
� Vážené dámy, vážení páni, účastníci Konferencie 15 rokov Programu 
obnovy dediny na Slovensku!

� Je mi veľkou cťou vystúpiť pred Vami, aby som Vás oboznámila s 
aktívnym životom v našej obci.

� Som síce starostkou obce Pavlovce nad Uhom od roku 2010, ale v 
samospráve na našom obecnom úrade pracujem celý svoj život,  je to 
už 47 rokov. 

� Od svojho nástupu za starostku obce mojou prioritnou úlohou bolo 
zviditeľniť našu obec, o ktorej sa dovtedy hovorilo ako o obci neživej, 
obyčajnej a zastaralej. Príkladom sa mi stal Spolok pre obnovu 
dediny. Práve od Vás som začala čerpať námety, hneď v prvom roku 
som naštartovala svoj pracovný kolektív a prihlásila našu obec do 
súťaže Dedina roka 2011 .

� Týmto krokom sme vstúpili do povedomia  širokej verejnosti.  V tejto 
súťaži sme boli ocenení mimoriadnou cenou: „Za príkladné spolužitie 
a dosiahnutie vysokej kvality života obyvateľov obce  s väčšinovým 
podielom rómskeho etnika“.

� Toto ocenenie potešilo občanov Pavloviec nad Uhom a dalo inšpiráciu 
k tomu, že sa obec rýchlejším tempom začala rozvíjať a skrášľovať. K 
životu sme prebudili aj okolité obce, ale máme odozvu na našu prácu 
od ľudí z celého Slovenska.  Dopomohli nám k tomu aj média –
televízne,  rozhlasové a príspevky v novinách. 

� Opakovane do 7. ročníka „Dedina roka 2013“ sme sa prihlásili aj 
preto,  aby sme ukázali, čo sa za posledné dva roky v našej obci 
zmenilo, zlepšilo, skrášlilo a skvalitnilo. 

� Je pravdou, že naša obec nedostala do daru prírodnébohatstvo, je 
osadená na rovine ako na dlani,  nemôžeme sa popýšiť kopcami, 
jazerami, termálnymi kúpaliskami, blízkosťou k hlavnému mestu 
Slovenska, môžeme ukázať len to, čo je v nás, naše schopnosti, ako 
vieme kultúrne a spoločensky žiť a vytvárať dobré medziľudské
vzťahy. 

� Obec Pavlovce nad Uhom je súčasťou Košického samosprávneho 
kraja a okresu Michalovce. Vzdialenosť od okresného mesta je 25 
km, je najväčšou obcou Zemplína. 

� Je situovaná vo východnej časti Východoslovenskej nížiny, 
rozprestiera sa na vale rieky Uh v nadmorskej výške 108 m. 
Rozloha katastrálneho územia obce je 3220 ha.

� Symbolom obce na obecnom erbe je páv stojaci na pažiti. Prvá
písomná zmienka o obci pochádza z roku 1327.

� Poččččet obyvateľľľľov našej obce je 4411,z toho 2170 mužov a 2241 
žien. Deti do 15 rokov máme 1226 a dospelých nad 15 rokov 3175 
občanov. Priemerný vek občanov je 32,21 rokov. Z celkového počtu 
obyvateľstva tvoria  Rómovia 67,8 %. 

� V prvom rade chcem dať do pozornosti resp. sa popýšiť získaním 
dvoch certifikátov Slovenských rekordov pre našu obec a to:

� v roku 2012 sme získali Slovenský rekord za najviac šúľkov 
zhotovených z telefónnych zoznamov, ktoré boli použité na výrobu 
dvoch postáv v životnej veľkosti. Tieto postavy sú súčasťou Altánku 
postaveného pred obecným úradom, ktorého výzdobu pravidelne 
aktualizujeme podľa ročných období a sviatkov. Postáv a doplnkov do 
altánku postupne pribúda. 

� v roku 2013 sme získali druhý certifikát za najviac veľkonočných 
kraslíc na jednom strome v počte 2633, po zemplínsky pisanok.  Do 
zhotovenia kraslíc sa zapojila celá obec – deti a ich rodičia z materskej 
školy, žiaci, ich učitelia a ostatní zamestnanci základnej školy, 
pavlovské ženy mladšie, staršie, ale aj tie skôr narodené.  Vajíčka boli 
maľované, lepené, háčkované, drôtené, vyrobené z textílií aj papiera.  



� V januári začíname fašiangové obdobie Páraním peria, 
keď sa obecný kultúrny dom premení na veľkú gazdovskú
izbu, stoly sú pokryté voňavým a čerstvým perím z husí a 
bielych kačíc. Táto akcia má v našej obci veľkú popularitu, 
zídu sa ľudia rôznych vekových kategórií – deti, mládež, 
stredná generácia až po najstarších. Ženy párajú perie do 
perín a vankúšov, chlapi viažu masteničky - pierka na 
mastenie koláčov. Za doprovodu harmoniky nechýba spev 
našej folklórnej speváckej skupiny Pavlovčane, humorné
slovo  a už tradičné fašiangové jedlá – špeciálne varená
sladká kukurica, kysnuté koláče a pečená žltá dyňa –
bevčutek, ako ju u nás voláme. 



�Vo februári pokračujeme Fašiangovým 
bálom za účasti pavlovčanov a hostíz 
okolitých obcí. Do tanca vyhráva živá
hudba, nechýba tombola so zaujímavými 
cenami. Výťažok z tomboly je venovaný 
na charitatívne účely.  

• Akciou, ktorá mala v obci dávnu tradíciu je Stavanie 
mája.  Každoročne v predvečer 1. mája sa zídu 
poslanci a občania obce pred obecným úradom, aby si 
postavili tradičný Pavlovský máj vyzdobený 
farebnými stužkami. Stavanie mája je obohatené
programom detí materskej školy, ktoré vystupujús 
pásmom piesní o jari, spieva naša folklórna skupina 
Pavlovčane. Následne po programe v miestom parku 
sa zapáli vatra, opečú sa špekáčiky. V tomto roku sme 
obnovili tradičnú pavlovskú karičku, ktorúzatancovali 
naše pavlovskéženy.  

�Druhú májovú nedeľu si pripomíname 
Deňňňň matiek, kde miestnym rozhlasom 
pozveme všetky mamky do kultúrneho 
domu. Tešíme sa hojnej účasti. O bohatý 
program sa postarajúdeti z materskej 
školy a žiaci základnej školy a oslavy 
zavŕši folklórna skupina Pavlovčane.



�V závere školského roka oceníme prácu 
najlepších žžžžiakov základnej školy, kde im 
poďakujeme za dobré výsledky v škole a za 
úspešnú reprezentáciu nielen svojej školy, ale 
aj obce. Na tomto ocenení sa žiaci osobne 
predstavia, oboznámia ako reprezentovali 
školu a aké výsledky dosiahli. Každý žiak 
dostane knižné ocenenie a podpíše sa do 
Pamätnej knihy obce. Táto akcia má
dlhoročnú tradíciu, žiaci sa na ňu veľmi tešia, 
je to slávnostná bodka za ukončením 
školského roka. 

� V mesiaci august sa každoročne konajú oslavy 
obce pomenovanéako Dni Pavloviec nad Uhom a 
nimi si pripomíname výročie od  prvej písomnej 
zmienky o našej obci, ktorésa zachovali z roku 
1327. Oslavy sú spravidla trojdňové, poslednédva 
roky sú spojené s Festivalom mladých 
organizovaných Domčekom Anky Kolesárovej. 
Začínajú darcovstvom krvi, v piatok večer 
Krížovou cestou po obci, v sobotu mladí pomáhajú
starším občanom, popoludní je súťaž Lečománia a 
v nedeľu oslavy vyvrcholia svätou omšou na 
Amfiteátri v miestom parku a záver patrí
vystúpeniu rôznych skupín a súborov.
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 14.8. – streda  
od 07.00 hod. - zasadačka obecného úradu – Darovanie krvi 
16.8. –piatok  
od 20.00 hod. - Krížová cesta obcou 
17.8. –sobota 
Miestny park 
14.00 hod.-  “Podaj ruku“- pomoc mladých obci a dôchodcom 
15.00 hod. – „LEČOMÁNIA – súťaž vo varení leča“ 
                   - Miss zelenina 
20.30 hod. - Divadlo Márnotratný syn - na Amfiteátri 
19.8. - nedeľa 
Amfiteáter v miestnom parku 
 11.00 hod. - Slávnostná svätá omša  
15.00 hod. – Kultúrny program: 
- Folklórna spevácka skupina PAVLOVČANE 
- Rómske tance našich detí 
- Mužská spevácka skupina UŽAN 
- Folklórny súbor Stropkovčan 
- Niekdajšie spracovanie konope v podaní našej skupiny Pavlovčane 

      16.00 hod. – futbalový zápas – OŠK Pavlovce nad Uhom – Hatalov 



� A teraz bližšie k súťaži o Pohár Lečománie.
Minulého roku lečo varilo 13 družstiev, v tomto 
roku sa prihlásilo už 17 – Poľovníci, Aktívne ženy, 
Speváci Pavlovčane, Základná škola, Materská
škola, Občianske združenie rodičov, Aktivační
pracovníci, Sociálna práca, Family – celérodiny, 
Futbalisti a Rómovia. Porota mala veľmi ťažkú
úlohu vybrať najlepšie lečo, vzorky ochutnávala až
3-krát. 

� Zároveň v tom istom čase prebiehala súťaž
hodnotenia zeleniny a ovocia pod názvom Miss 
zelenina. Bola možnosť vidieť nádhernéplody zeme 
a z tejto výstavy je zrejmé, že pavlovčania vedia 
hospodáriť.  

� V septembri sa na plno prejavuje Fantázia prírody.  Po prvýkrát sme 
pred materskou školou zhotovili zo slamy rozprávkové postavičky 
Kremienka a Chocholúšika v super nadživotnej veľkosti a k nim 
naaranžovali jesenné plody z našich záhrad.

� Zároveň v tomto mesiaci je zber sliviek, ktorých je v obci dosť a preto 
sme chceli našim mladým ukázať ďalšiu dedinskú tradíciu a to varenie 
lekváru v kotli  na ohni.  Lekvár miešala celá dedina – od starostky 
obce, cez zamestnancov  úradu, aktívnych žien, aktivačných 
pracovníkov,  skúšali si zamiešať aj žiaci a učiteľky základnej školy a 
pripájali sa okoloidúci občania,  ktorých zaujala táto dedinská akcia. 
Po uvarení si všetci prítomní pochutili na chlebe namasteným so 
sviežo uvareným lekvárom.



� V októbri po zbere viniča – hrozna máme peknú
akciu vinobranie. Pred kultúrnym domom sa zíde 
staršia aj mladšia generácia, ktorá ukáže mladým  
prácu s hroznom – mletie, lisovanie a odšťavovanie. 
Pre mnohých je to už len spomienka na staréčasy. 
Táto tradícia pomaly v našej obci zanikáa preto sa 
ju snažíme mládeži pripomenúť. 

� V októbri si pripomíname Mesiac úcty k starším, 
kedy pozveme všetkých seniorov našej obce do 
kultúrneho domu na znak vďaky za ich celoživotnú
prácu. S programom vystúpia deti materskej a 
základnej školy. Pri teplom čaji a kysnutých 
koláčoch si seniori zaspomínajú a zasievajú. 

� Pred vianočnými sviatkami robíme veľmi obľúbenú
akciu - stretnutie jubilantov pri príležitosti 
životných jubileí 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov, ktoré
oslávili v danom roku. Najprv ich v kultúrnom dome 
príjemne potešia  deti a žiaci z našej Základnej školy 
s materskou školou peknou Vianočnou akadémiou. 
Pásmo piesní, vianočných kolied, tancov         a 
vinšovačiek ukončili spolu s jubilantmi piesňou 
Tichá noc, svätánoc. Potom pozveme jubilantov do 
obradnej siene obecného úradu, kde po slávnostnom 
podpise do Pamätnej knihy obce si prevezmú
upomienkový darček. 



� Záver a uvítanie nového roka je spojený s 
polnočným veľkolepým ohňostrojom, ktorého 
svetelné efekty sa rozjasňujú nad Pavlovcami. Prídu 
ho pozrieť nielen naši občania, ale aj ľudia z 
okolitých obcí. Máme veľmi dobrú spoluprácu s 
rímsko-katolíckou cirkvou, pred polnocou sa zídeme 
najprv v kostole na poďakovanie za odchádzajúcim 
rokom a po polnoci si navzájom pripijeme pohárom 
šampanského a poprajeme všetko dobrév Novom 
roku. Ohňostroj je súčasťou a vyvrcholením 
vianočnej výzdoby obce, ktorása tiahne celou 
Hlavnou pavlovskou ulicou.   V centre obce na 
Kostolnom námestí pred budovou obecného úradu je 
prekrásny vianočný stromček, Betlehem a adventný 
veniec.  

Okrem týchto pravidelne konaných akcií, chcem dať do 
pozornosti, že: 

� V lete v roku 2012 vznikla folklórna spevácka skupina 
„Pavlovčane“, ktorá vystupuje pri všetkých obecných 
akciách a slávnostiach, kde reprezentuje obec a občanov 
svojim spevom a tradičnou pavlovskou karičkou. Na oslavy 
obce si pripravili divadelné vystúpenie „Spracovanie 
konope“ v pavlovskom nárečí, kde priblížili zvyky a 
zachovanie tradícií, ktoré sa v našej obci konali, ako sa 
konope zberalo, močilo, česalo a tkalo. 

� V tomto roku v základnej škole vznikla tanečná skupina z 
rómskych detí, ktorí svojim temperamentom predvádzajú
rómske tance.



� Od roku 2011 už tretí rok 3x ročne – pre Veľkou nocou, 
pred oslavami obce a pred Vianočnými sviatkami, obec 
vydáva obecné noviny „Pavlovčan“. 

� V každom čísle je uverejnená Spoločenskákronika, kto 
sa narodil, kto má okrúhle jubileum, kto sa zosobášil a 
kto zomrel. Ďalej prehľad všetkých spoločenských a 
kultúrnych akcií uskutočnených za posledné obdobie, 
niečo z kuchárskej knižky v našom nárečí po pavlovsky,  
financie – rozpočet a jeho čerpanie, niečo zo športu, 
niečo o našich školách, rozhovory so zaujímavými a 
významnými občanmi obce a informácie a oznamy pre 
občanov obce. 

V apríli 2012 som sa zúčastnila so Spolkom pre obnovu dediny 
tématického zájazdu  na Morave, zaujala ma tam kvetinová výzdoba 
miest a obcí. Hneď som si predstavila centrum našej obce v plnom 
kvete. 

Kvety sme zakúpili a vysadili. Na výsadbu sme mali rôzne 
ohlasy, či to vydrží, či nepokradnú alebo neponičia. Na naše 
prekvapenie kvetinová výzdoba sa všetkým páčila a páči,  pavlovčania 
už nosia sami svoje vlastné sadeničky. Vďaka našej pravidelnej 
starostlivosti kvety rastú a kvitnú celé leto, aj napriek tropickým 
horúčavám tejto sezóny.

Ruku k dielu pridali aj žiaci našej základnej školy. Svojpomocne 
vypestovali od semiačok až po mladé sadeničky aksamietnice 
(cigánky - smradušky), ktoré potom vysadili pozdĺž chodníka na ulici 
smerom ku škole. 

Na záver sa ešte raz chcem poďakovať
za možnosť vystúpiť na tejto konferencii.

Prajem nám všetkým  veľa úspechov v 
našej aktívnej náročnej, ale krásnej práci pri 
zveľaďovaní a skrášľovaní našich dedín.

Mária Dufincová
starostka obce

Pavlovce nad Uhom


