Občasník pre obyvateľov obce Pavlovce nad Uhom
a ich priateľov

VI. ročník
1. číslo

marec 2016
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Vážení spoluobčania!
Je tu najkrajšie obdobie v roku – jar. Prichádza síce
nesmelo, no už teraz cítime ako nám zubaté slnko dodáva
novú energiu. Všetko živé sa začína pýtať na svet a príroda
ako zázrakom dostáva farby dúhy. Láka nás to na prechádzky,
pokochať sa prebúdzajúcou sa prírodou. Z pochmúrneho sa
stáva veselé a živé.
Radosť a znovuzrodenie symbolizujú príchod Veľkej
noci. Tento kresťanský sviatok je časom, kedy sa spoločne
stretávame so svojimi rodinami pri sviatočnom stole.
V rodinách má vždy svoje miesto pohoda, dobrá nálada
a veselosť. V dnešnom uponáhľanom svete je priam
nevyhnutné sa na chvíľu zastaviť a pripomenúť si tradície,
ktoré k Veľkej noci neodmysliteľne patria. Je dobré, že duch
tradícií Veľkej noci sprostredkúvame aj našim deťom a
vnúčatkám.
Nie je to klam, ani čary
sú tu krásne sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom
každučké srdce, každý dom!
Buďte verní starým zvykom
nech šibe len korbáčikom.
By jemný dotyk korbáča
Vám líce slzou nezmáčal.
Kto rozum má - pochopí
slabučko vodou pokropí.
Pre všetkých dobrých šibačov
chystajte misu koláčov.
Ešte vínko nie však moc
tak veselú Veľkú noc!

Pevne verím, že počas Veľkonočných sviatkov načerpáte
veľa sily a pozitívnej energie. Dovoľte mi zaželať Vám pokojné
prežitie Veľkej noci. Nech prežijete sviatky v kruhu rodiny a
priateľov a nech máte radosť z každého spoločne prežitého
dňa.
Anton Kocela
starosta obce
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VIANO ČNÉ STRETNU TIE JUBIL ANTOV
Vo štvrtok poobede, 17.decembra 2015 bola sobášna
sieň obecného úradu vyhradená pre jubilantov, ktorých
starosta obce p. Anton Kocela pozval na predvianočné
posedenie. Bolo pozvaných 82 jubilantov vo veku od 65
do 95 rokov, ktorí v kalendárnom roku 2015 oslávili svoje
okrúhle životné jubileum.
Po príhovore starostu obce a miestneho pána farára
Mgr. Slavomíra Bakoňa vystúpila s kultúrnym programom
ženská folklórna skupina “Bežovčanky“. Vo svojom
pekne pripravenom programe priblížili za spevu kolied
a hovoreného slova ako sa voľakedy v minulosti slávili
Vianoce na dedine.
Následne sa každý z prítomných jubilantov podpísal
do „Pamätnej knihy Pavloviec nad Uhom“ a starosta obce
každému odovzdal darček. Pred občerstvením im ešte
zaprial pokojné vianočné sviatky. Jubilanti si pri poháriku
dobrého vína, krémeši a výbornej štrúdli zaspomínali
na svoje mladé časy, vyžalovali sa svojimi starosťami a
pochválili radosťami zo svojho života.
Všetkým ešte raz blahoželáme a prajeme veľa zdravia
do ďalších rokov života.
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V IANO ČNÁ AKADÉMIA
Piaty ročník Vianočnej akadémie, ktorú pre našich
občanov pripravuje Základná škola s materskou školou
Pavlovce nad Uhom a elokovaná trieda Základnej umeleckej
školy Michalovce sa uskutočnila v piatok, 18.12.2015 o 13:30
hodine v sále kultúrneho domu.
Akadémiu otvoril starosta obce pán Anton Kocela. Po
príhovore riaditeľa školy pána Mgr. Milana Zolotu sa začal
hodinu a pol trvajúci výborný program, ktorý so svojimi
zverencami nacvičili pedagógovia materskej a základnej
školy ako aj elokovaná trieda ZUŠ. Je potrebné sa im za
to poďakovať. Poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim
deťom a žiakom, lebo v záplave svojpomocne zhotovených
kostýmov a mihajúcich sa svetiel sa bolo na čo pozerať.
Program zahájili anjelikovia a snehuliačikovia z materskej
školy a zavŕšili ho žiaci tanečného krúžku tancom s rómskou
choreograﬁou. Všetkých na konci programu prekvapil malý
ohňostroj.
Už teraz sa tešíme na šiesty ročník Vianočnej akadémie
v roku 2016.
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V IA NO Č N Ý KONC ERT
Sála Kultúrneho domu v Pavlovciach nad Uhom sa
v nedeľu, 27.12.2015 pred 17 – tou hodinou naplnila
pavlovčanmi a ľuďmi z blízkeho okolia. Pásmom vianočných
kolied im sviatočné obdobie spríjemnila ľudová hudba
„CIFFRA“ z Michaloviec.
Vianočný koncert otvoril starosta obce, pán Anton
Kocela, ktorý skupinu a všetkých prítomných hostí privítal.
Na koncerte v podaní štvorčlennej skupiny (cimbal, husle,
basa a akordeón) odzneli v hodinovom programe známe
vianočné koledy.
Za vďačný potlesk prítomného publika ľudová hudba
Ciﬀra pridala v závere svojho koncertu ako bonus už mimo
svojho naplánovaného programu zopár kolied naviac.
Ďakujeme za príjemný zážitok.

OH ŇO ST ROJ

Každý nový rok sa u nás v Pavlovciach nad Uhom
tradične víta ohňostrojom. Nebolo to inak ani pri privítaní
nového kalendárneho roka 2016.
Desať minút po polnoci sa nad našou obcou rozsvietili
záblesky rôznofarebných svetielok, pri ktorých sme
odprevadili starý rok 2015 do histórie a privítali sme nový
rok 2016.
Určite si všetci, ktorí sa tejto akcie zúčastnili priali, aby
bol rok 2016 úspešnejší a lepší ako ten predchádzajúci a aby
sme doň vykročili správnou nohou a s optimizmom.
Pri poháriku dobrého vínka a pri chutnej kapustnici
si všetci popriali novoročné priania a určite si v týchto
slávnostných okamihoch mnohí dali aj osobné predsavzatia.
Dúfame, že sa všetkým splnia a že nový rok 2016 bude pre
každého lepší, úspešnejší a šťastnejší.
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NOVORO Č N Ý KONC ERT
V nedeľu, 3. 1. 2016 v zaplnenej Obradnej sieni
Obecného úradu v Pavlovciach nad Uhom sa uskutočnil
novoročný koncert. Rozozvučali sa tu tóny klavíra a huslí
„Československého komorného dua“. Rodáčka z Pavloviec
nad Uhom Zuzana Berešová, slovenská klaviristka so
svojím manželom českým umelcom – huslistom Pavlom
Burdychom pripravili pre prítomných nezabudnuteľné
popoludnie. Lucia Berešová obohatila celý program
nádherným spevom.
V hodinu a pol trvajúcom programe odzneli skladby
svetoznámych skladateľov Straussa, Schuberta, Dvořáka,
Smetanu a iných popredných a významných hudobných
velikánov.
Záverečný potlesk prítomných potvrdil, že sa Novoročný
koncert Československého komorného dua všetkým veľmi
páčil. Starosta obce vo svojich záverečných slovách umelcom
poďakoval a vyslovil presvedčenie, že sa podobné akcie v
Pavlovciach nad Uhom budú konať aj v budúcnosti.

FAŠIANGOVÝ PLES
16. január 2016 bol dňom, kedy sa v našej obci konal
druhý ročník Fašiangového plesu. Od 18:00 hodiny sa na
ňom zabávalo 139 hostí.
Fašiangový ples otvoril starosta obce pán Anton
Kocela krátkym príhovorom a prípitkom. Po príhovore sa
rozprúdila nefalšovaná zábava, ktorá trvala až do skorých
ranných hodín. O dobrú náladu sa postarali chlapci z
hudobnej skupiny „Bikavér“.
Kultúrny program počas večera obohatila svojimi
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vystúpeniami folklórna skupina Jurošík z Michaloviec.
Vystúpili aj naše folklórne spevácke skupiny „Pavlovčaňe“ a
„Škucirka“.
Veľké poďakovanie patrí šesťdesiatim sponzorom, ktorí
prispeli k tomu, že aj tohtoročná tombola bola skutočne
bohatá. Šťastlivcom srdečne blahoželáme.
Dúfame, že sa všetci zúčastnení dobre zabavili. Už teraz
sa tešíme na tretí ročník Fašiangového plesu v našej obci.

Z našej kucharskej knižki
„ŽELATINOVA ROLADA“
Treba nam: 4 vareni vajca na tvardo
4 kvasni uhorki
4 červeni kapije
20 deka dietnej salami
potravinarska želatina (20 grami = 0,5 l vodi)
½ masoxovej kocki
1 kavova ložka vegeti
1 tatarka (250 ml)
Postup: Uhorki, kapiju, salamu a vajca porežeme na mali kocočki.
Zrobime želatinu – do 0,5 litra vodi visipeme želatinu, rozmišame,
ochabime stac dzešec minut. Vecka zohrejeme na 60˚ a furt mišame.
Ochabime vichladnuc. Pridame do toho masox, vegetu a tatarku.
Vilejeme do miski dze sme sebe narezali uhorky, kapiju, vajca a dietnu
salamu. Šicko dokopi zamišame. Možeme to dac do formi srnči chrbat
(do celofanu) jak roladu, abo do mokrich kompotovich misočkov.
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PÁRANIE PERIA
Zachovávať tradície našich starých mám sa aspoň raz v
roku naozaj patrí. V sobotu, 6. februára 2016 sa v kultúrnom
dome zišli pavlovské ženy, deti ale aj muži už na 6. ročníku
Pavlovských páračiek peria.
Sobotné popoludnie otvoril svojím príhovorom starosta
obce, pán Anton Kocela. Páralo sa husacie a kačacie perie
(„bili i šari“) do vankúšov a paplónov. O dobrú náladu
pri páračkách sa svojim spevom postarali naše folklórne
skupiny „Pavlovčane“ a „Škucirka“.
Po dobre vykonanej práci starosta obce všetkým srdečne
poďakoval a pozval prítomných na malé posedenie pri
dobrom jedle a chutnom vínku. Naše ženy pripravili tradičné
jedlá: varenú sladkú kukuricu, holubky, domáce koláče a čaj.
Všetkým veľmi chutilo a jedla bolo naozaj dosť.
Všetkým ďakujeme za hojnú účasť a veríme, že sa na
páračkách takto spoločne zídeme aj o rok.
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ČERPANIE ROZPOČTU OBCE
K 31. 12. 2015
PRÍJMY SPOLU..................................... 2,426.005,- EUR
Podielové dane z výnosu dane z príjmov ............ 1,045.750,Daň z nehnuteľností–pozemky, stavby, byty ............ 64.792,Miestne dane - pes, užívanie verej. priestr. ................. 1.766,Poplatok za komunálny odpad .................................. 16.051,Poplatky za dobýv.priestor a priesk. územie ............ 21.934,Daňové príjmy spolu .................................... 1,150.293,Prenájom – byty, nebytové priestory ........................ 13.358,Užívanie kultúrneho domu a svadobky ...................... 1.733,Nedaňové príjmy spolu ...................................... 15.151,Správne poplatky – potvrdenia, výh. prístroje ......... 10.502,Za služby v Dome smútku ........................................... 2.236,Za hrobové miesta na cintoríne .................................. 2.316,Príjem z predaja KUKA nádob ...................................... 459,Príjem za miestny rozhlas, fotokópie, orient. čísla ........ 244,Príjem z pokút od občanov za priestupky ....................... 25,Poplatky za opatrovateľskú službu ................................. 355,Príjem z úrokov na bežných účtoch ........................... 2.084,Príjem z výťažkov z lotérií a za videohry ................... 3.605,Príjem zo stravného od pracovníkov ......................... 15.640,Dobropisy, vrátky za predch. rok, náhr. poist. ............ 6.093,Ostatné príjmy spolu ......................................... 43.559,Transfery zo ŠR na prenesený výkon obce matrika, školstvo, hlásenie, staveb. úrad, CO .......... 912.969,Transfery zo štátneho rozpočtu a granty – aktiv.,
PVP, hmotná núdza, TSP, sponzori, referen. ........... 131.889,Transfery a granty spolu ............................... 1,044.858,Použitie rezervn. fondu na kapit. výdavky ............. 109.939,-

ZO ŽIVOTA KOMUNITNÉHO
CENTRA V PAVLOVCIACH n./UHOM
Občania našej obce prichádzajú do komunitného
centra so svojimi problémami každodenne. Žiadajú o
pomoc pri riešení krízových situácií v rodine, pomoc
pri vybavení pohľadávok voči exekútorom, pri kontakte
s úradmi a niektorí prídu iba načerpať síl. Každému
klientovi poskytneme odbornú radu, alebo ho odošleme
na príslušnú inštitúciu.
Centrum si za obdobie svojho fungovania vybudovalo
sieť klientov a množstvo pravidelných, či jednorazových
aktivít. Z pravidelných môžeme spomenúť predškolský
klub detí, voľno časové aktivity, stretnutia seniorov,
stretnutia s dobrovoľníkmi, preventívne aktivity s deťmi z
problémového prostredia...
Z činnosti centra vyberáme: „Predvianočné stretnutie
so seniormi.“ V čase, pred najkrajšími sviatkami v roku
sme pripravili krásne stretnutie so seniormi. Témou boli
Vianoce a zdobenie perníkov. Pri spoločnej modlitbe sme
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Použitie nevyčerp. prostr. pre ZŠ z r. 2014 ................ 17.544,Nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu ............. 13.900,Finančné príjmy spolu ..................................... 141.383,Príjmy ZŠ s MŠ spolu ......................................... 30.761,V Ý D A V K Y s p o l u : ....................... 2,153.917,- EUR,
z toho: Prevádzkové výdavky obecného úradu ....... 96.517,Bežná údržba obecných budov ............................... 143.336,Mzdové výdavky obecného úradu ............................ 97.462,Odvody z miezd do poistných fondov ...................... 40.942,Členovia obecného zastupiteľstva ............................... 8.272,Pohrebníctvo – Dom smútku a cintoríny ................... 7.732,Kom.odpad – vývoz, nebezp.+separ. odpadu .......... 22.912,Doprava – Kia val., Liaz, Autob., Traktor, Hon .......... 24.595,Miestny rozhlas – správa a údržba ................................ 914,Verejné osvetlenie – správa a údržba ....................... 18.376,Verejná zeleň a správa parkov ................................... 24.563,Správa a údržba miestnych komunikácií ................. 24.205,Správa miestneho hospodárstva ............................... 29.804,Kultúrny dom a svadobka - vybavnie, správa ............ 5.412,Bytové hospodárstvo – školské byty ......................... 33.618,Požiarna ochrana - vozidlo, technik .............................. 470,Šport – príspevky OŠK, energie tribúna ................... 28.658,Príspevky – obyvateľstvo-soc. pomoc, CVČ ............... 1.378,Kultúra – oslavy obce,akcie, noviny, ohňostr. ........... 12.506,Výdavky na prenesený výkon zo ŠR –
OPT, matrika, škol. úrad, stav. úrad, CO, hlásenie .... 40.252,Výdavky na ost.transfery a granty – aktiv., PVP,
hmotná núdza, SCŠPP, TSP, Referendum ............... 265.051,Výdavky spolu ZŠ s MŠ ......................................... 1,011.122,Nákup auta, RD, pozemkov a zariadení .................... 76.214,Investičná výstavba – chodníky, aut.zast. ............... 139.606,Vypracovala: Ing. Gabriela Mižáková, ved. ekon. oddelenia

trošku duchovne pookriali a zavinšovali sme si starodávne
vinše ale aj tie terajšie. Predvianočnú atmosféru nám
pomohla vyčariť pani Tomčiová, ktorá nám predviedla
techniku zdobenia perníkov, s ochutnávkou.
Prednáška na tému „Prevencia drogových závislostí“,
bola zrealizovaná pre žiakov ZŠ v januári. V rámci témy
sme deťom poskytli základné informácie o drogách. Z
prezentácie sa dozvedeli aké druhy závislosti poznáme,
prečo sú drogy nebezpečné, ako sa chrániť pred
závislosťami a aký dopad má droga na jeho užívateľa.
Zážitkovou metódou deti mohli emocionálne precítiť
závislosť a uvedomiť si aké je v súčasnej dobe ľahké spadnúť
do závislosti. Problematika vyvolala u detí veľký záujem.
V rámci predškolského klubu detí sa snažíme
nevtieravou formou naučiť deti základným návykom,
spoločne sa učíme rozprávať spisovne, učíme sa farby,
riekanky, pesničky... Predškolákov pripravujeme na zápis
do prvého ročníka a menšie deti majú vždy aktuálne
pripravené zaujímavé témy.
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Centrum je ideálnym prostredím na spoločne trávenie
voľného času, zábavu a hry, ale aj na poradenstvo,
doučovanie či iné aktivity. Sme otvorení aj novým nápadom
a záujmovým aktivitám širokej verejnosti. Tešíme sa na
stretnutie s vami!
Mgr. Klaudia Serenčková
odborná pracovníčka poverená riadením KC

Spoločenská kronika
NAŠI JUBILANTI
Január
Eva Ilčíková
Anna Mašlejová
Juraj Čulák
Mária Gondová
Koloman Cica
Mária Ivanková
Kvetoslava Berešová
Slavko Buban
Ján Bilohuščin
Február
Anna Berešová
Anna Fedičová
Helena Demeterová
Michal Žolna, Ing.
Juraj Cica
Helena Kušnírová
Mária Borkesová
Anna Javorová
Marec
Magda Popiková
Ján Šeba
Juraj Čičak
Jolana Popiková
Anna Orosová
Eva Budišová
Milan Arvai
Martin Adam
Anna Gondová

č.d.
787
719
953
289
154
866
124
37
439

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

669
750
325
728
241
718
835
896

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

398
29
956
339
599
45
960
403
532

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

Apríl
Jozef Mako
Ján Kocela
Mária Tóthová
Michal Mihalik
Dezider Tancoš
Jolana Tancošová
Štefan Hisem
Anna Čeheľová
Andrej Bubán
Jolana Gogová
Verona Perduľaková
NAŠI NAJMENŠÍ
Január
Jasmína Verona Badiová
Daniela Popiková
Február
Radka Horvátová
Radoslav Beňák

579
371
899
837
237
342
736
898
407
627
653

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

163
179
274
882

SVOJE „ÁNO“ SI PRED SVEDKAMI POVEDALI
Február - Marec
Peter Ferko – Manuela Kešeľová
Jaroslav Jarka – Jana Eštoková
Jaroslav Makula – Eva Lacková
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Január - Február
Andrej Kažmér (*12.10.1935 +09.01.2016)
Mária Mikulová (*27.12.1937 +10.01.2016)
Irena Belavá (*19.11.1953 +11.01.2016)
Andrej Sulak (*17.01.1951 +15.01.2016)
Marta Popiková (*23.08.1943 +03.02.2016)
Vypracovala: Anna Sovičová, matrikárka
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