Vzduch nasýtený vôňou vlhkej zeme, ľubozvučný spev vtákov, o ktorý
boli naše uši ukrátené počas dlhých zimných mesiacov, prvé nesmelé
výhonky snežienok a bledúľ...Všetky tieto dojímavé chvíle môže
vytvoriť len čarovná jar. Keď vyjdeme von, môžeme s úžasom sledovať,
ako sa príroda po viacmesačnom oddychu pripravuje na
znovuzrodenie. Všetko navôkol rozvoniava novým
životom. Koruny stromov, také smutné, ošarpané a
pusté, sa chystajú zaodieť do zeleného rúcha hustého
lístia. Jar patrí medzi najúchvatnejšie ročné obdobia.
Je to najideálnejší čas vybrať sa na prechádzku do
prírody a obdivovať jej obnovu. V atmosfére
preplnenej sladkastým pachom kvetov a vlhkej zemi, s
doprovodom vtáčieho spevu, mäkkou trávou pod
nohami a belasým nebom nad hlavou načerpáme
nové sily. Čerstvý kyslík rozprúdi činnosť všetkých buniek v tele a dodá
nám množstvo pozitívnej energie. Jar bude vždy synonymom
prebudenia sa k životu. Nielen zvierat a rastlín, ale aj ľudí.

OBECNÝ SPRAVODAJ OBCE BAJANY, VYDÁVA OBEC BAJANY AKO ŠTVRŤROČNÍK
TLAČ: OBECNÝ ÚRAD BAJANY
NEPREDAJNÉ. VYDANÉ PRE INTERNÉ POTREBY OBCE BAJANY
V tomto čísle spravodaja je uverejnený príspevok, s ktorým sa obecný úrad ako vydavateľ
nestotožňuje a nesúhlasí s jeho formou a obsahom
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Vážení čitatelia Obecného spravodaja,
najčastejšie používaným slovným spojením medzi pracovníkmi
obecného úradu je skonštatovanie, že „... opäť je tu piatok...“ Áno,
čas letí veľmi rýchlo, týždeň ubehne ako voda, mesiace sa
míňajú...Len nedávno sme nastúpili do práce po novom roku a už tu
máme koniec marca. Štvrtinu roka máme takmer za sebou, prešla
zima, vo vzduchu je cítiť jar. Onedlho k nám zavítajú veľkonočné
sviatky, ktorými privítame jar a zrod nového života. Predtým ale
chceme vyzdobiť priestory našej obce, aby vám pripomínali zmenu
ročného obdobia a príchod jari.
Stalo sa už niekoľko ročnou tradíciou, že
každé tri mesiace prichádzame do vašich
domácností s novým číslom Obecného
spravodaja, aby sme vás informovali
o našej práci. Ani tento štvrťrok nebude
výnimkou. Pracovníci z jednotlivých
úsekov vo svojich príspevkoch hodnotia
svoju prácu a prinášajú vám prehľad
o tom, čo sa urobilo a aké akcie pre vás pripravujeme. Keďže sa
blíži Veľká noc, tradične sa vám prihovoria aj miestni páni farári
a pani farárka. Nebude chýbať ani príspevok pána starostu. Veľkým
problémom v katastri našej obce je zakladanie čiernych skládok či
likvidácia odpadu. O tomto probléme, ale aj o mnohých ďalších, sa
dočítate na ďalších stránkach Obecného spravodaja. Nech vám jeho
53. číslo spríjemní prichádzajúce jarné dni.
Redakcia Obecného spravodaja
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Vážení občania,
a máme nový rok 2018, v ktorom máme za sebou už prvé tri mesiace, ani sami
nevieme ako. Pravda je taká, že čas sa naozaj nedá zastaviť a občas máme
dojem, že ide rýchlejšie ako išiel v minulosti. Tak je tomu i v našej práci na
obecnom úrade. Míňa sa nám deň za dňom, týždeň za týždňom a mesiac za
mesiacom. Uvedomujeme si, že máme štvrtinu roka za sebou, t. j. prvé tri
zimné mesiace, za ktoré vám opäť prinášame informácie o našej práci, o tom
čo sa pripravilo, urobilo, ale i o tom, čo nás čaká. Určite sme radi, že vám tieto
informácie môžeme poskytnúť tak, aby ste boli informovaní, vedeli o tom, čo
sa v našej obci deje. Nepochybne sme radi tomu, že si tieto informácie
prečítate či už zo zvedavosti alebo z dlhej chvíle, že sa o dianie a prácu v našej
obci zaujímate a neraz nám poskytnete radu, informáciu, niekedy pomoc.
Každý z vás vie, že hoci zima bola mierna, nebola taká, aby sa dalo vonku robiť.
Napriek tomu môžem s hrdosťou povedať, že pri úprave obce, pri
odstraňovaní náletového kerného porastu sa urobil veľký kus práce. Naši
pracovníci p. T. Nyistor, p. J. Macik, p. R. Adam, p. F. Čičvák, p. T. Adam, p. J.
Kudráč v tom čase, keď nám prialo počasie, odstraňovali kry pri starom
cintoríne, kde predná časť od cesty je pekne vyčistená. Celý priestor je
presvetlený a verím, že po ďalších pripravovaných úpravách sa priestor starého
cintorína zmení a stane sa dôstojným miestom posledného odpočinku našich
predkov, dedov, pradedov. Nepochybne ste si všimli, že pri ceste do Vysokej
nad Uhom sa nám konečne podarilo dočistiť od krovia ľavú stranu pri ceste až
po kanál a mostík, čiže katastrálne územie obce Bajany. I tu po vyčistení sa
ukázalo, aký je to pomerne veľký priestranný priestor, ktorý si pýta určite
ďalšie úpravy. Na mieste pri vykosovaní sme našli stopy po práci človeka
v podobe „pokladu“, ktorý nám zanechali na hromade. Boli to kusy
popraskaných, rozbitých panelov, staré splachovacie porcelánové WC,
množstvo sklenených a plastových fliaš a plechoviek...

-3-

Práce sme ďalej nasmerovali a upriamili k vyčisteniu
pozemku od krovia, kde sa začnú práce na
kompostovisku. Medzi tým bolo množstvo ďalších prác,
ktoré bolo treba urobiť a museli sme ich zvládnuť.
Odstránili sme vytknuté nedostatky, ktoré boli zistené
RÚVZ /hygiena/ Michalovce, čo sa týka Denného
stacionára – odpadu vody z umývadla, riešenie sociálneho zariadenia, širšie
dvere pre imobilných, umývadlo, sprcha, odpad, madla, dvojdrez, prietokové
batérie do WC, bezbariérový prístup atď . Obec tiež zabezpečila nákup
hutného materiálu k vyhotoveniu nového posedenia, ako náhradu za to, čo
nám zhorelo. Natieral sa hutný materiál, aby sme predišli jeho korózií. Práce sa
urobili i pre MŠ, kuchyňu MŠ. O ďalších prácach sa dočítate v príspevku o práci
AČ. Za všetko, čo sa urobilo patrí poďakovanie všetkým pracovníkom, ktorí sa
na prácach podieľali. Tak ako po minulé roky, i v tomto roku v jeho úvode sme
plánovali, čo sa bude robiť, čo na to budeme potrebovať od materiálu, náradia
a všetkého ďalšieho potrebného k práci. Na zreteli sme pri tom museli mať
finančné prostriedky tak, aby sme sa vošli do rozpočtu. Bola vypracovaná
žiadosť o NFP na NAFTA, a. s.
Obec pripravila žiadosť s technickou
dokumentáciou na NFP k rekonštrukcií
obecných ciest. Obec dostala schválenú
žiadosť na finančné prostriedky
k oprave obecnej cestnej komunikácie
od č. p. 136, čiže od p. M. Szabovej až
po začiatok poľnej cesty „vetvy A“ to je
v smere k čerpacej stanici. Ma byť
opravený kúsok cesty v dĺžke cca 36 bm od p. J. Lenčeša po p. L. Pihuliča. Už
v minulých číslach sme vás informovali, že obec má schválené kompostovisko,
kde prebieha verejné obstarávanie na techniku t. j. traktor, štiepkovač, príves
atď. Práce na kompostovisku začnú v dňoch po Veľkej noci. Obec má
schválenú žiadosť na chodníky vo výške cca 80 000 €, teda len na polovicu
dĺžky, kde nemáme rozhodnutie na práce spojené s úpravami cestných
priekop. Práce na chodníkoch začnú v mesiaci máj. Víťazným uchádzačom na
zhotovenie stavby sú Inžinierske stavby Košice.
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V súčasnosti má obec vypracované a podané ďalšie dve
žiadosti a to na objekt základnej školy a na malú techniku
„JCB“, LOCUS, ktoré sú v štádiu hodnotenia. Z uvedeného
je vidieť, že vrátane úprav, ktoré sme urobili doteraz
a prác, ktoré nás čakajú v krátkej budúcnosti, naša obec kataster obce sa do konca roka 2018 zmení.
Sú na to vytvorené všetky predpoklady.
Vážení občania, tri mesiace je krátky čas, nie však až taký krátky, žeby sa
v tomto príhovore dalo všetko povedať a opísať. Kto z vás má záujem,
oboznámi sa s chronologickým prehľadom práce za tieto tri mesiace. Kto má
záujem, príde sa opýtať. V polovici mesiaca marec sa uskutočnilo zasadnutie
obecného zastupiteľstva. So zápisnicou, uznesením z jednania sa máte
možnosť oboznámiť na vývesnej tabuli obce Bajany a najnovšie aj na
www.bajany.sk.
Chronologický prehľad prác za obdobie január – marec 2018:
28.12.2017 - ukončenie prác na soc. zariadení pre Denný stacionár
29.12.2017 – stolnotenisový turnaj
3.1 – 5.1. 2018 –napojenie umývadla na odpad v Dennom stacionári
8.1. – návšteva na MPSVaR Bratislava – Mgr. Peter Szabo – Denný stacionár
9.1. – slávnostné otvorenie kalendárneho r. 2018
10.1. – príprava rozhodnutí o daniach a TKO na r. 2018
10.1. – prejednanie prípravy žiadosti o NFP k žiadosti na rekonštrukciu
obecných ciest
11.1. – zakúpenie digestora do kuchyne MŠ
15.1. - obdŕžali sme úhradu od poisťovne za požiar posedenia – 2 400 €
15.1. – ukončené verejné obstarávanie na stavebnú časť „ Kompostáreň Obec
Bajany“
16.1. – vypracovaná a odoslaná žiadosť o dotáciu - Nafta, a.s.
18.1. – kontrola poľných ciest – pozemkové úpravy
19.1. – zakúpený rebrík výsuvný cca 8 bm
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22.1. – podpis zmluvy s víťazným uchádzačom
elektronickej aukcie na „Kompostáreň“ - technika
23.1. – zakúpenie a osadenie deliacej fólie na posedenie
za obecným úradom
24.1. – dovoz materiálu a vyhotovenie bezbariérového
prístupu pre Denný stacionár do zasadačky OcÚ
25.1. – AUDIT OBCE BAJANY za r. 2017
26.1. – vypracovanie, návrh materiálu, objednanie materiálu
26.1. - Denný stacionár – pedikúra
29.1. - vypracovanie, odoslanie monitorovacej správy na projekt
„Verejné osvetlenie“ r. 2017
30.1. - podpis dodatku zmluvy č. 2 „ Kompostovisko Obec Bajany“
30.1. - porada pracovníkov Obce Bajany
31.1. – výber, nákup, dovoz, montáž dvojdrezu v zasadačke OcÚ – Denný
stacionár - odstránenie nedostatkov kontroly RÚVZ Michalovce
1.2. – TSP – beseda pripravená za spolupráce MsKS Michalovce so
psychologičkou – Medziľudské vzťahy – rodič a výchova dieťaťa
2.2. - MŠ + ZŠ, roč. 1. – 4. - polročné prázdniny
5.2. - vypracovaná žiadosť + technický výkres na žiadosť „NFP“ obecné cesty
7.2. - začalo sa verejné obstarávanie na žiadosť o „NFP“ obecné cesty
8.2.- vypracovanie, odoslanie monitorovacej správy „Kompostovisko Bajany“
9.2. - TSP – beseda p. Babuľaková – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
12.2. – materiál pre kuchyňu MŠ pre napojenie digestora
13.2. - zasadnutie výboru MAS v Zemplínskej Širokej
13.2. - Denný stacionár – návšteva gréckokatolíckeho p. farára
p. ThDr. Marek Pejo, PhD – voľný rozhovor s klientkami
13.2. - na základe žiadosti o „NFP“ na úpravu obecných ciest – ZUGOV – časť
pri p. J. Lenčešovi – obec obdŕžala cca 7 000€
13.2. - MŠ – Valentínsky karneval
12.2 – 15.2. – Rozhodnutia pre daň z nehnuteľnosti, „KO“ , daň za psa distribúcia do domácnosti
14.2. - Denný stacionár – následná kontrola RÚVZ na odstránenie zistených
nedostatkov
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14.2. - TSP – návšteva rehoľnej sestry v Dennom
stacionári
15.2. - rozoslané upozornenia 15 občanom o nezaplatení
dane za r. 2017 – právny zástupca obce JUDr. D. Adamčík
16.2. – 19.2. – MŠ chrípkové prázdniny
16.2. - podaná správa – hlásenie prokurátorke JUDr.
Mihalcovej za obec Bajany - r. 2017
19.2. - na základe zistenia – kontroly RÚVZ – zakúpenie a montáž prietokových
ohrievačov v soc. zariadení zasadačky – Denný stacionár
19.2.- pracovníčka OcÚ – školenie k zmenám v hospodárení a daniach –
Michalovce
20.2 – 22.2. – výroba 2ks stavebných kôz pre potreby OcÚ
21.2. – TSP – školenie – porada supervízia – Michalovce
21.2. - Denný stacionár – návšteva rímskokatolíckeho p. farára Mgr. Jozefa
Križalkoviča – voľný rozhovor s klientkami
22.2. - Životné prostredie – Okresný úrad – vypracované hlásenie za obec
Bajany r. 2017
22.2. - žiadosť – Okresný úrad ŽP Michalovce – výrez drevín na mieste
výstavby stavby – Kompostovisko
23.2. – 5.3. – MŠ + ZŠ - jarné prázdniny
23.2. - doručená vitrína na školský dvor MŠ + ZŠ
27.2. - TSP – beseda Mgr. Serenčková – Seniori ako obeť podvodníkov
28.2. - dovezené 2ks konštrukcie unimobunky na sklad pre techniku
1.3. - založenie účtu v banke – 1. účet chodníky – garančný, bezúročný
2. účet kompostovisko – garančný, bezúročný
2.3. - Denný stacionár – dva roky od otvorenia denného stacionára –
posedenie s klientkami DS
2.3. - obdŕžali sme na podpis zmluvu na chodníky – jej podpis, zverejnenie a
vrátenie na PPA
5.3. - TSP – vzdelávanie Michalovce – zúčastnila sa Mgr. M. Gaľová
5.3. - poisťovňa Union – príprava a uzatvorenie poistnej zmluvy na chodníky
a na kompostovisko
6.3. - TSP – vzdelávanie Michalovce – zúčastnila sa p. I. Bosnyáková
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6.3. - bol dovezený objednaný hutný materiál na
posedenie
7.3. - zasadnutie mikroregiónu Čierna voda – Uh – Senné
8.3. - Denný stacionár + ženy AČ – Medzinárodný deň
žien – kultúrny program a vystúpenie detí MŠ
9.3. - začiatok prípravy na veľkonočnú výzdobu v obci
12.3. – návšteva agentúra Prešov–kompostovisko + chodníky + cestné priekopy
13.3. - potravinová pomoc občanom v HN
15.3. - zasadnutie obecného zastupiteľstva
16.3. - zasadnutie R-ZMOS Michalovce
19.3. - TSP – praktická ukážka – výzdoba veľkonočných vajíčok – za spolupráce
MsKS Michalovce – p. Tkáčová J.
20.3. - práca na držiaku na digestory v kuchyni MŠ
21.3. - TSP – beseda so spisovateľom p. Lapšanským – kniha Démoni hnevu –
za spolupráce s Mestskou knižnicou Michalovce – p. Horná
22.3. - jednanie s konateľom víťaznej F-m ARTPLAST Ing. A. Klimkom a
stavebným dozorom Ing. V. Kačírom k začiatku prác na kompostovisku
23.3. - seminár Košice – požiarna ochrana
26.3. - pre environmentálny fond – stanovisko polície – okresného úradu
životného prostredia vo veci zistenia osoby zodpovednej za založenie čiernej
skládky PD
27.3. - Okresný úrad životného prostredia – vyčistenie priestoru a výrub
stromov v priestore PD pre výstavbu kompostoviska - stanovisko
26.3 – 27.3. – príprava obecného spravodaja
28.3. - distribúcia obecného spravodaja do domácnosti
28.3. - ukončenie veľkonočnej výzdoby
Vážení občania, pracovníci obce pripravovali vyhotovenie a distribúciu tohto
nášho obecného spravodaja tak, aby sa vám dostal do rúk do veľkonočných
sviatkov. Budeme radi, ak v pokojnej atmosfére sviatkov si posedíte, prečítate
si Obecný spravodaj a oboznámite sa s našou prácou.
Na záver mi dovoľte, aby som vám poprial pekné prežitie veľkonočných
sviatkov a veľa šťastia, zdravia a úspechov počas nadchádzajúcej jari
Bc. František Genco, starosta obce
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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 2017 / 2018 dňa 31. januára 2018. Žiaci si
zaslúžene vychutnali polročné prázdniny, ktoré tento rok pripadli na
2.februára 2018. 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 / 30.01.2018 /, kde žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ mali
pripravené rôzne aktivity, zábavné hry, občerstvenie v podobe
sladkostí, teplého čaju a iné. V tomto mesiaci sme spolu so
Základnou školou Pavlovce nad Uhom navštívili aj Hvezdáreň
v Michalovciach, kde si žiaci zopakovali svoje poznatky z hodín
vlastivedy a prírodovedy. Našu exkurziu sme zakončili nákupom
v miestnom obchode. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila. Počas
fašiangového obdobia v mesiaci Február
dňa 16.februára. 2018 sme sa zabávali
na Fašiangovom karnevale, ktorý sa
niesol
v znamení
smiechu,
súťaží
a dobrej nálady.
No mesiac ešte
neskončil a my sme mali spoločnú akciu
v okresnej
galérií
v Michalovciach
spojenú s návštevou okresnej knižnice
G. Zvonického v Michalovciach. Deťom
bola predstavená a prezentovaná nová
kniha o Slovensku v podobe rozprávok o poznávaní našej krajiny.
Po príchode do školy sme spolu so žiakmi urobili jarnú výzdobu
v priestoroch školy.
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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
zdôvodnil, prečo práve tá jeho kniha je naj. Dňa
7.3.2018
sa
uskutočnilo
školské
kolo
Hviezdoslavov Kubín , kde sa zúčastnili žiaci
našej školy a to menovite V. Čeplíková, M. Babjak. A. Baláková.
V tejto súťaži sme získali druhé miesto a to Alexandra Baláková,k
čomu 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 sladkosť.
V tomto mesiaci dňa 13. marca
2018 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. Túto
knihu sme si vybrali z dôvodu narodenia a slávenia 190. výročia od
narodenia tohto zberateľa ľudových rozprávok. Žiaci sa na tejto
akcii poučili, ale aj zabavili. V tomto mesiaci pripadli aj jarné
prázdniny na termín od 26.2.2018 do 5.3.2018 pre košický kraj.
A aby toho nebolo na mesiac marec
málo, ešte sa uskutočnila aj
exkurzia do pekárne Čierne Pole,
kde si žiaci mohli pozrieť výrobný
proces pečenia chleba a iných
výrobkov,
ktoré
sa
v pekárni
pripravujú.
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Dňa 21.03 2018 sa uskutočnila Otvorená
hodina pre deti 1. -2. ročníka, kde nás svojou
prítomnosťou potešili aj rodičia. Otvorená hodina
sa niesla v znamení putovania rozprávkami. .
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.

V tomto mesiaci sme sa zúčastnili ešte viacerých akcií.
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...
S pozdravom vaši stále dobre naladení žiaci 1.-4. ročníka
a PaedDr. Miroslav Kertés, triedny učiteľ
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...Voistinu voskrese!
Pascha – zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je najstarší, najväčší a najradostnejší
sviatok liturgického roku. V liturgických knihách môžeme nájsť aj ďalšie
pomenovania pre tento sviatok: Svätá a Veľká nedeľa Paschy, Svätá Pascha, Deň
svätej Paschy, Svetlé Kristovo vzkriesenie.
Slovo
Pascha
pochádza
z
hebrejského slova Pesach, čo
znamená prechod. Historický základ
sviatku je v pobyte Izraelitov v
Egypte, kde boli otrokmi Egypťanov.
Boh posiela vodcu Mojžiša, aby ich
vyviedol zo zajatia. Po vyslobodení z
Egypta, previedol Boh Izraelitov cez
Červené more ako po súši. Toto bol
ten
prechod.
Židia
potom
každoročne spomínali na udalosť
východu – prechodu zo zajatia práve
na Veľkú noc.
Pre apoštolov a prvých kresťanov sa
Pascha – prechod stala symbolom
iného prechodu. Prechodu Ježiša
Krista zo života do smrti a zo smrti
do života.
Prajem vám spolu so svojou
rodinou požehnanú Paschu.
o. ThDr. Marek Pejo, PhD., farár Lekárovce
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„V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci
boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do
prostriedku, riekol im: Pokoj Vám! Ako to povedal, ukázal im ruky aj
bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána....“ /Jan 20/
Zmŕtvychvstalý Pán sa ukázal svojim učeníkom. V duchu si dokážeme
predstaviť tie vznešené chvíle, ktoré učeníkov naplnili pravou radosťou
Ale Prvé veľkonočné ráno však bolo aj plné chvíľami neistoty a strachu.
Prvými svedkami, ktorí stretli vzkrieseného Pána, boli ženy. Tie prišli
k Ježišovmu hrobu ustarostené, lebo nevedeli, kto im odvalí kameň
spred hrobu.
Prví traja evanjelisti napísali, že kým ženy
boli v rozpakoch, lebo nevedeli, kto si zobral
Ježišovo telo z hrobu, zjavili sa im anjeli,
oboznamujúc ich s radostnou zvesťou, podľa
ktorej Ježiš vstal z mŕtvych. Keď sa túto
zvesť dozvedeli, bežali k učeníkom, ktorí
však im veriť nechceli. Áno, sú ľudia, ktorí aj
dnes pochybujú.
Avšak úlohou nás kresťanov, je hľadieť na
nášho Spasiteľa, ktorý mocne zvíťazil
nad smrťou, aby sme získali večný život,
ktorý nám dnes pokoj prináša tak, ako kedysi
svojím prvým učeníkom.
Nech naše Veľkonočné sviatky plynú v dôvernom a živom
obecenstve s naším vzkrieseným Pánom! Nech náš večný Pastier
prebýva v našich srdciach. Nech nám Pán Boh žehná, aby sme
podávali mocné svedectvá o svojej viere a o svojom Vzkriesenom
Pánovi, a aby nás požehnanie veľkonočných sviatkov sprevádzalo
v hojnosti v našom každodennom živote.

Požehnané Veľkonočné sviatky Vám praje farárka
Mgr. Henrieta Kondášová s rodinou
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Háčiky biča sa mu zabodávali do kože.
Drevený trám mu tlačil plecia k zemi. Klince prebodli jeho ruky
a nohy. Pri čítaní evanjelia o Ježišovom umučení nami musia
pohnúť telesné bolesti, ktoré Ježiš pretrpel...
Ježiš toto všetko pretrpel z lásky
k tebe. A vďaka svojmu utrpeniu sa
dokáže vcítiť aj do tvojho utrpenia.
Možno ho prežívaš práve teraz. Možno
prežívaš strach, pretože čakáš na
výsledky vyšetrení. Možno cítiš
pokorenie pre nejaký hriech. Možno ťa
opustil manžel alebo manželka, alebo
sa s tebou rodič, dieťa alebo súrodenec
nechce rozprávať. Ak prežívaš nejakú
bolesť, povedz o tom Ježišovi. On ťa
chce vypočuť. Vedz, že je s tebou a že
ti rozumie, pretože aj sám zakúsil veľmi
veľa bolesti. Ježišov kríž nám ukazuje, že nemáme vzdialeného
Boha, ku ktorému sa nedá priblížiť. Práve naopak: náš Boh sa stal
človekom, stal sa takým, akými sme my a bol skúšaný vo
všetkom. Keď budeš dnes hľadieť na kríž, dovoľ, nech sa tvoje
srdce naplní vďačnosťou: Ježiš bude navždy s tebou pri každej
radosti i pri každom trápení. Jedného dňa ti z tváre zotrie všetky
slzy a ty začneš zakusovať účasť na jeho slávnom vzkriesení!
Pane Ježišu, ďakujem ti, že si sa z lásky za mňa obetoval.
Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia,
šťastia a lásky vám praje
d. o. Mgr. Jozef Križalkovič, rímskokatolícky farár
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Rok 2018 sa iba nedávno začal, no jeho prvé tri
mesiace už máme za sebou. Prichádza čas, keď
k vám opäť prichádzame so zhodnotením prác UoZ zaradených na menšie
obecné služby. V tomto období máme na MOS zaradených osem UoZ. 12.
03. 2018 obec podala žiadosť na ÚPSVaR o opätovné organizovanie MOS.
Máme za sebou zimné mesiace, no my sme ani počas nich nezaháľali
a pokračovali sme v začatých prácach. Ukončili sme vysekávanie kríkov na
starom cintoríne. Priestor sa úplne zmenil a nadobudol iný vzhľad. Veríme,
že ste spokojní. Teraz už záleží na nás, aj na vás, či budeme v tomto
priestore udržiavať poriadok. S vysekávaním kríkov sme pokračovali aj
v priestoroch smerom na Vysokú nad Uhom na ľavej strane a tiež na
pravej strane za domom p. Kocúra. V prvých januárových týždňoch sme
odstránili vianočnú výzdobu a uložili sme ju na ďalšie použitie. Hoci boli
zimné mesiace, počasie nám dovoľovalo vykonávať aj takéto práce. Bolo
síce mrazivo, ale našim pracovníkom to nebránilo pokračovať v prácach.
Hneď v prvých dňoch nového roka sme ukončili práce na odpade pre
Denný stacionár. V prípade snehovej
nádielky sme upratovali obecné priestory
a vedľajšie cesty od snehu a ľadu. Ešte aj
18. marca sme od Perinbaby dostali zimný
pozdrav v podobe snehu, studeného vetra
a nízkych teplôt. Na schody pri novej
zasadačke sme zhotovili bezbariérový
prístup na základe požiadaviek RÚVZ Michalovce. V prípade nepriaznivého
počasia sme upratovali sklady, dielne a vykonávali sme rôzne údržbárske
práce podľa potreby. Všetci iste viete, že požiar nám zničil priestory za
základnou školou. Tieto sme upratali, odstránili sme plechy, zhorené
dosky, drevo a pripravili sme priestor na opätovné obnovenie po požiari.
Pozvárali sme koľajnicu, ktorú sme použili na prístrešok pri zadnom
vchode obecného úradu.
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Na koľajnicu sme umiestnili plachtu, ktorou sa celý
priestor uzavrel. Pozvárali sme 2 ks železných kôz
na lešenie, ktoré plánujeme využiť na zhotovenie
konštrukcie nového prístrešku aj na iné práce.
Zhotovili sme konštrukciu na umiestnenie tabule na
Kompostovisko. Natierali sme hutný materiál
základnou farbou. Plánujeme ho požiť na stavbu konštrukcie prístrešku.
V mesiaci marec sme ostrihali
ruže a okrasné kríky a urobili
sme jarný rez stromov. Začali
sme
s realizovaním
veľkonočnej výzdoby. Počasie
sa síce vôbec nepodobá na
jarné, ale blíži sa Veľká noc
a my vám ju chceme spestriť
aj výzdobou priestorov obce
Pracovníčky sa podieľali na
upratovaní obecných priestorov, na realizácii veľkonočných dekorácií
a hlavne na doručovaní liekov, rozhodnutí o daniach, rôznych písomností
a oznamov do vašich domácností.
8. marca, pri príležitosti MDŽ, si pán starosta uctil naše pracovníčky
kvetinkou a sladkou pozornosťou.
A takto plynuli naše dni počas prvých troch mesiacov roka. Venovali sme
ich skrášleniu našej obce, koniec – koncov, tak ako stále. O niekoľko dní
privítame veľkonočné sviatky, preto od UoZ zaradených ma MOS prijmite
toto prianie:
Vinšovať Vám ideme pekné sviatky jari,
nech v pondelok celý deň,
slniečko Vám žiari.
Korbáčom po zadku, voňavku na tričko,
pre dobrých šibačov maľované vajíčko.
Krásnu Veľkú noc a pohodovú jar Vám praje
Ibolya Bosnyáková, koordinátorka AČ
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Ako je dobrým zvykom už niekoľko rokov, zase prišiel čas a
my sa môžeme prostredníctvom obecného spravodaja podeliť s občanmi našej
obce o všetky akcie a prácu TSP, ktorú sme vykonávali počas uplynulých troch
mesiacoch. V nasledujúcich riadkoch vám rada priblížim prácu zrealizovanú v
zimných mesiacoch a rovnako aj naše plány do budúcna.
Naša náplň práce ostala aj naďalej nezmenená. Po celý čas sme sa snažili byť
nápomocní klientom našej obce pri riešení akýchkoľvek situácií. Klientom sme
poskytli sociálne poradenstvo pri osobných problémoch, posilňovanie
sebavedomia klientov, motivácia klientov k
samostatnému a zodpovednému riešeniu
svojich problémov, pomoc klientom pri
vyhľadávaní voľných pracovných miest,
príprava na pracovný pohovor, písanie
životopisov, žiadosti do zamestnania, v
sociálnej politike naďalej spolupracujeme
so zdravotníckym zariadením v Bežovciach,
asistencia pri zabezpečovaní a doručovaní
liekov, podpora klientov k zodpovednému
prístupu k zdraviu, motivácia a podpora pri vzdelávaní, spolupráca s MŠ a ZŠ,
prevencia v prehlbovaní sociálno-patologických javov, prevencia v prehlbovaní
narušených rodinných vzťahov, vedenie klientov k efektívnemu hospodáreniu s
financiami, komunikácia s nebankovými spoločnosťami, asistencia pri
vybavovaní možnosti zvyšovania a znižovania mesačných splátok. Okrem iných
sa klientom poskytla pomoc pri písaní splnomocnení, vypisovaní šekov, pri
kontaktovaní rôznych inštitúcií a spoločností. Každý mesiac sa pravidelne
realizujú stretnutia, posedenia, kde prebiehajú besedy na rôzne témy s
prizvanými odborníkmi.
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Dňa 1.2.2018 sme pre klientov našej obce pripravili
prednášku na tému – Medziľudské vzťahy, kde hlavným
prednášajúcim bola pozvaná psychologička z MSKS
Michalovce. Dňa 9.2.2018 sa konala beseda – Vidíme
srdcom nielen očami – prizvaní hostia z Únie nevidiacich a
slabozrakých SR. V dňoch 13.2 – 14.2.2018 sme pre
klientov DS pripravili stretnutie s gréckokatolíckym p. farárom ThDr. Marek
Pejo, Phd a stretnutie s rehoľnou sestrou z Arcidiecéznej charity Košice –
Komunitné centrum Pavlovce n/Uhom. Dňa 27.2.2018 sme pre občanov
pripravili prednášku na tému Seniori ako obeť podvodníkov, kde sme sa snažili
informovať seniorov ako sa brániť pred nepriateľskými ľuďmi. Nezabudli sme
ani na 2. výročie vzniku DS v obci, kedy sa pre klientov DS pripravilo posedenie
a pohostenie. Dňa 19.3.2018 sa naši občania mohli zúčastniť na výrobe
veľkonočných vajíčok za pomoci a asistencie p.
Tkáčovej z MSKS Michalovce. Dňa 21.3.2018 sa konala
prednáška na tému Beseda s autorom, kde hlavným
prednášajúcim bol p. V. Lapšanský zo Zemplínskej
knižnice z Michaloviec. V sociálnej politike, naďalej
pozornosť venujeme občanom v obci – seniorom pri
dovŕšení ich životných jubileí a to gratuláciou, kytičkou a malou pozornosťou.
Našou snahou je takto si uctiť človeka a poďakovať sa mu za jeho prácu.
V nasledujúcich mesiacoch sa pripravujú ďalšie zaujímavé prednášky pre
občanov obce, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame, o dátume a čase
budete včas informovaní. Priestory kancelárie TSP sú Vám aj naďalej k
dispozícií, sú pre Vás a majú Vám slúžiť a preto v prípade potreby nás
neváhajte kontaktovať.

Všetkým klientom , občanom obce prajem
príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov .

Mgr. Miroslava Gaľová, terénna sociálna pracovníčka obce
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Ani sa nám nezdá, ale čas sa rúti vpred ako
opreteky... Na škôlkaroch je to dokonca aj vidieť.
Nedávno nám nastúpili do materskej školy malé, uplakané, bojazlivé
batoľatá a dnes sú z nich šikovní a veselí škôlkari. Rozžiarené
detské očká svedčia o tom, že je im v škôlke veselo a príjemne, že
tu vládne dobrá nálada a pohoda.
Veselo bolo aj na našom KARNEVALE, ktorý sa konal
13. februára 2018. Deti boli plné očakávania a nevedeli sa dočkať
chvíle, keď sa všetci zrazu zmenia na rozprávkové bytosti. Veľká
vďaka patrí rodičom, ktorí zabezpečili deťom pekné a nápadité
kostýmy.
Z príležitosti MDŽ, ktorý
sa konal 8.3.2018 v
zasadačke
obecného
úradu, si naše detičky
pripravili menší program,
ktorý bol plný pesničiek
a básničiek. Privítali sme
hlavne žienky z denného
stacionára, ktorým sa
vystúpenie páčilo.
Skončili aj Fašiangy a
prichádza Jar. Podľa kalendára sa Jar začína 21.marca. Budeme ju
teda čakať. Aj nás tešia prvé jarné lúčiky a prebúdzajúca sa príroda,
ale marec si spájame nielen s príchodom Jari, ale aj s knihou. Deti v
škôlke majú knihy a rozprávky veľmi radi. Práve prostredníctvom
nich pestujeme v deťoch cit pre krásu slova a záujem o literatúru. Je
to dôležité práve v predškolskom veku ,aby dieťa neskôr samo rado
čítalo.
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Čítajme im teda s láskou a vytvorme pritom
pohodu - vy doma a my u nás v materskej
škole. Psychológovia tvrdia, že najdôležitejších
je prvých šesť rokov života a to je práve
predškolský vek. Píše o tom R. Fulghum v knihe
„Všetko, čo naozaj potrebujem v
živote vedieť, som sa naučil v
materskej škole..."
V marci sme si v rámci spolupráce so
základnou
školou
naplánovali
aj
návštevu základnej školy, aby sa
predškoláci zúčastnili na naozajstnom
vyučovaní. Do základnej školy nám v
septembri odíde šesť detí. Prosíme
rodičov detí, ktoré v tomto kalendárnom
roku dovŕšia tri roky, aby sa k nám, do
materskej školy, prišli kedykoľvek s
deťmi pozrieť a v prípade záujmu aj
zapísať dieťa do materskej školy.
Tešíme sa na vás.
Onedlho k nám zavítajú veľkonočné sviatky, preto od nás prijmite
toto prianie:
„Gúľa sa k Vám tichučko
veľkonočné vajíčko.
Prichádza len na čas krátky
zaželať Vám krásne sviatky.“
Príjemné prežitie veľkonočných
sviatkov prajú zamestnanci MŠ
a škôlkari.
Alica Salayová, učiteľka poverená riadením MŠ
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Od začiatku kalendárneho roka 2018 uplynuli už
tri mesiace. Zima sa nám pomaly končí a už len pár dní a máme tu
jar. Konečne jar! Po zime sa príroda konečne začína prebúdzať. V
záhradách začínajú rozkvitať kvety, ba dokonca sa zazelenali aj
stromy. Ožívajú už aj lesy a prebúdzajú sa zvieratá. Jar prináša vždy
nával novej energie. Modrá obloha, slnko, teplejšie rána. To sú len
niektoré radosti tohto ročného obdobia. Prečo milujeme jar?
Prichádza sezóna ovocia a zeleniny
Hlavne tí, ktorým mäso veľmi nechutí,
si konečne prídu na svoje. Po zime,
počas ktorej sme boli odkázaní zväčša
na
ovocie
a
zeleninu
zo
supermarketov, konečne si budú môcť
na trhoch kúpiť kvalitnú zeleninu.
Verte, mnohí už len tak čakajú a
túžobne hľadia na dni v kalendári a
možno ich aj očami posúvajú ďalej,
lebo sa tej sviežej zdravej nádielky nevedia dočkať. Aj my v školskej jedálni sa
tešíme, že budeme môcť pripravovať viac pestrejšiu stravu, zeleninové šaláty a
pravdaže dávať deťom ovocie, ktoré je dôležité pre zdravý vývin našich
najmenších stravníkov.
Vážení rodičia, pre nás, ale i pre vás je podstatné a dôležité, že napriek
zvyšovaniu cien potravín sa nám podarilo zachovať a udržať cenu stravného pre
stravníkov na pôvodnej úrovni, samozrejme pri zachovaní kalorických hodnôt
a kvality.
Finančné pásma pre jednotlivé kategórie sa nezmenili:
Materská škola 1,05 €, základná škola 0, 88 €, zamestnanci 1, 05 €, cudzí
stravníci 2, 40 €.
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S jarou prichádzajú aj Veľkonočné sviatky takže
prijmite od nás tento recept :
Syrová roláda
Čo potrebujeme?
600 g syr Eidam 45%, 3 ks uvarené vajce natvrdo,
150 g šunka, 6 ks mäkký syr Karička trojuholníky,
1 ks biela paprika, 150 g maslo Rama, soľ, mleté čierne korenie
Ako na to?
Eidam vcelku si dáme do 2 mikroténových sáčkov a vložíme do
vriacej vody. Varíme 45 minút. Medzitým si v jednej mise
rozmiešame Ramu s Karičkou, pridáme trocha soli a korenia. V
druhej mise premiešame všetky nadrobno narezané ingrediencie šunka, paprika, na tvrdo uvarené vajcia (môže byť aj farebná paprika,
aby to bolo pestrejšie). Túto zmes vložíme do prvej misy, kde máme
maslo rozmiešané s mäkkým syrom, a všetko opatrne premiešame,
vznikne plnka. Vyberieme syr a rýchlo ho musíme vyvaľkať na plát
hrubý 1 cm. Necháme plát vychladnúť. Na neho dáme plnku a
zrolujeme. Zabalíme do alobalu a necháme v chladničke stuhnúť cca
3 hodiny. Dobrú chuť.
Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech
prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatkom jari.

Lívia Mižová, vedúca ŠJ
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Vážení občania,
len nedávno sme slávili najkrajšie sviatky roka, narodenie Ježiša Krista, nášho
Spasiteľa. Uzavreli sme a prehodnotili rok 2017, aby sme zistili, čo sme stihli
urobiť a čo presunúť do ďalšieho roka, z ktorého nám už tri mesiace uplynuli.
Jeden kazateľ raz povedal: „Nie je dobré obzerať sa za minulosťou, hlavne za
tým čo bolo zlé, treba to zabudnúť a nevracať sa k tomu". Napriek tomu sa
musíme vrátiť späť do adventného obdobia. V tomto období naše klientky
pripravili a odovzdali darček pre neonatologické oddelenie, Svet Zdravia
Humenné. Pri návšteve tohto oddelenia, v srdci a v hlave sme mali slová Pána
Ježiša Krista, ktoré sú napísané v Ev.Sv. Marka 9:37 "Ktokoľvek by prijal jedno
z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma: a ktokoľvek by mňa prijal, nie
mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“ Aké bolo naše prekvapenie, keď o tri
dni nám kuriér doručil balíček z Humenného, v ktorom bolo pre nás veľké
sladké poďakovanie, vianočné pozdravy od personálu a rodičov našich
obdarovaných.
Po sviatkoch, odpočinutí a povzbudení slovami: "Pán
Boh nám dal dve ruky, jednu, aby sme pomohli sebe
a druhú, aby sme pomohli druhým, tým pomôžeme
ešte viac sebe"(ostane nám dobrý pocit), sme sa
hneď od prvého dňa pustili s veľkým elánom do
práce. Vyrobili sme si malý papierový konferenčný
stolík. Možno nie je veľmi estetický, ale praktický ÁNO. Nemusíme sa tlačiť pri
jednom. Aby sme si spríjemnili pobyt v našich priestoroch, vyrábali sme ozdoby
na Valentína, MDŽ a teraz v tomto období robíme na veľkonočnej výzdobe.
Naši klienti sa zúčastnili na akciách, ktoré organizuje obecný úrad:
O pomôckach pre slabozrakých a nevidiacich nás informovali členovia Únie
nevidiacich a slabozrakých. Pani Serenčková upozornila našich seniorov, ako
sa správať, aby sa nestali obeťou podvodníkov.
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Na návštevu v stacionári boli Boží služobníci, rehoľná
sestra z Pavloviec Anička Nemašiková, pán farár
gréckokatolíckej farnosti ThDr. Marek Pejo.PhD a pán
farár rímskokatolíckej farnosti d.o. Mgr. .Jozef
Križalkovič. Za návštevu im pekne ďakujeme, vniesli
do nášho spoločenstva Boží pokoj a požehnanie.
5. marca sme doručili balíček s háčkovaným oblečením na neonatologické
oddelenie do Fakultnej nemocnice v Košiciach. Naďalej sa venujeme
háčkovaniu, nakoľko si to všade, kde sme zatiaľ boli, vážia a cenia.
Upiekli sme si koláčik jednoduchý, ale chutný, radi sa o recept s vami
podelíme: 8 lyžíc vyb. múky, 4 lyžice cukru, 4 lyžice kakaa, 2 kávové lyžičky pr.
do pečiva, 6 lyžíc mlieka, 6 lyžíc oleja, 2 vajíčka. V miske, vhodnej do
mikrovlny, všetko spolu vymiešame a dáme na 3-4 minúty na najvyššiu teplotu.
Po upečení vyklopíme, pocukríme a podávame s čerstvým ovocím a šľahačkou.
DOBRÚ CHUŤ!
11.týžden v roku je týždňom mozgu, preto sme venovali väčšinu času
precvičovaniu pamäte: osemsmerovky, hlavolamy a krížovky, atď...
Vo štvrtok 15. marca sme boli na návšteve v Sobranciach na výstave
Veľkonočných kraslíc, kde nás pozval Dr. Copák. Taktiež sme navštívili denný
stacionár Sobrance. 19. marca sme mali prezentáciu veľkonočnej tvorivej
dielne, kde sme mali možnosť vidieť a vyskúšať si origami vajíčka. Tiež sme sa
kochali pohľadom na dierkovanú techniku vajíčok a servítkovú techniku.
Marec je mesiac kníh, preto nás ešte čaká beseda s autorom knihy Démon
hnevu s pánom s p. V. Lapšanským. Túto, aj ostatné akcie pre nás pripravili
pracovníčky TSP.
Vodka, šunka nech vám chutí, víno
nech vám hlavu múti. Veď len raz má
túto moc, prajeme vám krásnu Veľkú
noc!
Príjemné
prežitie
Veľkonočných
sviatkov Vám prajú

spokojné klientky DS Bajany a
ich opatrovateľky, I. Popčáková a J. Lachytová- Lakatošová
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Už niekoľko rokov je koniec kalendárneho roka v našej obci spojený so stolným
tenisom. Pravidelne v posledných decembrových dňoch sa stretnú priaznivci
tohto zaujímavého športu v miestnom pohostinstve a „rozdajú si to medzi sebou“
v tom dobrom slova zmysle.
Stolný tenis je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku ponad,
prípadne popri sieťke na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo
ťažkosti súperovi, prípadne, aby ju nemohol vrátiť. Stolný tenis patrí medzi
najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej
okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Stolný tenis je individuálny
šport hraný v halách špeciálne na to určených, ale aj v klasických krytých halách,
kde sa dajú rozmiestniť stoly na hru.
29. decembra 2017 v predpoludňajších hodinách
sa zišlo niekoľko priaznivcov tohto športu a zmerali
si sily v stolnom tenise v dvoch kategóriách:
mládež do 18 rokov a dospelí. V 1.kategórii
súťažili iba traja hráči, medzi nimi aj jedna hráčka
a v druhej kategórii si medzi sebou zahrali desiati
účastníci turnaja. Určite žiadnemu z nich nešlo
o víťazstvo. Účelom turnaja bolo, aby sa všetci zabavili, zašportovali si,
porozprávali sa medzi sebou. Ale každé zápolenie má aj svojho víťaza. V 1.
kategórii – mládež do 18 rokov zvíťazil Martin Majoroš. V kategórii dospelých
prvenstvo získal Peter Lakatoš. Víťazom srdečne blahoželáme. Ceny do súťaže
a sponzorský príspevok venoval obecný úrad. Verím, že priaznivci tohto
zaujímavého športu sa strenú na podobnej akcii aj v budúcnosti.
Ďakujeme organizátorom a víťazom ešte raz blahoželáme.
Ibolya Bosnyáková
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① Dane a Komunálny odpad
Vážení občania, mnohí z vás ste nepochybne postrehli, že začiatkom
kalendárneho roka 2018, ste nemohli zaplatiť daň z nehnuteľnosti,
poplatok za psa a poplatok za vývoz TKO. Stalo sa to preto, že bolo
potrebné pripraviť
nové rozhodnutia
o daniach a poplatkoch
a zapracovať do nich prípadné zmeny. Na týchto rozhodnutiach
pracovala p. Oľga Salayová za výdatnej spolupráce kontrolórky obce p.
Lenky Paľovej. Nové rozhodnutia sa vám dostali do rúk po pätnástom
februári.
V zmysle platného zákona a podľa prijatého VZN
každý občan produkuje odpad a každý občan
obce je povinný uhradiť poplatok za vývoz
komunálneho odpadu.
Preto, ak nemáte v domácnosti smetnú nádobu
– kontajner, ste povinný si ho zakúpiť. Zakúpiť si
ho môžete aj na obecnom úrade.
Musím opäť skonštatovať, že niektorí naši
občania zabudli na svoju povinnosť a napriek
mnohým výzvam a upozorneniam nezaplatili
dane a poplatky za rok 2017. Takýchto zábudlivcov máme v našej obci
osem. Svoje záväzky voči obci neuhradili ani po upozornení právneho
zástupcu obce. Ďalším krokom môže byť vymáhanie cez súdneho
exekútora.
Vážení občania,
treba si uvedomiť, že takto získané finančné prostriedky obec využíva
k nákupu kancelárskych potrieb, materiálu, náradia, ktoré sa opäť
využívajú pre občanov a pre potreby obce. Možno práve z vašich daní
sme zakúpili kancelársky papier či toner, ktorý sme použili na
skopírovanie vašich dokumentov...

- 26 -

② Jarné upratovanie a čierne
skládky
Kolotoč zaužívaný v prírode sa nedá zmeniť ani
zastaviť. Ročné obdobia sa striedajú, po zime príde
jar...S príchodom jari robíme jarné upratovanie, lebo
po zime sa nám nahromadilo množstvo odpadu. Je otázne, ako naložíme
s odpadom, konármi, vyhrabanou trávou a lístím. Očistíme konáre
a spálime? Lístie a trávu zarýľujeme alebo dáme na kompostovisko?
Alebo odpad naložíme na vozík a vyvezieme do priestorov obce
a povieme si...“po mne potopa...“? Veď neporiadok po mne uprace
niekto iný, väčšinou obec, ak nechce mať čierne skládky a problémy.
Preto vás opätovne žiadam, pri jarnom upratovaní nezakladajte čierne
skládky a dodržujte poriadok!!!

③ Aj takí žijú medzi nami...
Denno denne sa v našej práci stretávame s ľuďmi rôznych pováh. Niekto
je priateľský, ochotný, usmievavý, iný zas zachmúrený, výbušný,
kritický...Samozrejme, každý z nás je iný, každý máme inú povahu, to
zmeniť nemôžeme. Ale keď vidíme u človeka zlobu a zákernosť, trochu
nás to zamrzí. Čo máme povedať o človeku, ktorý počas dňa okolo
obeda zoberie kus ľadu a naschvál, dokonca pred svedkami, rozbije
hlinenú sošku kačky stojacej pri jazierku ako dekorácia? Čo tým chcel
vlastne dokázať? Tento človek celý život, viac ako 60 rokov, žije v našej
obci. Je o ňom známe, že má problémy sám so sebou. Na dvore a pred
domom má ako jediný v obci neporiadok, neplatí miestne dane
a poplatky...proste je problematický. Snažíme sa ho brať takého, aký je.
Ale toto je už doslova zákernosť. Možno sa po prečítaní tohto
príspevku zamyslí sám nad sebou. A možno ani nie...uvidíme.

Bc. František Genco, starosta obce
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Srdečne blahoželáme jubilantom, ktorí svoje
narodeniny oslávia v mesiacoch apríl, máj a jún
2018:

50 rokov:
Filip Štefan, č. 156
55 rokov
Kováčová Anna, č. 107
60 rokov:
Salayová Oľga, č. 6
61 rokov:
Mižičková Valéria, č.31
Mikulová Anna, č. 48
Kudráč Ján, č. 69
Rebrinský Milan, č. 75
Antony František, č. 111
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62 rokov:
Muščíková Eva, č. 33
Štunda Dušan, č. 49
Kenderešová Elvíra, č. 125
Fagyašová Mária, č. 163
63 rokov:
Muščík Michal, č. 33
Pihuličová Marta, č. 144

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

Oslávencom srdečne blahoželáme
a do ďalších rokov života prajeme len to najlepšie
pracovníci OcÚ Bajany
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24 ročný chlapec, ktorý cestoval
vlakom so svojím otcom sa
pozeral von z okna a kričal:
„Otec pozri na tie nádherné
stromy! A ako utekajú dozadu,
to je úžasné!“
Otec sa len usmieval a bolo
vidno, že mu šťastím žiarila tvár. No mladý pár, ktorý sedel s nimi
v kupé, sa na mladého chlapca pozeral s poľutovaním a obaja
krútili hlavou. Chlapec znova vykríkol: „Otec pozri oblaky
utekajú zarovno s nami!“ Táto veta bola už priveľa na mladý pár
a tak sa rozhodli, že dohovoria chlapcovmu otcovi. „Pane, prečo
nezoberiete syna k nejakému dobrému doktorovi?“ Otec sa len
usmial a povedal: „ Zobral som ho a práve sa vraciame
z nemocnice. Môj syn bol slepý od narodenia a dnes vidí svet prvý
krát. V nemocnici dostal nové oči.“
Každá osoba na tejto planéte ma svoj vlastný príbeh. Preto
nesúďte ľudí pred tým, než spoznáte ich skutočný príbeh.
Pravda vás môže prekvapiť...
Zdroj: Internet

