. Do tohto kvetináča, do
polovičky nasypeme kamienky, alebo zeminu, aby sme zaťažili a stabilizovali celú
postavu.
2. Druhý kvetináč otočíme širšou časťou k prvému kvetináču a spolu ich v
širšej časti zlepíme. To bude horná časť tela.
3. Na ruky si zoberieme hrubší špagát, v primeranej dĺžke k telu. Do
vrchnáčikov z kahancov, alebo malých kvetináčikov si urobíme klincom, vrtákom
alebo skrutkovačom dierku. Cez dierku prevlečieme špagát a na jeho konci
urobíme uzol.
4. Špagát – ruky prilepíme v hornej časti druhého kvetináča. Na to zároveň
prilepíme aj tretí kvetináč úzkou časťou. To bude hlava. Na vrchnej časti
prilepíme vlasy z vlny, alebo iného materiálu. Na vlasy dáme kvetináčový podnos,
ktorý prilepíme. To bude klobúčik. Oči, ústa, nos a iné časti vyzdobíme lepením
podľa vlastnej fantázie.
Prajem veľa radosti pri spoločnej práci, ktorá sa verte mi, oplatí.
Mária Dócziová
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Postrehy o cintoríne
Na večný odpočinok príbuzného, priateľa, známeho, či
neznámeho človeka každý jednotlivec alebo rodina má svoj
názor. Niekomu sa páčia honosné pomníky s množstvom
pozlatených, či postriebrených doplnkov, iným zase
skromnejšie pomníky a veľa je takých, ktorí by si miesto
odpočinku predstavovali jednoduchým kameňom na
hrobovom mieste s výstižným textom, dátumom narodenia
a dátumom úmrtia. Človeku po smrti už drahým pomníkom
nepomôžeme, skôr si jeho pamiatku môžeme uctiť peknou
spomienkou, modlitbou či pekným venčekom, kvetom a
zapálením sviece.
V Pavlovciach nad Uhom na cintoríne sme začali
pochovávať na americký spôsob, rovno do zeme, bez krypty.
Hrob pokryje tráva a pomník, ktorý je umiestnený na
betónovom sokli. Na takéto pochovávanie je vyčlenená
jedná časť cintorína.
Rozhodnutie ako pochovať nebohého je na vôli
občanoch, rodiny prípadne samotného nebohého ešte za
jeho života. Voči samotnému pochovávaniu na americký
spôsob – na zeleno majú ľudia ešte určité predsudky, nie sú
na tento spôsob zvyknutý.
V mnohých mestách Slovenska, ale aj na dedinách už
tento spôsob pochovávania nebožtíkov je bežný, lebo ľudia
prišli na to, že je to ﬁnančne menej náročnejšie a aj samotná
estetická stránka hrobu a následne aj samotného cintorína
v takejto časti je krajšia.
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AKO POSTUPOVAŤ PRI ÚMRTÍ OBČANA
Každý z nás sa v živote ocitne v situácií, ktorá prináša
smútok a veľmi ťažko sa prekonáva. Úmrtie blízkeho
znamená okrem žiaľu aj množstvo rôznych starostí a
snahu o čo dôstojnejšiu poslednú rozlúčku. Pohreb môže
byť cirkevný alebo civilný. Ak si zosnulý za svojho života
nezanechal žiadne pokyny v súvislosti s pohrebom, druh
pohrebu určia pozostalí.

Pohrebné služby v Obci Pavlovce nad Uhom –
kontakty:
Pohrebné služby: Obecný úrad Pavlovce nad Uhom
056/64 94 202 - sekretariát
vedúci MH - Peter Janoš - 0902 967 081
výdaj rakvy s prisl.- zúčtovanie - 0905 317 901
prevoz pohrebným vozom - 0918 515 279
Úmrtie doma:
Ak nastane úmrtie doma, je potrebné ihneď zavolať:
pohotovosť /112 alebo 155/ a oznámiť službukonajúcemu
dispečingu uvedenú udalosť. Na Vašu adresu služba vyšle
pohotovostného lekára, ktorý vykoná obhliadku zosnulého.
Do príchodu lekára neobliekajte zosnulého, ani nijako s ním
nemanipulujte. Obhliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina.
Po obhliadke lekár vypisuje tzv. List o prehliadke mŕtveho
a štatistickom hlásení o úmrtí. Pokiaľ obhliadajúci lekár
napíše - pochovať v zákonnej lehote, až po vykonaní tejto
obhliadky je potrebné kontaktovať pohrebnú službu na
zabezpečenie prevozu zomrelého do Domu smútku.
Úmrtie v nemocnici:
Vtedy je potrebné osloviť našu pohrebnú službu a
dojednať prevoz mŕtveho do Domu smútku. Je potrebné
doniesť aj oblečenie pre zosnulého a riadiť sa pokynmi
nemocnice a pohrebnej služby.
Pohrebné služby:
Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské
pozostatky až keď je úmrtie doložené: Listom o prehliadke
mŕtveho, ktorý vystavil obhliadajúci lekár. Na prevoz
zomrelého, či už z domu zomrelého, z nemocnice, resp. z
patológie do Domu smútku, oslovíte našu pohrebnú službu,
ktorá Vám ponúkne zabezpečenie rakvy a produktov
súvisiacich s pohrebom (cenovo zvýhodnenú rakvu s
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príslušenstvom a prevoz pohrebným vozom).
Prevoz zosnulého do Domu smutku sa neuskutočňuje:
V letnom období tj. od 1. apríla do 31. októbra od 21.00
hod. do 7.00 hod.
V zimnom období od 1. novembra do 31. marca od 18.00
hod. do 7.00 hod.
Úmrtný list:
Je potrebné osobne vybaviť na matričnom úrade, v
ktorého obvode došlo k úmrtiu. / To znamená, že ak nastalo
úmrtie v obci Pavlovce nad Uhom, vybavujte úmrtný list
na Matričnom úrade v Pavlovciach nad Uhom, ak zomrela
osoba v nemocnici, úmrtný list vydá Matričný úrad v
Michalovciach.

U PAVLOVCI ŠE PIRE PARE
Štvrtý ročník pavlovských páračiek peria si v sobotu
25.januára 2014 podal ruku s januárovou zimou. Od
samého rána, ba ešte v nočných hodinách začala snehová
metelica so silným vetrom, čo malo za dôsledok trochu
menšiu účasť pavlovských žien ako po minulé roky. Hlavne
tých starších, ktoré v tej metelici radšej ostali doma. Ale aj
napriek nepriazni počasia sa akcie zúčastnilo okolo 150 žien,
dievčat a zopár mužov. Páralo sa husacie perie do perín a do
vankúšov -periniek pre deti, ktoré sa v blízkej budúcnosti
majú v Pavlovciach nad Uhom narodiť. No a nechýbalo ani
pohostenie. Tradičná pavlovská kukurica sa močila už od
štvrtku a v sobotu od rána sa asi 8 hodín varila, aby bola
dobrá mäkučká. Pochutili si na nej všetci a kto si doniesol
misku na páranie peria dostal kukuricu aj domov. O dobrú
náladu sa postarali s novým programom miestna folklórna
skupina „Pavlovčaňe“ a Pavičky.
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Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:
- 3x List o prehliadke mŕtveho,
- občiansky preukaz zosnulého,
- občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb,
- matrika v prípade nezrovnalosti môže požiadať aj rodný
list , alebo sobášny list zosnulej osoby.
Dom smútku:
Kľuč od domu smútku, ktorý Vám bude k dispozícii až do
ukončenia pohrebu, odovzdá osoba poverená spravovaním
domu smutku a cintorínu v našej obci. (0902 967 081)
Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho
zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia,
nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.

AJ TAKTO SME VYLEPŠILI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Časť z prostriedkov získaných v súťaži „Dedina roka 2013“
sme investovali do skrášlenia centra našej obce Kostolného
námestia, kde je situovaných 8 okrasných kvetináčov z
nerezovej ocele. Sú vyplnené bielymi kamienkami a vo vrchnej
časti osadené kvetmi.
Pre pohodlie občanov sme umiestnili lavičky na oddych
pred kaderníctvom a predajňou kvetín na Mlynskej ulici a v
areáli zdravotného strediska na Hlavnej ulici.
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