„Jar- jedno z ročných období v miernom
teplotnom pásme nasledujúce po zime a
predchádzajúce letu. Astronomická jar sa
začína jarnou rovnodennosťou okolo
20. marca. Koniec zimy znamená prebúdzanie
prírody. Rodí sa nový život na lúkach, pri
potokoch, v lese, na zemi. Prichádzajú aj nové
povinnosti pre hospodárov .Po krátkych
smutných dňoch, prichádzajú dlhšie a
slnečnejšie. Jar je najkrajšia časť roka, kedy sa zem prebúdza z dlhého
zimného sna. Z bielej jednofarebnej pokrývky sa vynára bielučká
snežienka so zelenými lístkami. Fialky ležia učupené v tráve...Všetko sa
zrazu prezlieka do iných šiat.“
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Vážení čitatelia Obecného spravodaja,
počas celého roka nám príroda dokazuje, že je dokonalejšia,
prispôsobivejšia a dopĺňajúcejšia sa ako my, ľudia. Kolobeh
prírody je nemenný a stále sa opakujúci. V tomto večne sa
opakujúcom cykle k nám po dlhej a chladnej zime zavítala jar.
Prišla trochu nesmelo, rozpačito, ale na každom kroku cítime,
že je už konečne tu... Štebot vtáčikov, prvé lúče zubatého
slniečka, vyčnievajúce hlavičky snežienok a rozpúšťajúci sa
sneh, to všetko sú signály príchodu jari. Príroda sa pomaly
spamätáva zo studenej zimy, topí sa posledný sneh. Pôda
stráca svoju bielu perinu a nahrádza ju zelenou prikrývkou,
z ktorej vyrastajú prvé jarné kvietky.
Hovorí sa, že zimné mesiace sú
depresívne. Je to naozaj pravda. Chýba
nám slniečko, ktoré nám vlieva do žíl
energiu. Ale bojovať proti depresii sa dá
aj prácou. A toho sme sa držali aj my,
pracovníci obecného úradu. Preto
k vám, čitateľom Obecného spravodaja,
prichádzame so zhodnotením našej
práce počas prvých troch mesiacov roka 2017. Na ďalších
stránkach sa dočítate, čo nové sa urobilo v našej obci, čo sa
udialo na jednotlivých úsekoch, aké akcie pripravujeme na
ďalšie obdobie. K jari neodmysliteľne patria aj veľkonočné
sviatky, ktoré v tomto roku privítame až v polovici apríla.
Prajeme vám príjemné chvíle pri čítaní Obecného spravodaja
Vaša redakcia...

OBECNÝ SPRAVODAJ OBCE BAJANY, VYDÁVA OBEC BAJANY AKO ŠTVRŤROČNÍK
TLAČ: OBECNÝ ÚRAD BAJANY
NEPREDAJNÉ. VYDANÉ PRE INTERNÉ POTREBY OBCE BAJANY
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„Tak ako dnes, tak po celý rok. Všetko najlepšie! Prajeme
pevné zdravie, inšpirujúcu a ducha povznášajúcu lásku,
bezodnú zásobu ľudského šťastia a radosti zo života, oporu
priateľov na ceste vpred a taktiež veľa naplnených plánov a
predsavzatí.“ Srdečne blahoželajú pracovníci OcÚ Bajany
50 rokov:
Bačová Anna, č. 52
Lachyta Jaroslav, č. 106
55 rokov:
Galica Ján, č. 73
Marcinčák Ján, č. 170
Demeter Michal, č. 176
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60 rokov:
Mižičková Valéria, č. 31
Mikulová Anna, č. 48
Kudráč Ján, č. 69
Rebrinský Milan, č. 75
Antony František, č. 111
61 rokov:
Muščíková Eva, č. 33
Fagyašová Mária, č. 163
Kenderešová Elvíra, č. 125
Štunda Dušan, č. 49
62 rokov:
Muščík Michal, č. 33
Pihuličová Marta, č. 144

63 rokov:
Salay František, č. 6
Treľová Marta, č. 184
Karchová Mária, č.175
65 rokov:
Tomášová Valéria, č. 120
66 rokov:
Nagyová Verona, č. 5
Šamudovský Jozef, č. 143
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67 rokov:
Hallér Vojtech, č. 29
71 rokov:
Ing. Hudák Štefan, č. 70
Nyisztorová Margita, č. 162
Gencová Margita, č. 131
72 rokov:
Demková Katarína, č. 56
73 rokov:
Denciová Margita, č. 157
75 rokov:
Adamová Júlia, č. 140
76 rokov:
Szalárová Jolana, č. 178
Baňas František, č. 41
Kopor Štefan, č. 174
77 rokov:
Szalayová Jolana,č. 170
Genco Jozef, č. 131
78 rokov:
Horváthová Marta, č. 62
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81 rokov:
Nyistorová Etela, č. 9
Antonyová Mária, č. 115
86 rokov:
Majerníková Alžbeta, č. 153
93 rokov:
Nistorová Mária, č. 25

Všetko najlepšie
k narodeninám
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Očakávaný dar
Mladý muž sa pripravoval na svoje promócie na vysokej škole. Po mnoho
mesiacov zbožňoval nádherné športové auto a keďže vedel, že jeho otec je
bohatý a môže si ho dovoliť, oznámil mu, že to auto je všetko, čo by si k
promóciám želal. Keď sa blížil deň D, mladý muž sa už nevedel dočkať, ako sa
bude radovať, keď mu jeho otec toto vytúžené auto daruje. Ráno, v deň svojej
promócie, si ho otec zavolal do svojej pracovne. Povedal mu, ako veľmi je hrdý,
že má tak skvelého syna a povedal mu, ako veľmi ho miluje. Daroval svojmu
synovi krásne zabalený darček. Zvedavo, ale zároveň znepokojivo, otvoril mladý
muž darovanú krabicu a našiel v nej krásnu Bibliu v koženej väzbe so zlatým
písmom. Nahnevane sa rozkričal na svojho otca: „So všetkými tými peniazmi, čo
máš, mi dáš Bibliu???“ Pohoršene hodil Bibliu na otcov stôl v pracovni a odišiel z
domu. Prešli mnohé roky a z mladého muža sa stal veľmi úspešný podnikateľ.
Mal krásny dom i skvelú rodinu, ale uvedomoval si, že jeho otec je už veľmi starý
a myslel na to, že by ho konečne mal ísť navštíviť. Nevidel ho celé roky od svojej
promócie. Skôr, ako si však stihol svoju cestu naplánovať, dostal list. Bolo v ňom,
že jeho otec zomrel a odkázal celý svoj majetok svojmu synovi. Keď prišiel do
otcovho domu, smútok a výčitky zaplnili jeho srdce. Začal si na stole prezerať
otcove dôležité papiere a v tom zbadal stále novú Bibliu presne na mieste, kde ju
nechal pred rokmi. So slzami v očiach ju otvoril a začal v nej listovať. Ako ju tak
čítal, zrazu z obálky prilepenej na poslednej strane Biblie vypadli kľúče od auta.
Mali visačku so značkou presne toho športového auta, po ktorom tak veľmi túžil.
Na visačke kľúčov bol dátum jeho promócií so slovami: KOMPLETNE
ZAPLATENÉ.
V živote pričasto zahadzujeme dobré priateľstvá, partnerstvá, manželstvá,
príležitosti či iné možné zážitky, pretože neprichádzajú presne v takej
forme, akú sme si predstavovali, a pritom sa v nich skrýva presne to,
po čom sme túžili.
Zdroj: internet
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Vážení občania,
prvé tri mesiace roku 2017 naozaj ubehli ako voda. Zima sa
pomaly končí a na dvere nám klope tak dlho očakávaná jar.
Prichádza dosť nesmelo, hoci zimy už máme všetci asi dosť.
Každého poteší pohľad na biele hlávky snežienok, krokusov
a iných poslov jari. S prichádzajúcou jarou je aj vonku viac práce.
Ovocné stromy a kríky potrebujú jarný rez, trávnik potrebuje
vyhrabať a prevzdušniť...
Určite už viete, že v našej obci
počas celého roka prebiehajú
aktivačné práce formou menších
obecných služieb § 12, § 10
a niekoľko mesiacov v roku aj
podľa § 52. Čo to všetko
znamená? Všetky tieto paragrafy
pomáhajú ľuďom v hmotnej núdzi
nestratiť pracovné návyky, aby
sa v budúcnosti mohli uplatniť na
trhu práce. Oni na oplátku
pomáhajú udržiavať poriadok
v obci na verejných priestranstvách a vykonávajú rôzne práce
v prospech obce podľa svojich možností a schopností.
Nový rok 2017, ktorý sme pracovne začali 9. januára, nás privítal
zamrznutým vodovodným potrubím v základnej škole. Extrémne
mrazy počas zimných prázdnin urobili svoje. Po dvoch dňoch
práce sa nám vodovodné potrubie podarilo uviesť do pôvodného
stavu. Vodovodné rúrky sme zateplili, aby sme predišli ďalšiemu
zamrznutiu.
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Pracovali sme na odpratávaní snehu
z obecných priestorov, tiež sme rozbíjali
zľadovatené plochy na chodníkoch
a prístupových cestách ku obchodom...
V prípade potreby sme pracovali aj v sobotu.
Keď nám to počasie dovolilo a mrazy sa zmiernili, odstránili sme
vianočnú výzdobu z obce a uložili sme ju na ďalšie použitie.
Medzitým sme upratovali priestory skladov, dielne a kotolne.
Pozvárala sa konštrukcia na striešku nad kotolňu, ktorú sme
natreli základnou a vrchnou farbou. Pred vstup na OcÚ sme
zhotovili plošinu na bezbariérový prístup, ktorú sme tiež natreli
základnou a vrchnou farbou a po obvode sme vyznačili výstražné
označenie. V prvých marcových dňoch sme začali s upratovaním
a vyhrabávaním
vonkajších priestorov. Pri
súkromnom obchode
sme ostrihali hrozno.
Previedli sme jarný rez
šípových ruží a ovocných
stromov na dvore OcÚ. V
priestoroch WC v novej zasadačke sme pri vodovodných batériách
vymenili dlažbu a odstránili sme závadu na tečúcej vodovodnej
batérii. Začali sme s okopávaním a úpravou záhonov pred
obecným úradom V zasadačke a v kanceláriách OcÚ sa umyli
okná a urobilo sa jarné upratovanie. Začali sme s natieraním
obrubníkov v obci. 17. marca sme začali s prácami na
multifunkčnom ihrisku. Vrchná rúrka na konštrukcii oplotenia sa
natrela vrchnou farbou. Pomocou plošiny sme začali
s upevňovaním, a šponovaním pletiva vo vrchnej časti oplotenia.
V pláne máme dobetónovanie podlahy prístrešku, montáž
rozvádzača a terénnu úpravu ihriska a bežeckej dráhy.
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Pod oknami starej zasadačky sme uložili
obrubníky na vymedzenie záhona pod
oknami.
Počas prvých troch mesiacov roka sme
naďalej pokračovali v predpisovaní liekov
u našej obvodnej pani doktorky. Opäť prosím našich občanov,
ktorí využívajú tieto služby obecného úradu, aby včas odovzdávali
odporúčania od odborných lekárov na predpis preskripciou
viazaných liekov. Predídeme tak nedorozumeniam
a nepríjemnostiam. Do ďalších mesiacov máme naplánované
práce, z ktorých spomeniem hlavne výmenu dlažby na schodoch
pred MŠ a novou zasadačkou, dokončenie striešky nad kotolňou,
vykosovanie priestorov, samozrejme zriadenie veľkonočnej
výzdoby v obci a vykonanie prác podľa potreby
Naša obec podala žiadosť na Úrad práce Michalovce o predlženie
organizovania MOS podľa §12. Dohoda sa opäť uzatvorila na
šesť mesiacov. Tiež sme podali žiadosť na organizovanie
aktivačných prác podľa § 52, na ktorý nám schválili 5 UoZ.
Máme pred sebou letné mesiace, počas ktorých najväčší dôraz
budeme klásť na vykosovanie obecných priestorov, ale
samozrejme, budeme vykonávať aj ďalšie práce podľa potreby.
O niekoľko dní k nám zavítajú Veľkonočné sviatky. Z tejto
príležitosti prijmite od nás tento vinš:
„Veľká noc prináša zábavu,
Veľká noc prináša šťastie. Veľká
noc prináša nekonečné Božie
požehnanie. Veľká noc prináša
lásku a sviežosť jari. Nech všetky
tieto krásne veci, zavítajú aj do
vašej rodiny a usídlia sa tam
počas celého roka.“
Ibolya Bosnyáková, koordinátorka MOS a AČ
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Vážení občania,
v marci už uplynul rok, ako sa v našej malej dedinke
sprevádzkoval denný stacionár pre našich seniorov.
Začiatky boli neľahké, začínalo sa s menšími problémami a
obavami. Klienti sa báli prihlasovať, nevedeli si ani predstaviť,
čo na nich v novo -upravených priestoroch čaká. Ani ja, ale ani
klienti, sme nemali skúsenosti s denným stacionárom, nakoniec
sme to zvládli. Postupom času sme spoznali jedna druhú, v
našom zariadení vzniklo krásne rodinné prostredie. Klientky sa
navzájom obohacujú o nové poznatky, vymieňajú si nielen
skúsenosti, ale aj dobré a lacné recepty. Navzájom sa
podporujú, spolu sa modlia, keď je potrebné, navzájom si
utierajú slzy. Vedia sa i spoločne tešiť z rôznych rodinných
príležitostí (narodeniny, svadby, zásnuby, krstiny svojich
vnúčat, pravnúčat).
Rok 2016 nám pri rôznych akciách ubehol ako sen. To, že sa
klienti cítia v našom zariadení dobre, dokazuje skutočnosť, že
hneď začiatkom roka, už
2.januára 2017, sme
otvorili denný stacionár.
Január sme začali
skrášľovaco -relaxačnou
kúrou, navštívili nás tí,
ktorí sa starajú o naše telo:
pedikérka a pán masér.
Posledný februárový deň sme sa mohli ich návšteve a službám
tešiť opäť.
Spoločne s klientkami sme sa dohodli, že si vytvoríme mini
galériu pod názvom: „My pred 50 rokmi.“
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Výsledok vo forme násteniek plných fotiek
z minulosti, ktoré potešili a pobavili, si
môžete pozrieť priamo u nás, v priestoroch
Denného stacionára Bajany. Podľa nich
zisťujeme, že dnes sme pekné, no vtedy
sme boli ešte krajšie.
Piatok, 3.3.2017, na podnet pána starostu, sme si slávnostne
zhodnotili rok práce v stacionári. Spokojné klientky ďakujú
p. starostovi za krátky príhovor, za peknú, ale predovšetkým
chutnú tortu. Dňa 8.3.2017 bol sviatok MDŽ. V tento deň nás
naši chlapi obdarovali kvietkom, Bc. František Genco
v doprovode p. K. Rebrinskej, ale aj p. MUDr. Ondrej Copák,
za čo im veľmi pekne ďakujeme, že na nás v tom dennodennom zhone, v pracovnom vyťažení nezabudli.
Dňa 10.3.2017 soc. pracovníčka obce p. Dorka Šišková
pripravila pre občanov aj pre nás prednášku na tému
Alzheimerova choroba a iné formy demencií. Lektorkou bola p.
Erdélyiová, pracovníčka RÚVZ Michalovce. V marci je tiež
svetový týždeň pamäte, preto nám po krátkej prednáške p.
Erdélyiová rozdala testy na každodenný tréning pamäte.
Marec je aj mesiac knihy, preto sme s
klientmi mali niekoľko posedení, kde sa
prečítali úryvky z kníh, čo mohli klientky
prerozprávať vlastnými slovami. Tiež si
mohli priniesť a predčítať ich obľúbené
básničky, citáty, ktoré im v živote pomohli...
20.3.2017 nám prišli poskytnúť nové informácie a podeliť sa so
svojimi skúsenosťami členovia zo Zväzu záhradkárov
Michalovce p. Ing. Mižák s kolegom ohľadom štepenia a
starostlivosti o stromčeky, ale aj ohľadom pestovania liečivých
bylín. Klienti pozorne počúvali celú prednášku a potom si
niektoré práce aj názorne vyskúšali. Prednáška mala veľmi
dobrý ohlas.
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Nasledujúci deň sme skúšali riešiť testy na
pamäť, zároveň sme ich spoločne
vyhodnotili, pričom sme sa dobre pobavili.
Jemnú
motoriku
si klientky precvičia pri
háčkovaní, pletení svetríkov,
čiapočiek, rukavíc a ponožiek
pre tých najmenších –
predčasne narodených, ktoré
sa podarujú pre detičky v
inkubátoroch v našom kraji.
Klientky sú pre túto prácu
také zanietené, že do tejto „akcie“ zapojili aj svoje dcéry a
nevesty. Všetkým veľká vďaka!
Obec prostredníctvom TSP pre nás pripravuje ďalšie stretnutia
s členmi Zväzu záhradkárov Michalovce na rôzne témy, kurz
studenej kuchyne 29.3.2017, a plánujeme tiež účasť na
výstave v Kultúrno-osvetovom stredisku Michalovce. 30. 03.
sme sa zúčastnili akcie „Tvorivý deň“, kde sme si vyskúšali
tvorbu rôznych veľkonočných dekorácií. Asi takto nám ubehol
prvý štvrťrok a my sme o niečo starší, ale aj múdrejší...
Na záver všetkým našim
občanom,
spolupracovníkom
a všetkým dobrým ľuďom
prajeme veselé
a príjemné prežitie Veľkej
noci, veľa spokojnosti
a rodinnej pohody...
Opatrovateľka Irena Popčáková a spokojní klienti DS Bajany
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Stále modernejšie sú rôzne ozdoby na dverách.
Napríklad vence sú mimoriadne obľúbené nielen na
Vianoce, ale aj na Veľkú Noc. Prinášame Vám dva
kreatívne spôsoby s návodmi ako si doma vytvoriť
veľkonočné vence na dvere z bahniatok:
1. Na veniec z bahniatok si pripravte: okrúhly základ venca
(zoženiete polystyrénovú verziu alebo veniec zo slamy omotaný
drôtom), bahniatka – jahňady z vŕby (iba plody), lepiacu pištoľ,
stuhu, pinzetu.
Postup:
Odstráňte jahňady z
prútika. Na veniec
pomocou pištole naneste
lepidlo a pomocou
pinzety postupne
prilepte jahňady po
celom povrchu. Keď
lepidlo zaschne, stuhou
prichyťte veniec (ktorý je
mimochodom príjemný
na dotyk) na dvere.
Namiesto venca môžete
použiť polystyrénové
gule, ktoré rovnakým
spôsobom oblepíte
jahňadami a položíte na
policu, či do košíka.
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2. Na veniec z prútov si pripravte:
základ venca z prútov viniča,
prúty bahniatok,
drôt,
kliešte.
Postup:
Pomocou kliešťov si pripravte cca 20 cm dlhé bahniatka.
Z pripravených bahniatok si pripravte zväzky – v každom bude
cca 6-8 kusov.

Na konci zväzok omotajte drôtom. Postupne tieto zväzky
pripínajte na základňu venca. Na prichytenie použitie drôt.
Postupujte po celom obvode, kým nebude celý veniec pokrytý
bahniatkami. Už len zavesiť veniec na dvere a krásna jarná
dekorácia je hotová!
Aj takéto zdanlivé maličkosti dokážu vytvoriť a spríjemniť
atmosféru Veľkej noci...ale žiadne dekorácie nenahradia lásku
v našom srdci a spolupatričnosť k našim najbližším ...
Krásnu Veľkú noc praje redakcia Obecného spravodaja
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Akoby to bolo včera, čo sme nastúpili do školy. Odvtedy
uplynulo neuveriteľných päť mesiacov, ktoré nás
sprevádzali nielen školskými povinnosťami, ale aj mnohými aktivitami.
V mesiaci Január sme svoje snaženie v školských laviciach ukončili
odovzdávaním výpisov o klasifikácií žiakov v školskom roku 2016 / 2017 dň
31. januára 2017. Žiaci si zaslúžene vychutnali polročné prázdniny, ktoré tento
rok pripadli na 3.februára 2017. Ešte pred tým sa v spomínanom mesiaci
uskutočnili aj školské akcie. Konkrétne to boli tieto: 12. januára sa uskutočnilo
pre žiakov 4. ročníka ZŠ čítanie druhej kapitoly z knihy od C. Raynerovej
Nenič svoje múdre telo, ktorá mala názov: Alkohol a tvoje telo. Ako ďalšia v
poradí bola akcia: Zimné radovánky / 30.01.2017 /, kde žiaci 1. –
4. ročníka ZŠ mali pripravené rôzne aktivity, zábavné hry,
občerstvenie v podobe sladkostí, teplého čaju a iné. Počas
fašiangového obdobia v mesiaci Február dňa 17.februára 2017
sme sa zabávali na „crazy" Fašiangovom karnevale, ktorý sa
niesol v znamení smiechu, súťaží a dobrej nálady. Karnevalu sa
zúčastnili aj rodičia a starí rodičia našich žiakov. Po príchode do školy sme spolu
so žiakmi urobili jarnú výzdobu na oknách, ale aj v priestoroch školy. Okná
sme spestrili farebnými vystrihovanými obrázkami s jarnou témou. Keďže Marec
je mesiacom kníh (ktoré aj čítame nielen z nich utierame prach), tak sme si aj my
doniesli svoju najobľúbenejšiu knihu, ktorú sme predstavili svojim spolužiakom.
Každý z nás zdôvodnili, prečo práve tá jeho kniha je naj. Dňa 1.3.2017 sa
uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín , kde sa zúčastnili žiaci našej
školy a to menovite V. Čeplíková, M. Babjak. T. Baňasová, J. Kuklincová. V tejto
súťaži sme získali druhé miesto a to Vaneska Čeplíková, za čo jej srdečne
blahoželáme v mene všetkých spolužiakov. Žiakom sa „ Hviezdoslavov Kubín“
páčil a odniesli si nezabudnuteľné zážitky. Žiaci si zasúťažili v lúštení krížoviek a
hľadaní autorov kníh. Za odmenu dostali sladký keksík.
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V tomto mesiaci dňa 3. marca 2017 sa v našej škole
uskutočnila Beseda o knihe Trojruža od Pavla
Dobšinského. Žiaci si pozreli prezentáciu o rozprávke
O troch grošoch, potom sme si rozprávku prečítali.
Vypracovali sme pracovný list o knihe a urobili osnovu
rozprávky. Nakoniec si žiaci na internete vyhľadali
informácie o autorovi knihy a tvorili sme otázky pre spisovateľa. Žiaci sa na tejto
akcii poučili, ale aj zabavili. V tomto mesiaci pripadli aj jarné prázdniny na termín
od 6.3.2017 do 10.3.2017 pre východoslovenský kraj.
A aby toho nebolo na mesiac marec málo, ešte sa uskutočnila „karaoke" súťaž
– takzvaná „ SUPERSTÁR“ Na tejto súťaži sa zúčastnili deti prvého až
štvrtého ročníka. Žiakom sa „ karaoke šou“ páčila a odniesli si nezabudnuteľné
zážitky.
Dňa 16.03 2017 sa uskutočnila Otvorená hodina pre deti 1. -2. ročníka, kde
nás svojou prítomnosťou potešili aj rodičia. Otvorená hodina sa niesla v znamení
putovania v rozprávke Červená čiapočka. Pre žiakov boli pripravené úlohy z
predmetov pre základnú školu, ale aj relaxačné a oddychové pracovné listy.
Žiakom i rodičom sa hodina páčila a pochválili sme žiakov za ich usilovnosť,
šikovnosť a vzájomnú spoluprácu. Mesiac marec sme zakončili Otvorenou
hodinou pre našich najmenších, pre deti materskej školy – predškolákov, ktorí
nás navštívili spolu s pani učiteľkou dňa 17.3.2017.
V tomto mesiaci dňa 21.3.2017 sme sa zúčastnili prednášky o
záhradkárskej činnosti, kde mali deti možnosť vidieť aj
praktické ukážky zo strihania stromov a náradie, ktoré sa pri
tejto činnosti používa. Prednášku organizovala pracovníčka pre
terénnu sociálnu prácu v obci spolu s odborníkom v tomto
odbore. Tak čo poviete, je škola nudná a nezaujímavá? Určite nie. Marec sa
končí a my sa už teraz tešíme na veľkonočné prázdniny a iné prekvapenia, ktoré
nás ešte čakajú v zostávajúcich mesiacoch, ale o tom až nabudúce. Všetkým
prajeme príjemné pržitie sviatkov Veľkej noci.
S pozdravom vaši stále dobre naladení žiaci 1.-4. ročníka
a PaedDr. Miroslav Kertés, triedny učiteľ
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Začiatok kalendárneho roka sme zahájili úspešne a plní elánu a
predsavzatí.
Fašiangové obdobie je tiež už dávno za nami, ale my máme
ešte v čerstvej pamäti februárový karneval, na ktorom sa
detičky do sýtosti vyšantili a kde si plnili svoje rozprávkové
túžby a sny. Zrazu sa naša trieda premenila na zabávajúce sa
víly, princezné, pretekára, tigra ale aj pirátov. Deti i rodičov
privítali na karnevale dvaja piráti, ktorí hľadali poklad a deťom
dávali rôzne zábavné úlohy. Tieto postavy sme stvárnili my,
učiteľky, aby sme deti učili tomu, že nie je len to dôležité, ako
sme oblečení, ale aj to, ako túto masku stvárnime pohybom i
slovne. Potom sa slovne predstavili všetky masky a v
promenáde masiek aj pohybom - podľa karnevalovej hudby.
Deti súťažili, tancovali a po dobrej zábave sa pohostili. Všetky
masky boli odmenené sladkosťami, píšťalkami a balónmi.
V rámci mesiaca marcamesiaca kníh sme sa zaoberali
aj obľúbenými literárnymi
postavami - Danka a Janka a
Psíček a mačička. Deti poznajú ich
príbehy a tešia sa z čítaného
diela. Prezerali sme si rôzne knihy
a čítali nespočetné množstvo
rozprávok. Potvrdilo sa, že deti
majú rady rozprávky a vôbec
čítané diela. Je to základ pre
budúcich čitateľov. Preto
NEZABÚDAJME DEŤOM ČÍTAŤ.
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V marci sme potešili aj naše babičky v
stacionári pri príležitosti 1.výročia
otvorenia stacionára, krátkym
vystúpením našich najstarších detičiek,
ktoré sa prezliekli za babičky. Spievali a
pohybovo stvárnili pieseň „Tancovala babka s dedkom.“ Za
vystúpenie deti dostali sladkú odmenu, na ktorej si veľmi
pochutnali. V tomto už jarnom období naši predškoláciCsongorko, Patrik, Vilko a Elinka dostali pozvanie do
základnej školy, kde pán učiteľ spolu so svojimi žiakmi
ukázal, ako v škole prebieha vyučovanie. Našim predškolákom
sa v škole páčilo a za svoju aktivitu naši predškoláci dostali
krásne Domino.
A čo nás ešte čaká?
-predškolákov zápis do ZŠ
-veľkonočné tvorenie a veľkonočné sviatky
(apríl)
-zdobenie mája (máj)
-Deň Matiek (máj)
-OFDM- detská športová olympiáda (máj)
-MDD (jún)
-Noc v škôlke (jún)
-školský výlet (jún)

Na záver pozývam rodičov detí, ktoré v tomto
kalendárnom roku dovŕšia tri roky, aby sa k nám, do
materskej školy prišli s deťmi pozrieť. Od 1.mája do
31.mája 2017 bude prebiehať zápis do našej materskej
školy. Tešíme sa na vás.
Lenka Kožlejová, učiteľka poverená vedením MŠ Bajany
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Len čo príde zima a zaženie všetko živé do
teplých úkrytov, každý človek, ba aj
zviera, sníva čarovný sen o jari.
Zima našťastie už prešla a jar nám klope na dvere. Spolu
s jarou prichádza natešené, usmiate, veľké, zlaté slnce, no
najdôležitejšie je to, že prichádza teplo – teplo lásky.
Naša školská jedáleň ako v zime pripravovala jedlá, tak i v jari
bude pripravovať jedlá podľa výživových odporúčaných dávok .
Naďalej budeme variť takú stravu, aby bola pestrá, zaujímavá
a hlavne zdravá, zatiaľ za tú istú cenovú jednotku a chutila
všetkým našim stravníkom.
Ako som vás už informovala, naša
jedáleň je zapojená do programu
˝ Školské ovocie ˝, ktoré
zabezpečuje firma M. A.D.D. fruit
Michalovce. Takže deti materskej
školy a žiaci základnej školy majú
každý týždeň zabezpečené
čerstvé ovocie alebo sterilizované, ako je napr. ovocná šťava,
ovocné pyré a jablkové lupienky. Jar so sebou prináša nielen
teplo a teplejšie dni , ale neodmysliteľne k nej patria aj
Veľkonočné sviatky a s nimi spojené veľkonočné tradície. Preto
okrem priania krásnych sviatkov jari, prijmite od nás aj tento
recept:
Medový krémeš
Suroviny
Cesto: 2 ks vajcia, 150 g cukor práškový, 80 g maslo, 4 PL
med, 8 PL mlieko, 20 ml sóda bikarbóna, 650 g múka hladká
Plnka 1:1 l mlieko, 120 g prášok pudingový vanilkový, 3 PL
cukor kryštálový, 1 PL cukor vanilkový, 3 ks vajcia. štipka soli
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Plnka 2: 1 l smotana na šľahanie, 2 bal.
stužovač šľahačky, 150 g cukor vanilkový
Postup prípravy: Najskôr pripravíme cesto
tak, že za stáleho miešania zohrejeme a
vymiešame 2 vajcia, práškový cukor, med,
mierne rozpustené maslo a postupne
pridávame mlieko a sódu bikarbónu. Necháme zovrieť a hneď
odstavíme. Pár minút necháme chladnúť a potom zmes prelejeme do
múky a vypracujeme cesto. Rozdelíme ho na 2 časti a obe
rozvaľkáme. Na cesto priložíme plech, na ktorom budeme piecť, a
obrežeme ho príborovým nožíkom, aby sme dosiahli potrebnú
veľkosť. Cesto prenesieme pomocou valčeka a pečieme na opačnej
strane plechu, na ktorý sme dali papier na pečenie. Obe cestá
upečieme pri teplote 175 °C 6–8 minút, upečené cesto má byť
svetlohnedé.

Plnka 1: Vajcia rozdelíme na žĺtky a bielky. Do 2/3 mlieka pridáme
a zamiešame 3 žĺtky a za stáleho miešania zohrejeme. Vo zvyšnom
mlieku rozmiešame vanilkový pudingový prášok a vlejeme do
horúceho mlieka so žĺtkami. Za stáleho miešania uvaríme hustý
puding a odstavíme. Do horúceho pudingu vmiešame vanilkový a
kryštálový cukor. Nakoniec vmiešame vyšľahané bielky. Hotový krém
natrieme na upečený medový plát a necháme vychladnúť.
Plnka 2: Vyšľaháme šľahačkovú smotanu, pridáme stužovač
šľahačky, vanilkový cukor a natrieme na vychladnutý pudingový
krém. Priložíme druhým medovým plátom, zaťažíme a dáme stuhnúť
do chladničky.

A teraz sľúbený vinš k Veľkej noci:
Keď je to už v našej moci,
prajeme vám k Veľkej noci
dobrú vôňu koláčov,
k tomu veľa korbáčov,
chladnú vodu zo studničky
a vínečka do skleničky.
Lívia Mižová, vedúca ŠJ Bajany

- 16 -

Zima pominula a my všetci sme sa mohli tešiť z prvého
jarného dňa, tiež si plánovať aktivity na jar, leto. V nasledujúcich riadkoch sa ešte
trošku obzrieme spať do minulosti a rada vám predstavím prácu zrealizovanú
v zimných mesiacoch, ale aj naše plány do budúcna...
Náplň práce terénnej sociálnej pracovníčky vyplývajúcej zo štandardov
vypracovaných pre projekt TSP v obciach I, ostáva nezmenená, t.z., že bolo potrebné
uskutočniť:
mapovanie terénu, vyhľadávanie klientov, ktorí stratili schopnosť na riešenie
svojich sociálnych problémov, sprostredkovanie klientov s oficiálnymi inštitúciami
poskytovanie poradenstva pri osobných problémoch, krízovej intervencii
motiváciu k prevencii násilia a dekriminalizácii v komunite
podporovanie a posilňovanie sebavedomia a zodpovednosti klientov,
motiváciu klientov vedúcej k samostatnému riešeniu svojich problémov a mnohé iné.
Pričom cieľová skupina ostáva taktiež nezmenená, patria sem klienti v pokročilejšom
veku (seniori), tí, ktorí majú nejaký druh zdravotného postihnutia, dlhodobo
nezamestnaní, v dôsledku čoho strácajú pracovné návyky, osamelí rodičia s
nezaopatrenými deťmi, rodiny s odkázanosťou alebo výskytom sociálno-patologických
javov (alkoholizmus, zanedbávaná výchova, zanedbávanie školskej dochádzky,
zanedbávanie starostlivosti o deti a mládež), atď.
Odborná pomoc je rozčlenená do jednotlivých oblastí:
● Zamestnanosť: pomoc klientom pri vyhľadávaní pracovných ponúk, príprava na
pracovný pohovor, spolupráca s ÚPSVaR, písanie životopisov, žiadostí o zamestnanie,..
● Bývanie: výzva klientov k udržiavaniu čistoty a poriadku v mieste svojho bydliska a
jeho okolia, asistencia pri zabezpečovaní palivového dreva, ...
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● Zdravie a hygiena: spolupráca so zdravotníckymi
zariadeniami, asistencia pri zabezpečovaní a doručovaní
liekov, podpora klientov k zodpovedného prístupu k zdraviu,
sprevádzanie klientov k lekárom, motivácia klientov
k dodržiavaniu lekárom predpísanej životosprávy,
poradenstvo v oblasti osobnej hygieny, komunikácia týkajúca sa informácií o
zdravotnom stave hospitalizovaných rodinných príslušníkov, ...
● Vzdelávanie: motivácia a podpora vo vzdelávaní, pomoc pri riešení záškoláctva,
spolupráca so školou, resp. so zamestnancami elokovaného pracoviska v obci, ...
● Sociálno – patologické javy: prevencia v prehlbovaní sociálno-patologických javov,
prevencia v prehlbovaní narušených rodinných vzťahov, prevencia a dôraz na
dôsledky požívania alkoholických nápojov, motivácia v súvislosti s vhodným správaním
a spoločenskými normami, prevencia problémového správania, poskytovanie
súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní pri riešení trestnej činnosti, ...
● Financie: vedenie klientov k efektívnemu hospodáreniu s financiami, objasňovanie
obsahu faktúr, komunikácia s nebankovými spoločnosťami, ktoré poskytli peňažné
prostriedky, asistencia pri vybavovaní možností znižovania alebo zvyšovania
pravidelných splátok, poradenstvo pri sumarizácii potrebných dokumentov, ...
● Sociálne zabezpečenie: intervencie v súvislosti so stratou zamestnania a
nezamestnanosťou, poradenstvo pri získaní preukazu ZŤP, vyhľadávanie náhradného
bývania, príp. zariadenia pre seniorov,...
Okrem iných sa poskytla klientom pomoc vo forme sociálneho poradenstva, pri písaní
splnomocnení, pri vyplňovaní tlačív, šekov, pri kontaktovaní rôznych odborníkov,
inštitúcií, spoločností a pod.
◊ Našou snahou je vyjsť v ústrety obyvateľom obce, klientom DS, a tak sa realizujú
pravidelné stretnutia, posedenia s prizvanými odborníkmi na rôzne témy v súčinnosti
napríklad aj s Kultúrno-osvetovým strediskom Michalovce. Odbornú prednášku na
tému Alzheimer a iné typy demencií, sme si mohli vypočuť od Mgr. Erdélyiovej,
pracovníčky RÚVZ Michalovce. Asistovala nám pri tom p. Tkáčová z Michaloviec.
Poskytli nám aj pracovné zošity na tréning mozgu, resp. pamäte, a tiež na prevenciu.
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◊ Pozornosť bola venovaná aj pestovateľom,
záhradkárom, preto boli zabezpečení ľudovo povedané
„študovaní ľudia z fachu,“ zo Zväzu záhradkárov Michalovce: p. Ing. Mižák a p. Ing. Tocík. Ochotne
uskutočnili teoretickú, ale aj praktickú prednášku, resp.
ukážku pre našich záujemcov. Okrem toho poskytli
poznatky aj o zužitkovaní bylín v domácnostiach.
Potešenie z ich prítomnosti bolo zjavné na oboch
stranách a my sme radi, že nám prisľúbili ďalšiu
návštevu. Dokonca sa čo-to o pestovaní, záhradkárstve
dozvedeli aj deti ZŠ za prítomnosti p. učiteľa PaeDr.
Miroslava Kertésa. Dovoľte mi touto cestou poďakovať
sa všetkým vám, ktorí ste si pri pracovnej vyťaženosti
našli čas a poctili nás svojou návštevou, obohatili tým
naše stretnutie!
Tu využívam zároveň priestor i na to, aby som vás oslovila a požiadala, milí
Bajančania, o návrh tém, o ktoré by ste mali záujem a slúžili by na spestrenie jarných
mesiacov. Na vami navrhnuté podujatia by sme si mohli pozvať hostí skúsených na
danú problematiku, oslovujem tak ženskú, mužskú populáciu, ale aj deti a mládež!
◊ Prostredníctvom „potravinovej a materiálnej pomoci“ bola tretia etapa tohto
programu zrealizovaná dňa 22.3.2017 o 9.00 hod. V našej obci sa program opäť
uskutočnil za pomoci Slovenskej katolíckej charity, za spoluúčasti Mgr. Serenčkovej,
sestry Luciany a ďalších pracovníkov. Táto pomoc bola poskytnutá 10 občanom v HN.
◊ Pri absencii zamestnanca DS Bajany, ktorý túto činnosť vykonáva, sa poskytol dovoz
klientok do denného stacionára a ich odvoz domov. Roznášali sa i obedy pre imobilných
klientov v obci.
◊ Účasť, pomoc a asistencia pri akciách, ako napr. 1. „jubileum“ existencie denného
stacionára v Bajanoch, kde sme spoločne pospomínali na prácu a zážitky predošlých
mesiacov.
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◊ Jednou z dôležitých činností TSP v spolupráci so
zamestnankyňou stacionára p. Irenkou Popčákovou v tejto
obci, je organizácia a vypĺňanie voľného času klientok
zmysluplnými aktivitami, ktoré obsahujú zábavnú aj
terapeutickú časť. Sú zamerané hlavne na rozvoj
telesných, psychických a sociálnych zručností či znalostí a chceme zabezpečiť
klientkam kontakt so spoločenským prostredím. Prevádzajú sa krátke prednášky či už
podľa požiadaviek klientok, blížiacich sa sviatkov či iných príležitostí. Spomeniem
napríklad pri príležitosti marec – mesiac knihy sme si naplánovali predčítavanie
úryvkov, prednes poézie, prózy, máme v pláne výrobu vlastnej miniatúrnej knihy, ale
vzhľadom k blížiacim sa veľkonočným sviatkom by sme chceli dať priestor pre kurz
studenej kuchyne.
◊ Vrátim sa ešte o niekoľko týždňov späť,
nakoľko v zimných mesiacoch našu pomoc
potreboval aj klient vo forme doprovodu k
ošetrujúcemu lekárovi do Bežoviec, vo forme
zabezpečenia odvozu sanitkou do MI a vo
forme doprovodu na úrazové oddelenie v
Michalovciach. Bola vyhľadaná, resp.
kontaktovaná primárka príslušného oddelenia
v záujme umiestnenia a liečby klienta,
kontaktovali sa rodinní príslušníci – potreba
zaobstarania vecí osobnej hygieny a ošatenia,
hľadalo sa náhradné bývanie pre klienta,
oslovilo sa gerontologické oddelenie ohľadom umiestnenia klienta – úspešne, počas
liečby klienta v MI - riešenie jeho nástupu a pobytu v DOS Veľké Kapušany.
◊ Ďalej sa uskutočňuje zaobstaranie kvetov, milej, skromnej pozornosti pre
aktuálnych jubilantov, pravidelne za daný mesiac, pričom sa odovzdávajú v mene obce
a pracovného kolektívu obecného úradu s blahoželaním, v pravidelných mesačných
intervaloch sa roznášajú gratulačné listy pre oslávencov obce.
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Naďalej prebiehalo predpisovanie, vyberanie a distribúcia
liekov do domácností prostredníctvom p. I. Bosnyákovej
a pracovníkov MOS v spolupráci s lekárnikmi. Veríme, že
táto služba, hlavne seniorom, veľa pomôže. To bol stručný
prierez práce TSP z minulosti. Pýtate sa na plány na
nasledujúce mesiace? V budúcnosti budú aktivity TSP zamerané podľa rovnakých
štandardov vypracovaných pre projekt Terénna sociálna práca v obciach I, pre
cieľovú skupinu, s prihliadnutím na potreby obyvateľov a klientov Obce Bajany. T. z., že
sa bude pokračovať v riešení sociálnych problémov klientov internou alebo externou
formou, v kooperácii s inštitúciami, organizáciami, kompetentnými osobami
pôsobiacimi v sfére TSP. Naplánované sú diskusie, výklady pre kuchárky, cukrárky,
ďalšia séria poradenstva pre záhradkárov, včelárov, poľovníkov, poradenstvo pre
seniorov, mamičky, pre tých, ktorých zaujíma zdravé cvičenie a životospráva, a iné.
Ešte by som vás rada podporila v kreativite a
možnosti preukázať svoju šikovnosť,
zručnosť. Budeme radi, ak sa spolu s nami
zúčastníte a stanete sa aktérmi výstavy
veľkonočných výrobkov, (kraslíc rôzneho
druhu a techník, drôtovania, pečenia
medovníčkov, dekorácií), ktorá sa bude konať
v priestoroch Kultúrno-osvetového strediska
Michalovce. Termín našej účasti zverejníme, resp. vyhlásime v rozhlase.
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte osobne v kancelárii TSP pracovníčky
Mgr. Šiškovej alebo telefonicky na tel. čísle 0918 561 738.
Blíži sa dôležitý sviatok, Veľká noc je takmer predo dvermi a prípravy v plnom prúde.
Hoci pre mnohých znamená iba hojný stôl, šibačku, ja vám želám prežiť skutočné,
duchovné, posolstvo Veľkej noci, pretože prináša Nádej pre nás všetkých.
S pozdravom terénna soc. pracovníčka Mgr. Dóra
Šišková
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„Prečo ústa mlčia a v ušiach zvoní zvon,
prečo do očí sa tlačí čosi, čo musí ísť von,
kto dotýka sa tela v tento zvláštny čas,
keď pred očami premieta sa život od dávnych
čias.
Nežiješ už dušou, pomaly strácaš dych,
len prístroje ťa držia a láska tých,
čo chránili ťa dlaňou po celý čas.
„Tak otvor už oči a rozochvej hlas.“
Nevnímaš prosby, už musíš ísť,
posledné zbohom, to musí prísť...“
V prvých mesiacoch roka sme sa navždy rozlúčili s týmito
našimi spoluobčanmi:

Vincent Šogan, rodák
z našej obce
Adamová Anna, č. 55
Šogan Štefan, č. 43
Pozostalým rodinám vyjadrujeme svoju úprimnú sústrasť
pracovníci OcÚ Bajany
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Drahí bratia a sestry v Kristu,
Veľkonočné trojdnie nám ponúka niekoľko hlbokých
tajomstiev. Na Veľký piatok sa náš pohľad upína na Ježiša
a jeho utrpenie. Biela sobota je dňom životnej skúsenosti
mnohých ľudí dnešných čias. Zdá sa, že Boh je neprítomný,
akoby ho hrob navždy
ukryl a pohltil.
Tajomstvo tohto dňa
nám chce pripomenúť,
že k Božiemu zjaveniu
nepatrí len Božie slovo,
ale aj Božie mlčanie.
Len v tichu sme
pripravení načúvať aj
slovu Boha. A potom do
tohto posvätného ticha
zaznie najdôležitejšia
správa, akú kedy človek
počul: “Niet ho tu, žije!“
Premohol smrť
a prináša nádej všetkým
ľuďom. Nádej na nový
život a večné šťastie.
Hojnosť milostí od Zmŕtvychvstalého Pána vám vyprosuje
d. o. Mgr. Jozef Križalkovič, rímskokatolícky farár
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„Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša,
toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako bol povedal, poďte,
viďte miesto, kde ležal. A choďte rýchlo, povedzte Jeho učeníkom,
že vstal z mŕtvych a aj hľa, predchádza vás do Galiley. Tam Ho
uvidíte.“ (Mt 28,5-7)

Evanjelista zaznamenal, že v to nedeľňajšie
ráno nastalo veľké zemetrasenie. Mocný
anjel Pánov zostúpil z neba, odvalil kameň
spred hrobu a naznačil prítomným, že sa
stalo niečo nezvyčajné; Slovo zvestuje, že
je v Božej moci zázračne zasiahnuť do
ľudských dejín a plánov. Áno, Hospodin má
právo zmeniť udalosti, ktoré podľa ľudských
predstáv sú už dokonané. Aj tu je zjavné, že
Božie myšlienky sa líšia od ľudských predsavzatí.
Preto znie radostná zvesť, že ukrižovaný Pán bol vzkriesený.
„Nebojte sa!“ – tento veľkonočný pozdrav poznajú príslušníci
všetkých pokolení, a Anjel Boží upokojuje aj nás, ktorí
s otvoreným srdcom hľadáme nášho milovaného
Zmŕtvychvstalého Pána. Počas Veľkej noci sa mnohí s radosťou
stretávame s rodinnými príslušníkmi, sadáme k spoločnému stolu,
zhovárame sa a zabávame .......ale najdôležitejšie je spoznať to,
čím nás tieto sviatky obdarúvajú.... aby sme sa dostali ešte bližšie
ku vzkriesenému Ježišovi, aby bolo viac radosti v srdciach
veriacich, aby prijali do svojich sŕdc radostnú zvesť, ktorá bude
povzbudzovať deň čo deň.
Požehnané Veľkonočné sviatky Vám praje
farárka Mgr. Henrieta Kondášová s rodinou.
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Prvé posolstvo pri vzkriesení povedal
Márii Magdaléne: „Žena, prečo plačeš, koho hľadáš“ a
vyslovil jej meno Mária. Dnes aj Tebe hovorí Kristus: „Prečo
hľadáš živého medzi mŕtvymi“.
Mnohí ľudia hľadajú Boha bez spoločenstva lásky, ktorou je
Cirkev. Ježiš povedal
Petrovi: „Peter ty si skala a
na tejto skale postavím
svoju cirkev“.
Kto neverí v Cirkev a vo
vzkriesenie, nežije ani tu na
zemi plný život. Je ako vták
bez krídel a človek bez
srdca, či bez hlavy.
Keď slávime Jeho
zmŕtvychvstanie, my,
skeptickí Tomášovia, ktorí
veríme len tomu, čo vidíme,
vypočujme si vyhlásenie aj
od tých, ktorí uverili, lebo
videli srdcom. Ten hlas bude znieť vo všetkých chrámoch:
„Christos voskrese! Voistinu Voskrese!
Vzkriesenie, je teda dielom absolútnej lásky, pretože v
okamihu odchádzania z tohto života ho dostávame späť a to
v podobe – nekonečnej lásky vo večnosti.
Prajem Vám spolu so svojou rodinou požehnanú Paschu.
o. ThDr. Marek Pejo, PhD., farár Lekárovce
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Vážení občania,
po troch mesiacoch vás opäť oslovujem a prihováram sa vám
prostredníctvom nasledujúcich riadkov. Otázkou zostáva, tri
mesiace je veľa alebo málo? Pred troma mesiacmi sme stáli pred
príchodom zimy, pred vianočnými sviatkami, pred príchodom
Silvestra a nového roku. Dnes, o tri mesiace neskôr, sme v celkom
inej situácii. Sme v roku 2017, zimu so snehom a mrazmi sme
šťastlivo prežili. Otepľuje sa, príroda sa prebúdza zo zimného
spánku, začína sa zelenať trávička, oziminy, stromy nalievajú
puky, rozkvitli nám prvé jarné kvety. Je tu jar. O niekoľko dní
privítame sviatky jari – veľkonočné sviatky.
Počas týchto troch mesiacov sme sa snažili vykonávať takú prácu,
akú nám umožňovalo hlavne počasie. Zároveň sme sa
pripravovali na obdobie najbližších dní, mesiacov, možno roka.
Povedali sme si, čo chceme robiť, aký materiál
potrebujeme a samozrejme, to najdôležitejšie, čo
to bude stáť, koľko peňazí budeme potrebovať.
Zabezpečili sme údržbu a opravu techniky,
kosačiek - traktorikov v počte 3 ks, krovinorezov
v počte 3 ks, ale i ďalšej techniky tak, aby bola
prevádzky schopná , pripravená na obdobie leta. Našou žiadosťou
o finančný príspevok sme oslovili spoločnosť Nafta Gbely, a. s.,
ale tiež aj Ministerstvo financií SR. Pretože naša predchádzajúca
žiadosť na likvidáciu čiernych skládok bola neúspešná, pripravili
sme a podali novú žiadosť na Enviromentálny fond. S potešením
môžem konštatovať, že 20. 02. 2017 sme obdŕžali rozhodnutie
o schválení finančnej dotácie na výstavbu Kompostoviska, kde
s prácami by sa malo začať v krátkom čase.
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Pre obec, pre nás, je to dôležité rozhodnutie
z dvoch dôvodov: tým prvým je, že obec
obdrží techniku (traktor s nakladačom,
vlečku, drvič, kyprič...).Tým druhým je to, že
by sa mal vyriešiť problém s likvidáciou
biologicky rozložiteľného odpadu, nakoľko
súčasné zákony na jeho likvidáciu sa sprísnili a hrozia vysoké
finančné sankcie. Ešte v decembri sme listom žiadali Úrad KSK
Košice o opravu cesty III. triedy od križovatky v smere na
Lekárovce. 17. 02. sme dostali odpoveď, v ktorej nám avizovali, že
stavebné práce tohto úseku sú naplánované a tento úsek cesty
bol schválený na stavebnú úpravu. Veríme, že sa tak stane
v tomto roku. Tiež sme žiadali spoločnosť Orange o riešenie zlého
signálu mobilného operátora v našej obci. Spoločnosť nám
odpovedala, že v našej oblasti nie je v súčasnosti naplánovaná
realizácia rozšírenia kapacity siete, ktorá by mala výrazný vplyv na
kvalitu šírenia rádiového signálu GSM. Takže ďalej sa budeme
trápiť so signálom siete Orange alebo si zmeníme operátora...?
Verím, že ste si mnohí všimli, že v posledných dňoch opäť
pokračujú práce na II. etape Pozemkových úprav – poľné cesty
v katastrálnom území Obce Bajany. V najbližších dňoch sa na
vetvu „A“ a vetvu „B“ položí asfalt. Urobia sa krajnice, do ktorých
sa vyseje tráva. Cesty sa skolaudujú a odovzdajú. Plánované
odovzdanie stavby je približne v polovici mesiaca máj. V týchto
dňoch sa uskutočnila „kontrola na mieste“ z PPA EÚ, ktorá
skontrolovala všetky písomnosti, ale aj vykonanú prácu, dĺžku,
šírku ciest, hrúbku kameniva, uloženie geotextílie. Kontrolná
skupina vedená Ing. Jozefom Stanekom vyslovila s vedením
písomností a s vykonanými prácami najvyššiu spokojnosť.
Našou snahou bolo urobiť niektoré práce svojpomocne, v našej
réžii, cez pozváranie konštrukcie nad dvere kotolne, cez práce pri
udržiavaní detského ihriska, obecných priestorov a pod.
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Vyčistila sa priekopa na hlavnej ceste,
naľavo od riečnej cesty v smere na
Lekárovce od kríkov a náletových drevín.
Pokračovali sme v prácach na multifunkčnom
ihrisku, kde sa navŕtala aj studňa. Na chodbe
OcÚ bola položená dlažba. Dnes môžeme povedať, že po roku
prác konečne vyzerá obecný úrad reprezentatívne. 01. 03. sme si
pripomenuli 1. výročie od otvorenia Denného stacionára. Ako
starostu obce ma veľmi teší, že napriek mnohým skeptickým
názorom a pripomienkam, stacionár prežil, udržal sa, našiel si
medzi seniormi svoje miesto, opodstatnenie a teší sa veľkej
obľube. Som rád, že dnes je stacionár plne obsadený a je o neho
záujem. Do budúcnosti mu prajem ďalší rozvoj a veľa úspechov.
V ďalšej časti svojho príspevku vám predkladám
chronologický prehľad prác za obdobie január až marec 2017:
09. 01. – otvorenie kalendárneho roku 2017
07.01. – 11. 01. - riešenie sociálneho prípadu,
18. 01. – vypracovanie žiadosti Nafta a.s.,
25. 01. – žiadosť na odstránenie nedostatkov a nedorobkov na
objekte OcÚ a MŠ,
- list prezidenta SR – zverejnený na vývesnej tabuli.
26. 01. – riešenie poistky – II. etapa pozemkových úprav – objekt
poľné cesty,
27. 01. – nákup zariadenia na chodbu OcÚ.
- nákup hutného materiálu – konštrukcia striešky nad
kotolňou,
30. 01. – auditorka – kontroly výkazov, závierka 2016,
31. 01. - riešenie vypracovania projektu –
čierne skládky,
31. 01. – denný stacionár- pedikúra, masáže,
01. 02. – oprava krovinorezov – Mountfield,
03. 02. – oprava tlačiarne – kancelária
pracovníčky OcÚ,
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08. 02.- školenie pracovníkov – Decom – dane
a poplatky – Košice,
10. 02. – odoslanie listu na Orange ohľadom
zlého signálu,
15. 02. – návšteva pracovníčky Úradu vlády SR
– Ing. Juráková,
16. 02. – 23.02. – zváranie konštrukcie nad dvere do kotolne –
strieška,
17. 02. – MŠ + ZŠ Valentínsky karneval,
20. 02. – schválenie projektu – Žiadosť zriadenie Kompostáreň
Obec Bajany,
23. 02. – vyhotovenie bezbariérového prístupu na OcÚ,
23. 02. – oprava traktora – kosačka VP Technika,
27. 02. – R-ZMOS Michalovce – školenie pracovníkov OcÚ,
27. 02. – vypracovanie hlásenia pre
prokurátorku – Okresná
prokuratúra – Michalovce,
28. 02. – návšteva MUDr. Peter Potocký – ex-primár geriatrického
oddelenia, prednáška v dennom stacionári,
01. 03. - 06. 03. – nafarbenie konštrukcie nad dvere kotolne,
03. 03. – 1. výročie otvorenia denného stacionára,
06. 03. – príprava – podpis verejné obstarávanie – Kompostáreň
Bajany,
07. 03. – vypracované odoslané odvolanie - kyprič –
kompostáreň.
08.03. – rozoslanie písomných materiálov pre vypracovanie
cenových ponúk pre likvidáciu čiernej skládky,
08.03. - odoslané vypracované tabuľky pre
doplnenie projektu – Kompostáreň Bajany,
- MDŽ – AČ a denný stacionár,
09.03. – odoslanie žiadosti na Ministerstvo financií obecný rozhlas,
09. 03. – 21. kontrolný deň – pozemkové úpravy,
09. 03. – vyčistenie priekopy od náletových drevín
pri št. ceste v smere Lekárovce,
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10. 03. – TSP – prednáška – Mgr. Erdelyová –
Alzheimerova choroba,
17. 03. – obecné zastupiteľstvo,
20. 03. – 23. 03. – druhý rad oplotenia okolo
multifunkčného ihriska,
21. 03. – zasadnutie výkonného výboru Medzi
riekami v Zemplínskej Širokej,
22. 03. – ukladanie obrubníkov pod oknami
Denného stacionára,
22. 03. – dovoz techniky, pokračovanie prác
na poľných cestách,
23. 03. – pokračovanie v prácach na II. etape Pozemkových
úprav,
23. 03. – kontrolný deň č. 22 – Pozemkové úpravy,
24. 03. – 26. 03. – uloženie dlažby na chodbe OcÚ,
24. 03. – školenie PPA Zemplínska Šírava – čerpanie NFP,
26. 03. – navŕtanie studne pri multifunkčnom ihrisku,
28. 03. – kontrola Ministerstva pôdohospodárstva – PPA – poľné
cesty – čerpanie NFP,
29. 03. – MsKS Michalovce – Kurz studenej kuchyne,
30. 03. – Tvorivý deň – veľkonočné dekorácie

Na záver mi dovoľte
všetkým vám, občanom
našej obce popriať
príjemné a požehnané
Veľkonočné sviatky 2017

Bc. František Genco, starosta obce
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Tento list dostali všetci súkromne hospodáriaci
roľníci z našej obce a tiež SHR z okolitých obcí.
Prinášame vám ho pre istotu v pôvodnom znení aj
v našom Obecnom spravodaji:
Vážený občan, vážený poľnohospodár, vážený súkromne
hospodáriaci roľník.
Vážim si Vaše rozhodnutie pracovať na pôde otcov a
dedov.
Som si plne vedomý, sám to poznám z práce doma, že je
to práca ťažká a namáhavá, ktorá okrem
poľnohospodárskych vedomostí vyžaduje aj určité
technické znalosti a zázemie.
Ako je vám známe, obec v roku 2016 začala s realizáciou
II. etapy „Pozemkových úprav v Obci Bajany“. Práce majú
byť ukončené v prvom polroku 2017. Poľné cesty majú
vám, poľnohospodárom, uľahčiť prístup na vami obrábané
parcely. Majú prispieť k efektívnejšiemu využívaniu pôdy
tak, aby poľnými cestami nebola zaberaná
poľnohospodárska pôda zo šírky, aby na nej neboli jamy a
nestála voda.
Skutočnosť týchto prvých jarných dní nám však ukázala,
že mnohí si túto prácu nevážia.
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Nerobí im problém, nemajú výčitky
svedomia, že svojou technikou ničia
poľné cesty. Znečisťujú túto cestu,
porušujú krajnice a tým dochádza
k porušeniu celej upravenej cesty.
Treba však uvážiť, že sa to dá robiť aj
inak, bez poškodenia ciest.
Vážení občania, poľnohospodári,
je mojou povinnosťou oboznámiť vás s tým, že táto
stavba je financovaná z nenávratných prostriedkov EÚ.
Celá stavba poľných ciest
musí byť pri ukončení
poistená. Oznamujem vám
to z toho dôvodu, že pri
každom poškodení týchto
ciest bude obec žiadať
úhradu spôsobenej škody
od poisťovne. Je
samozrejmé, že tým
vznikne nepríjemná
situácia.
Týmto listom vám chcem dať do pozornosti a
požiadať vás, aby ste v čo najkratšom čase oznámili
a označili miesto vjazdu a výjazdu na vašu parcelu
tak, aby sa dané miesto spevnilo.
Serióznym prístupom a zodpovednosťou z vašej strany sa
v budúcnosti vyhnete problémom a nepríjemnostiam.
Za pochopenie a porozumenie vám ďakujem
Bc. František Genco, starosta obce
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Srdečne blahoželáme
Patrícii Baňasovej a jej rodine
k narodeniu
dcéry PATRÍCIE
Prajeme vám, aby dieťatko prinieslo do vašej rodiny
veľa lásky, smiechu a nehy. Nech s ním prežívate
veľa radostí a šťastných chvíľ. Nech je zdravé a
rastie ako z vody! Nech je pre vás tým najväčším
pokladom na svete
prajú pracovníci OcÚ Bajany
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Jar prichádza! Keď príroda prepne na vysoký
výkon, teploty stúpajú a dni sa predlžujú, tešíme sa na záhradné práce
v teplom jarnom slnku. Ale namiesto toho sa mnohí z nás v tejto dobe
cítia unavení a vyčerpaní - jarná únava je tu…
Jarná únava však nie je choroba, ale je spôsobená veľmi zvláštnymi
adaptačnými procesmi v našom tele. Z dôvodu zmien teplotných a
svetelných podmienok musí naše telo prispôsobovať svoju hormonálnu
rovnováhu a látkovú výmenu. Keď slnko svieti po dlhší čas, začne sa do
nášho tela vyplavovať hormón šťastia - serotonín. Súčasne sa znižuje
produkcia melatonínu - spánkového hormónu. Táto zmena extrahuje
veľa energie z nášho tela a preto sa - až do doby než sa hladina
hormónov vráti do rovnováhy - cítime unavení a nemotivovaní. Ďalším
dôvodom únavy je zvýšenie teploty. V dôsledku tepla sa cievy rozširujú a
krvný tlak klesá. Našťastie sa toto upraví spravidla maximálne do troch
týždňov. Aby sme vám pomohli v boji proti jarnej únave zhrnuli sme
niekoľko užitočných rád na podporu vášho tela, aby sa znovu dostalo do
formy:
1. Prispôsobte svoj biorytmus slniečku
2. Pite veľa vody!
3. Športujte vonku
4. Striedajte teplú a studenú sprchu
5. Jedzte zdravé a ľahko stráviteľné pokrmy
Možno vám tieto dobré rady
pomôžu prekonať jarnú únavu
a tešiť sa zo slniečka a krásnej prírody.
Zdroj: Internet

