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Vážení občania,
Prišli Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti,
veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa môžeme na
chvíľu pozastaviť, zaspomínať si. Zamyslieť sa nad čarom
a atmosférou vianočných sviatkov. Nesmieme zabudnúť na
svojich blízkych, priateľov a známych, aby v tomto čase nebol
nikto sám.
Všetkým spoluobčanom príjemné sviatky, šťastie v duši,
pokoj, lásku a pevné zdravie v rodinách želá starosta obce
a poslanci obecného zastupiteľstva. Aby ste zvládli
predvianočný zhon s ľahkosťou a v pohode, samotné Vianočné
sviatky v radosti a pokoji. Zároveň všetkým prajeme, aby ste do
nového roku 2016 vykročili šťastnou nohou a s optimizmom.
Až zvony ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudnite na všetky starosti
a prežite ich v šťastí a radosti.
Vianoce plné lásky a pokoja,
nech každú radosť znásobia.
V kruhu najbližších tešte sa spolu,
až budete sadať k štedrovečernému stolu.
Radostné Vianoce,
znásobené blízkosťou srdcu milých ľudí,
pod stromčekom splnené priania a v novom roku 2016
pevné zdravie, lásku, radosť, šťastie, životnú energiu,
optimizmus a úspechy Vám praje
Anton Kocela, starosta obce
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Darovanie krvi
Súčasťou osláv „Dní obce Pavlovce nad Uhom“ je už
tradične darovanie krvi. V stredu, 12.augusta 2015 sa od
8:00 hod. v zasadačke obecného úradu striedali dobrovoľní
darcovia krvi nielen z Pavloviec nad Uhom.
Pracovníci transfúznej stanice z Michaloviec odobrali
krv 18. darcom. Z našej obce k nim patrí Kamil Dudáš,
Marian Gombár, Jozef Sabo, Anton Kocela - starosta obce
KRÍŽOVÁ CESTA
a Ján Tóth. Darkyňou z Palína bola Marianna Vincová a z
Vysokej nad Uhom Dana Palčíková.
Darcovia krvi boli starostom obce odmenení poukazom
Piatok, 14. augusta 2015 sa začal pomocou pri
do Thermal parku Šírava. Všetkým darcom patrí veľké
skrášľovaní prostredia Pavloviec nad Uhom v rámci hesla
poďakovanie v mene tých, ktorí to najviac potrebujú.
„Podaj mi ruku“ - pomoc mladých obci a dôchodcom.
Mládež sa podujala a zafarbila plot na hlavnej ceste medzi
bránou vstupu do miestneho parku a bránou do priestorov
spojenej základnej školy.
Hlavným programom bola v piatok Krížová cesta,
na ktorej sa zúčastnili pútnici festivalu a v hojnom počte
aj obyvatelia našej obce. Krížová cesta sa začala o 19:30
hodine na parkovisku pred obecným úradom a pokračovala
jednotlivými zastaveniami po uliciach našej obce. Posledné
zastavenie bolo pri kríži na miestnom cintoríne. O 21:00
hodine sa slávila omša novokňazov v priestoroch základnej
školy.
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Vyhodnotenie národného projektu
„terénna sociálna práca v obciach“
Obec Pavlovce nad Uhom začala od 1. novembra

terénnych pracovníkov v našej obci prostredníctvom

2012 v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja

viacerých projektov si mnohí spoluobčania našli vzťah

realizáciu Národného projektu „Terénna sociálna

k terénnym sociálnym pracovníkom a ich pomoc

práca v obciach“, ktorý bol zameraný na skvalitnenie

a poradenstvo sa stali neodmysliteľnou súčasťou

poskytovania služieb občanom v nepriaznivej sociálnej

každodenného života. Aj preto je v záujme našej obce,

situácii. Táto práca je špecifická tým, že dochádza ku

aby sociálna práca bola realizovaná aj naďalej. V záujme

kontaktu sociálnych pracovníkov a sociálne ohrozených

občanov Obec umožnila sociálnym pracovníkom

skupín obyvateľov priamo v ich prirodzenom prostredí.

poskytovanie poradenstva a sociálnej pomoci aj po

Aktivity projektu boli uskutočňované vďaka podpore

ukončení projektu. Obec Pavlovce nad Uhom sa

z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného

zapojila do národného projektu „Take away“, ktorý

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento

bude realizovaný cez Úrad splnomocnenca vlády

projekt bol zmluvnými stranami dohodnutý na dobu

SR, aby aj na ďalšie roky zabezpečila poskytovanie

určitú od 1.11.2012 do 31.10.2015.Terénnu sociálnu

terénnej sociálnej práce v našej obci.

prácu v rámci národného projektu zabezpečovali
najskôr 1 terénny sociálny pracovník Mgr. Klaudia
Serenčková a dvaja asistenti terénneho sociálneho
pracovníka Mgr. Andrej Belák a Anna Kažmérová. Od
1.5.2015 to boli dvaja terénni sociálni pracovníci Mgr.
Andrej Belák, Bc. Martina Čalfová a 1 asistent terénneho
sociálneho pracovníka Anna Kažmérová. Každodenná
práca s cieľovou skupinou projektu bola náročná,
vyžadovala

trpezlivosť,

húževnatosť,

vytrvalosť,

empatiu, komunikačné zručnosti, čas trávený v teréne
za každého počasia, ochotu a snahu kedykoľvek
pomáhať

iným.

Počas

dlhoročného

pôsobenia
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GUĽAŠOMÁNIA
Sobota bola na program najbohatšia. O 9:30 hodine
sa v areáli základnej školy uskutočnila prednáška na
tému „Formovanie túžob“ a následne o 11:00 hodine bola
odslúžená svätá omša. Obe podujatia boli odvysielané
v priamom prenose „Rádia Lumen.
Súťaž vo varení kotlíkového guľášu a súťaž „Miss
zelenina“ bola odštartovaná o 13:00 hodine. Guľašománie sa
zúčastnilo 11 družstiev, a to: „Základnej školy“, „Poľovníkov
- Divá hus“, folklórnej skupiny „Pavlovčane“, folklórnej
skupiny „Škucirka“, „Komunitného centra“, „Mládeže“,
„Aktivačných pracovníkov“, „Ulici Mlynskej“, „Športovcov“,
„Fešákov“ a „Kamenárov“. Hodnotiaca porota mala čo robiť,
lebo všetci zúčastnení navarili chutné guľáše, ale predsa len
rozhodli o prvenstve družstva „Fešákov“. Na druhom mieste
sa umiestnilo družstvo poľovníkov „Divá hus“ a na treťom
mieste družstvo „Aktivačných pracovníkov“.
V súťaži „Miss zelenina sa na 1. mieste umiestnil pán Juraj
(Milan) Soroka, na 2. mieste pán Vojtech Bobaľ a na 3. mieste
pán Jozef Butkovský. Víťazi boli odmenení hodnotnými
cenami do záhrady.
O 17:00 hodine sa o dobrú náladu postarali domáce
folklórne skupiny „Pavlovčane - Pávičky“, Škucirka“ a žiaci
tanečného súboru Romano Jilo zo základnej školy s tancami
rómskej choreograﬁe. Záver dňa patril ľudovej veselici
v podaní skupiny Pocit až do skorých ranných hodín.
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VYSTÚPENIE SÚBOROV
Vyvrcholením osláv „Dní Pavloviec nad Uhom“
bola nedeľa 16.augusta. O 11.00 hodine sa oslavy začali
Slávnostnou svätou omšou v areáli amﬁteátra v miestnom
parku. Pokračovali futbalovým zápasom na futbalovom
ihrisku o 13:00 hodine. Zápas sa odohral medzi mužstvami
Pavloviec nad Uhom a Malčíc. Skončil sa vysokým
víťazstvom mužstva domácich v pomere 12 : 0.
Štvordňové oslavy ukončil kultúrny program o 14:00
hodine na miestnom amﬁteátri. V kultúrnom programe si
naši občania a hostia z blízkeho i vzdialenejšieho okolia
ako aj rodáci z Pavloviec nad Uhom žijúci mimo regiónu
Zemplína, ktorí v tom čase boli na návšteve príbuzných
alebo známych mohli pozrieť a vychutnať folklórne
vystúpenia, koncerty a ľudového rozprávača.
Svojimi vystúpeniami sa prezentovala folklórna spevácka
skupina „Soľanka“ zo Zbudze, folklórny tanečný súbor
„Lipovec“ z Vranova nad Topľou, ľudový rozprávač „Ander
z Košíc“ a hudobná skupina „Gipsy Čáve“ z Topolčian.
Program vo večerných hodinách zavŕšila známa hudobná
skupina „Hurikán“.
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ČERPANIE ROZPOČTU OBCE
NA ROK 2016
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY ....................... 2,471.521,- EUR
Podielové dane z výnosu dane z príjmov ............ 1,149.487,Daň z nehnuteľností–pozemky, stavby, byty ............ 71.800,Miestne dane - pes, užívanie verej. priestr. ................. 1.900,Poplatok za komunálny odpad .................................. 23.712,Poplatky za dobýv. priestor a priesk. územie ............ 10.335,Daňové príjmy spolu .................................... 1,257.234,Prenájom – byty, nebytové priestory ........................ 13.962,Užívanie kultúrneho domu a svadobky ...................... 2.000,Nedaňové príjmy spolu ...................................... 15.962,Správne poplatky – potvrdenia, výh. prístroje ......... 10.520,Za služby v Dome smútku ........................................... 2.000,Za hrobové miesta na cintoríne .................................. 2.000,Príjem z predaja KUKA nádob ...................................... 540,Príjem za miestny rozhlas, fokópie, orient. čísla ........... 220,Poplatky za opatrovateľskú službu ................................. 350,Príjem z úrokov na bežných účtoch ........................... 1.200,Príjem z výťažkov z lotérií a za videohry ................... 3.580,Príjem zo stravného od pracovníkov ........................ 13.000,Ostatné príjmy spolu ......................................... 33.410,Transfery zo ŠR na prenesený výkon obce matrika, školstvo, hlásenie, stavebný úrad ............. 942.384,Transfery zo štátneho rozpočtu a granty aktivačné, hmotná núdza, CO, sponzori, voľby ........ 69.601,Použitie rezervn. fondu na kapit. výdavky ............. 120.530,Použitie nevyčerp. prostr. pre ZŠ z r. 2015 ................ 18.000,-

Príjmy ZŠ s MŠ spolu ................................................. 14.400,ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY ................... 2,471.521,- EUR
Prevádzkové výdavky obecného úradu .................... 99.975,Bežná údržba obecných budov ................................. 79.510,Mzdové výdavky obecného úradu .......................... 113.375,Odvody z miezd do poistných fondov ...................... 43.870,Členovia obecného zastupiteľstva ............................... 9.550,Pohrebníctvo – Dom smútku a cintoríny ................. 52.210,Kom.odpad – vývoz, nebezp. + separ. odpad ........... 28.620,Doprava – Kia val., Liaz, Aut., Traktor, Hon ............. 29.450,Miestny rozhlas – správa a údržba ............................. 2.850,Verejné osvetlenie – správa a údržba ....................... 26.640,Verejná zeleň a správa parkov ................................... 31.860,Správa a údržba miestnych komunikácií ................. 38.870,Správa miestneho hospodárstva ............................... 32.550,Kultúrny dom a svadobka - vybavnie, správa .......... 19.000,Bytové hospodárstvo – školské byty ........................... 1.000,Požiarna ochrana - vozidlo, technik ........................... 1.000,Šport – tribúna, príspevky OŠK ................................ 28.800,Príspevky – obyvateľstvo, cirkev, CVČ ........................ 2.000,Výd. na kultúru – oslavy, akcie, noviny, ohň. ............ 12.500,Výdavky na prenesený výkon zo ŠR matrika, škol. úrad, stav. úrad, OPT, hlásenie ......... 174.808,Výdavky na ostatné transfery a granty aktivačné, hmotná núdza, CO, voľby ......................... 77.237,Výdavky spolu ZŠ s MŠ ......................................... 1,086.616,Nákup prevádzkových strojov a zariadení ............... 30.951,Investičná výstavba – MK,chodníky, klim. ............. 448.279,Vypracovala: Ing. Gabiela Mižáková, ved.ekon.oddelenia

KOMUNITNÉ CENTRUM PAVLOVCE NAD UHOM
Centrum je otvorené širokej verejnosti, v priestoroch
farského úradu, od apríla 2015 a ukončili sme prvú etapu
realizácie činnosti, ktorá bola ﬁnancovaná prostredníctvom
Európskeho sociálneho fondu, v rámci Národného projektu
Komunitné centrá. V súčasnosti sa pripravuje ďalší projekt,
ktorý nás ﬁnančne podporí na ďalšie štvorročné obdobie.
Zriaďovateľ, Arcidiecézna charita Košice, nepretržite
zabezpečuje naše aktivity a podporuje rozvoj centra aj cez
iné projekty.
Komunitné centrum poskytuje na základe plánu práce
okrem sociálneho poradenstva, poradenstvo v oblasti
bývania a ﬁnancií, aj priestor na sebarealizáciu, voľno časové
aktivity a vzdelávanie. Centrum pripravuje preventívne
programy na rôzne témy, ako je ústna hygiena, šikanovanie,
slušné správanie, obchodovanie s ľuďmi, prevencia pred
zneužívaním na internete, príprava na rodičovstvo,
závislosti, HIV A AIDS a mnohé iné. Od augusta sme
zrealizovali ďalšie aktivity pre širšiu verejnosť: prezentácia
centra na dni otvorených dverí v ZŠ, beseda s deťmi v 4.
ročníku o slušnom správaní, mini bazár, prednáška pre
žiakov 9. ročníka na tému AIDS. Spoločne s farským
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úradom sme sa podieľali na príprave krásneho stretnutia so skupiny záujemcov.
Ďakujeme pánovi starostovi a farskému úradu, za
seniormi pri príležitosti mesiaca úcty k starším a stretnutia
s učiteľmi. V predvianočnom období veľkú časť činnosti, podporu našej činnosti a všetkým, ktorí nám aktívne
spoločne s dobrovoľníkmi venujeme pečeniu vianočných pomáhajú naše ciele naplniť. Zo srdca ďakujeme.
oblátok. Aj takýmto spôsobom chceme podporiť aktivity
centra.
Široká verejnosť vníma vznik Komunitného centra
veľmi priaznivo. Vidia ho ako priestor pre svoj rozvoj,
miesto na stretnutia a trávenie voľného času. Rodičia
si začali uvedomovať potrebu vzdelania pre svoje deti a
aktívne ich zapájajú do programov v predškolskom klube,
či v popoludňajších aktivitách. Klienti pozitívne vnímajú
to, že sa priamo môžu zúčastniť realizovaných činností.
Majú dôveru v pracovníkov centra, ktorí rešpektujú ich
kultúru a spôsob života, preto sa neboja zveriť aj s ostatnými
problémami, ktoré spoločne riešime. Pri práci s deťmi a
ostanými znevýhodnenými skupinami sa snažíme o ich
začlenenie, ale predovšetkým o predchádzanie záškoláctva
či iných problémov.
K dnešnému dňu evidujeme 97 stálych klientov,
niekoľko desiatok jedno rázových klientov, a 87 detí.
Celkom sa nám podarilo zrealizovať 185 skupinových
aktivít a 14 komunitných aktivít. Naším cieľom je pomáhať
naším občanom k zlepšeniu ich života cez poradenstvo
a vytvorenie priestoru pre aktivity všetkého druhu. Naše
programy sú zamerané na všetky cieľové skupiny a snažíme
sa aby naša činnosť oslovila všetky vekové kategórie a všetky

ÚCTA K STARŠÍM
Každý človek má svoj dátum narodenia. Toto číslo
ho sprevádza po celý jeho život v chvíľach radostných či
smutných. Tento dátum v živote človeka vytvorí aj niekoľko
životných medzníkov, ako napríklad 1. sväté prijímanie,
ukončenie základnej školy, strednej alebo vysokej školy,
sobáš, narodenie detí a pod. Ale tento dátum vytvorí aj
životný medzník, keď sa človek stane seniorom a odíde
do dôchodku. V minulosti oslovenie „starec“ v dnešnej
dobe „senior“ symbolizovalo múdrosť, vážnosť a rešpekt. A
práve múdrosť a láskavosť starých ľudí sú neraz balzamom
pre dušu mladého emocionálne často ľahko zraniteľného
človeka.
Skláňame sa v úcte pred rokmi, preto nedeľa 25.októbra
2015 bola dňom, keď sme si v Pavlovciach nad Uhom uctili
práve tých ľudí, ktorí prešli úskaliami života a ocitli sa na
zaslúženom dôchodku. Naším seniorom sme „chvíle pre
nich“ pripravili o 16:00 hodine v sále kultúrneho domu.
Po slávnostnom príhovore starostu obce pána Antona
Kocelu zaspievali prítomným viac ako 100-ke seniorom
pavlovské folklórne skupiny „Pavlovčaňe“ a „Škucirka“. Pri
pohári dobrého vínka sa rozprúdila debata o spomienkach
a všetci si pochutili na pavlovských „holubkoch,“ ktoré
pripravili pavlovské ženy. Firma ILLAS zasponzorovala
zákusky a koláče.

Želáme všetkým našim seniorom do budúcna pokojný
život v kruhu rodiny, dobré zdravie a pevne veríme, že v
takom hojnom počte sa stretneme aj o rok.
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MIKULÁŠ - piatok 4. 12. 2015
Príchod svätého Mikuláša sme oslávili 4.decembra 2015
o 15:45 hod. pred Obecným úradom v Pavlovciach nad
Uhom.
Po príhovore starostu obce pána Antona Kocelu ku
všetkým prítomným, ktorí sa tejto príjemnej udalosti
zúčastnili, si svätý Mikuláš prišiel vypočuť pestrý kultúrny
program v podaní detí z materskej a spojenej školy. Pred
ich vystúpením rozsvietil Mikuláš so svojimi pomocníkmi
vianočnú výzdobu v našej obci a s ňou aj vianočný stromček.
Po programe svätý Mikuláš obdaril nielen tie deti, ktoré
sa podieľali na kultúrnom programe, ale aj tie, ktoré sa so
svojimi rodičmi prišli na oslavy svätého Mikuláša pozrieť.
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Spoločenská kronika
NAŠI JUBILANTI
Október 2015
Anna Tomčiová
Helena Budišová
Ladislav Stanko
Margita Harmanová
František Vinco
Mária Jenčiková
Barbora Sabovčíková
Alexander Pajtáš
Andrej Kažmér
Anna Kohaniová
November 2015
František Tobiáš
Jozef Oros
Anna Bilohuštinová
Irena Pasteláková
Tibor Kešeľ
Mária Gajdošová
Alžbeta Martičeková
December 2015
Zoltán Nistor
Július Čičák
Anna Lisá
Božena Horňáková
Martin Tancoš
Jozef Sabovčík
Ján Tancoš
Ján Bereš
Anna Štafurová
Michal Kostrej, Ing.
Anna Jusková
NAŠI NAJMENŠÍ
Júl 2015
Jozef Denis Drizi
Stela Cisárová
August 2015
Denis Gaži
Elizabeth Joniová
Lukáš Popik
Andrej Jaroslav Popik
Bryan Beňak
Sebastián Gaži

č.d.
11
81
621
570
662
91
360
644
292
613

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

287
599
439
479
955
813
413

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

393
640
286
376
300
569
340
723
844
727
368

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

č.d.
50
590
179
80
179
946
192
154

September 2015
Patrik Megles
Mário Lacko
Natália Cicová
Lilien Lobozová
Jaroslav Tancoš
Ondrej Belák
Október 2015
Nikola Gombárová
Daniel Dido
November 2015
Elizabeth Gombárová
Terézia Horvátová
December 2015
Alexandra Šidelská

733
216
929
726
282
390
521
782
703
229
433

SVOJE „ÁNO“ SI PRED SVEDKAMI POVEDALI
August - December
Jozef Kováč – Helena Horváthová
Ján Cica – Ivana Čičáková
Jaroslav Tancoš – Pamela Lacková
Tomáš Gombár – Kvetoslava Beňáková
Ľubomír Hrinko, Ing. – Emília Hricková
Pavol Sijarto – Ivana Kontrapálová, Mgr.
Martin Beňak – Marianna Belavá
Marián Beňák – Alena Belavá
Bohuš Kovaľ – Monika Balintová
Marek Mesaroš – Zuzana Blašková, Mgr.
Peter Leško – Lenka Tkáčová
Marián Makula – Lívia Lakatošová
Radim Kravčík – Katarína Mrázová, PaedDr.
Koloman Cica – Ružena Cicová
Martin Gombár – Nikola Badžová
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
August- December 2015
Vojtech Popik (*27.04.1934 +08.08.2015)
Ján Gajdoš (*20.06.1964 +13.08.2015)
Alžbeta Kocáková (*16.09.1929 +24.08.2015)
Marek Tomči (*10.12.1972 +04.09.2015)
Estera Čulaková (*31.03.1928 +10.09.2015)
Emilie Čičaková (*01.04.1950 +12.10.2015)
Andrej Škripič (*28.09.1947 +06.11.2015)
Blažena Gažiová (*16.07.1949 +09.11.2015)
Jana Andrejčíková, Ing. (*27.07.1979 +24.11.2015)
Ján Seman (*29.08.1928 +13.12.2015)
Vypracovala: Anna Sovičová, matrikárka

HODNOTIACA SPRÁVA OŠK PAVLOVCE NAD UHOM ZA ROK 2015
Po jesennej časti sezóny 2014/2015 bolo naše mužstvo na prvom
mieste tabuľky 6.ligy s jednou prehrou v Krasnovciach aj to kontumačne
pre neoprávnený štart hráča. Do jarnej časti vstupovalo naše mužstvo
pod vedením trénera Františka Pustého s prvého miesta s ambíciou
postupu do 5.ligy. Prvé miesto sme si držali až do 17.kola keď sme
prehrali na domácom ihrisku 0:2 s mužstvom Močaran. Od tohto zápasu
sa nám rozpadla kostra mužstva čo malo za následok sedem prehier a
skončila vidina postupu. Jarnú časť sme zakončili na 3 mieste so ziskom
48 bodov a nakoniec do 5.ligy postúpili Močarany.
Dorastenci nášho mužstva skončili sezónu 2014/2015 na peknom
piatom mieste aj keď často nastupovali iba so siedmymi alebo deviatimi
hráčmi čo značilo nízky záujem mládeže o šport v obci.
Do novej sezóny 2015/2016 sme si dali cieľ postupu do 5.ligy. Pred
sezónou nás opustilo množstvo hráčov piatim hráčom u nás skončilo
hosťovanie a vrátili sa do materských Malčíc, Ján Kufa skončil s futbalom
z rodinných dôvodov, na hosťovania nám odišli Tomáš Štafura a Peter
Kufa do susedného Palína, Rastislav Greguš do Záhora, Marián Kertés,

Martin Balický, Július Beňak, Patrik Lacko, Marián Kešeľ odišli za prácou.
Tak sme priviedli 12 nových hráčov z Čičaroviec, Vinného, Topoľan,
Velkých Revíšť, Tibavy, Močaran, Žbiniec a zo Sečoviec doplnených o
našich hráčov Borisa Michalíka, Mareka Čalfu, Michala Petreca, Milana
Tancoša, Jozefa Kendru a dorastencov Dávida Dzurinu a Tomáša Gabriu.
Títo hráči sa pripravovali od vedením nového trénera Dušana Kukuča.
Po jesennej časti je naše mužstvo na prvom mieste 6. ligy so ziskom
32 bodov o skóre pred mužstvom s Topolian. Na našom konte máme
10 výhier, 2 remízy a jednu prehru vo Vyšných Remetoch po slabšom
výkone našich futbalistov a chybných verdiktoch rozhodcu. Potrebujeme
ešte mužstvo doplniť v útočnej fáze kde už máme niečo rozpracované a
na brankárskom poste lebo nám jeden brankár odišiel za prácou.
Dorastenci sú po jeseni na treťom mieste 4.ligy kde nás teší zvýšený
počet hráčov keď ich momentálne chodí na zápasy 16 a niekedy aj viac.
Tak verme že sa našim chlapcom podarí vybojovať postup do vyššej
súťaže lebo obec Pavlovce nad Uhom si to zaslúži.
Tajomník OŠK Igor Gaľa
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