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                             Vážení čitatelia Obecného spravodaja, 

 

prvý letný mesiac jún máme za 

sebou a s ním aj prvý polrok roku 

2017. Horúčavy sa striedajú s 

náhlymi búrkami, ktoré akosi 

neodmysliteľne patria k letu. 

Dozrievajú jahody, čerešne, zo 

svojich záhrad začíname zberať 

prvú úrodu zemiakov, uhoriek...  

 

Práve v tomto letnom období k vám prichádzame s jubilejným, päťdesiatym 

vydaním bajanského Obecného spravodaja. V praxi to znamená, že sa vám 

pravidelne, každý štvrťrok, prihovárame formou nášho časopisu, už viac ako 12 

rokov. Našou snahou počas celého obdobia bolo zvýšiť vašu informovanosť 

o dianí na obecnom úrade a v obci.  

Toto vydanie sa k vám dostáva v čase,  keď si mnohí z vás plánujú letné 

dovolenky a chvíle oddychu. Končí sa školský rok, naši školáci sa tešia na 

zaslúžené dvojmesačné letné prázdniny. Veríme, že aj počas prázdnin 

a dovoleniek si urobíte trochu voľna a nájdete na našich stránkach mnoho 

zaujímavého na čítanie. Čo sa týka obsahu, dávam do vašej pozornosti zhrnutie 

prác na obecnom úrade, v materskej a základnej škole, na aktivačných prácach, 

na úseku terénnej sociálnej práce... Chceme vás informovať aj 

o pripravovaných  akciách počas nasledujúcich mesiacov. 

Všetkým vám prajeme  príjemné leto, krásne prázdninové a dovolenkové 

zážitky a hlavne dni plné pokoja a oddychu. 

 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania, 
a opäť sú, ani nevieme ako, tri mesiace za nami. Z kalendárneho roku 
2017 už máme polovicu za sebou. Dostali sme sa do jeho druhej 
polovice. Opäť stojím pred úlohou informovať vás o našej práci, o tom, 
čo sme urobili, čo sa v našej obci zmenilo. Jednoznačne treba povedať, 
že posledné tri mesiace boli naplnené prácou, boli hektické. Veľa vecí 
sme nestíhali registrovať, zabezpečovať, robiť...Avšak celý kolektív 
pracovníkov, vrátane pracovníkov na MOS a AČ, každý deň usilovne 
pracoval. Môžeme povedať, že veľmi veľa vecí sa nám zo dňa na deň 

menilo pred očami. Najdôležitejšou úlohou 
bolo všetko to, čo sa doteraz urobilo, 
udržiavať, tzn. cez vyčistenie, opravy, obnovy 
náterov, upratovanie, kosenie, vyhrabávanie, 
výsadbu kvetov...A musím povedať, že tí, čo 
tu pracujú, čo sú tu každý deň vedia, čo to 
všetko obnáša. Druhou našou prioritou bolo, 
aby sme opäť niečo urobili, aby sme o krôčik 
pokročili dopredu. Naše úsilie sa upriamilo 

na pokra čovanie prác na multifunk čnom ihrisku, k jeho úspešnému 
ukon čeniu . Zvalcovala sa bežecká dráha. Rotovátorom sa prekyprila 
zemina, zasiala sa tráva. Kde chýbala zemina, doplnila sa. Čakala nás 
však najväčšia úloha, aby sme k ihrisku urobili spevnený chodník. 
K tomu nám poslúžili pripravené panely, urovnaním ktorých sme získali 
pekný, funkčný, dva metre široký chodník. Panely sa umiestnili aj 
v pravej časti zadného dvora od plotu Ing. A. Nyisztora, kde sme získali 
päť metrov širokú, upravenú a spevnenú plochu. Podarilo sa nám 
odstrániť neporiadok, ktorý sme doteraz v tomto priestore mali. Medzi 
dvoma panelovými plochami sme zeminou vyrovnali terén, ktorý si ale 
pýta sadovnícke úpravy. Do nich sa plánujeme pustiť v najbližších 
dňoch. Zmeny nastali aj na ihrisku.  
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Vybetónovala sa celá plocha tribúny a tiež 
dvanásť tridsať centimetrov širokých pätiek 
v betónovej ploche pri navŕtanej studni. Na 
betónové pätky sa umiestnili tri dvanásť 
centimetrov široké I profily, na ktoré sme položili 
záhradný domček. Mnohí sa asi pýtajú, načo záhradný domček? Ak sa 
zamyslíme, odpoveď  je zrejmá. Tento záhradný domček môže poslúžiť 
deťom z MŠ k posedeniu, ale môžu si v ňom posedieť i žiaci základnej 
školy. Ak sa budú konať turnaje, zápasy, môže poslúžiť ako šatňa. 
V prípade organizovania akýchkoľvek akcií môže poslúžiť ako sklad 
k uloženiu tovaru, resp. k jeho výdaju alebo predaju. Pred domčekom je 
navŕtaná studňa. Tá sa prikryla a uzatvorila, vo vnútri sa umiestnilo 
čerpadlo. Z tejto studne sú napojené tri vodovodné kohútiky s odtokom 

vody do odpadu. Kohútiky s tečúcou vodou sme 
tam umiestnili z toho dôvodu, že pri akýchkoľvek 
súťažiach, futbalových zápasoch je človek spotený, 
potrebuje sa umyť, opláchnuť. Aby pri studni nebolo 
blato, po jej obvode je uložená deka dlažba. 
Dlažbou sa vyložil aj chodník, ktorý spája záhradný 
domček s tribúnou, pričom prechádza okolo troch 

panelov so stolmi k posedeniu. Chýba nám ešte elektrika a ukončenie 
bežeckej dráhy. Osobne som rád, že sa toho urobilo dosť, nie však 
všetko. Všetko však chce svoj čas a všetko nebude nikdy urobené. 
Okrem toho sa ukon čili práce na II. etape pozemkových úprav v obci 
Bajany – po ľné cesty . Popri cestách boli urobené krajnice, ku krajniciam 
sa dala zemina. Vetvy „A“ a „B“ sú asfaltové. Všetky urobené cesty sú 
v súčasnosti pekne upravené. Natíska sa však otázka, že ako dlho? 
Vážení občania, to záleží od vás, od nás, od tých, ktorí  budú tieto cesty 
najviac využívať a ako ich budú chrániť. Je to všetko na nás, na ľuďoch, 
na občanoch tejto obce. Je samozrejmé, že na danej ceste nemôžeme 
otáčať traktor s pluhom, čistiť pluh či ďalšie poľnohospodárske stroje od 
zeminy. Je však tiež zrejmé, že i prechodom kombajnu treba pozerať 
ako ísť, nie na ceste otáčať. Poľnou cestou vetvy „B“ sa nám podarilo 
prepojiť starý cintorín, ktorý bol už našimi občanmi málo navštevovaný, 
s novým cintorínom. Touto vetvou „B“ je obec zokruhovaná.  
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Cesta sa môže využívať k prechádzkam, 
k bicyklovaniu...Naši spoluobčania p. Š. Szalai 
a p. Ľ. Szalai zostrojili aj drevenú lavičku, ktorú 
mnohí z vás využívajú na oddych. Ďakujeme za 
tento dobrý nápad. Výhodou je, že ak idete na 
nový cintorín na tejto ceste nemusíte mať prilbu či bezpečnostnú vestu. 
Cesta sa môže tiež využívať k dopraveniu nebožtíka na nový cintorín, 
čím sa sprievod vyhne frekventovanej štátnej ceste. Kolaudácia celej 
stavby sa uskutočnila dňa 15. 06. 2017. Čaká nás vypracovanie žiadosti 
o platbu a kontrola na mieste z Ministerstva pôdohospodárstva. 
Ukončením, kolaudáciou prác na poľných cestách v katastrálnom území 
obce, sme prví v okrese Michalovce, ktorí dané práce majú urobené. 
Operatívne sme museli rieši ť vzniknutú situáciu v materskej škole.  
Zastupujúca riaditeľka p. Lenka Kožlejová nám oznámila, že odchádza 
na PN kvôli rizikovému tehotenstvu. Na vyriešenie chúlostivého 
personálneho problému sme mali dva týždne. Bolo potrebné zabezpečiť 
pedagogického pracovníka do MŠ na cca tri mesiace. Museli sme mať 
na zreteli, že pracovník má mať pedagogické vzdelanie, prax, 
skúsenosti s prácou s deťmi. Z podaných žiadostí určeným podmienkam 
najviac vyhovovala Bc. Alica Salayová, ktorú som na dané obdobie 
poveril zastupovaním riaditeľky MŠ. Som nesmierne rád, že napriek 
úplnej výmene pedagogických pracovníkov v MŠ, úroveň našej škôlky 
nepoklesla. Vďaka sl. Nore Penzešovej – učiteľke, p. Lenke Kožlejovej – 
7 mesiacov zastupujúcej riaditeľku MŠ a Bc. Alici Salayovej – 3 mesiace 
zastupujúcej riaditeľku MŠ, sa úroveň škôlky aspoň udržala, ak už nám 
nevzrástla. Na rozlúčke s predškolákmi v MŠ dňa 28. 06. 2017 za 
rodičov toto kvitoval p. farár Kraus z Krišovskej Lieskovej. Je to pre nás 
dôležitý fakt, pretože v MŠ máme deti zo štyroch obcí. S radosťou som 
privítal, že v novom školskom roku sa počet detí nezníži a zostane 
zachovaný. Výberové konanie na riaditeľku MŠ sa konalo dňa 30. 06. 2017. 
Rada školy  v zložení: p. Ing. Bumberová A., p. M. Gencová, p. Mižová L.,  
sl. N. Penzešová a p. B. Granatová rozhodli, že zastupujúcou riaditeľkou MŠ 
bude od 01. 09. 2017 Bc. Alica Salayová, nakoľko ani jedna z uchádzačiek 
nemá predpísané  vzdelanie na vykonávanie funkcie riaditeľky MŠ.  Prajeme jej 
do ďalšej práce veľa úspechov.  
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Práca pokračovala aj na obecnom úrade. 
Pracovníčka OcÚ v spolupráci s kontrolórkou 
obce Ing. L. Paľovou vypracovali Záverečný účet 
a Výročnú správu obce za rok 2016 s následným 
odoslaním do systému. Boli vypracované 
rozhodnutia o daniach z nehnuteľností a za TKO, ktoré boli doručené do 
jednotlivých domácností. Ako som povedal v úvode, tieto tri mesiace boli 
hektické. O našej práci by sa dalo ešte veľa písať a ešte viacej 
rozprávať. Všetko, čo sa urobilo vám predkladám v chronologickom 
preh ľade prác za obdobie apríl – jún 2017: 
31. 03. – 07. 04. – detské ihrisko zostava MEGA II – natieranie, 
31. 03. – výmena učiteliek poverených zastupovaním riaditeľky v MŠ, 
03. 04. – vypnutie kotla, 

04. 04. – ZŠ – oprava WC, 
05. 04. – čierne skládky – 
cenové ponuky, 
 - kontrola krajského 
riaditeľstva Daňového úradu, 
06. 04. – stacionár – 
veľkonočné kraslice – výstava 
v Kultúrnom   
osvetovom stredisku 
Michalovce, 
- kontrolný deň č. 23 - PÚ 

07. 04. – ihrisko – pletivo po obvode ihriska do výšky cca 3, 5 m, 
           - veľkonočná výzdoba – ukončenie 12. 04., 
           - masér a pedikúra v stacionári, 
10. 04. – opravený traktorik - kosačka a fréza 
11. 04. – 13. 04. – dlažba zasadačka – pracovníci z Maďarska, 
13. 04. – IS Košice – poľné cesty- penetračný náter, 
19. 04. – zasadnutie výkonného výboru MAS, 
            - vymeranie priestoru pre záhradný domček, 
20. 04. – kontrolný deň č. 24 - PÚ, 
21. 04. – 26. 04. – IS Košice – asfaltovanie, 
           - zabetónovanie pätiek pod záhradný domček, 
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26. 04. – MŠ – rodičovské združenie,  
27. 04. – kontrolný deň č. 25 
28. 04. – zber papiera v ZŠ, posiatie trávy MF   
              ihrisko, 
03. 05. – betónovanie, 
04. 05. – kontrolný deň č. 26 – preberacie konanie, 
            - dovoz záhradného domčeka, 
09. 05. - studňa – prístrešok – MF ihrisko, 
11. 05. - kontrolný deň č. 27, 
12. 05. – Deň matiek, 
17. 05. – studňa dlažba, 
18. 05. – kontrolný deň č. 28 
            - stacionár – pečenie koláčov- p. K. Pihuličová, 

22. 05. – záhradný domček – podlaha 
betónovanie, 
 - zasadnutie výkonného výboru MAS, 
 - príprava podkladov pre 2. platbu – 
pozemkové úpravy, 
23. 05. – Slovenská sporiteľňa Košice, 
24. 05. – záhradný domček – zváranie,   
              Betónovanie terasy, 
  - vyhlásenie výberového konania na   
              riaditeľku MŠ, 
25. 05. – kontrolný deň č. 29 - PÚ – príprava   
               kolaudácie, 
 - výdaj potravinovej pomoci – 9 občanov 
v HN, 
            - riečna cesta – panely, 

26. 05. – stacionár – pedikúra, 
            - záhradný domček – zábradlie, 
            - ukončenie prác – rozhodnutia o daniach za nehnuteľnosť, TKO   
              a poplatok za psa, 
29. 05. – 15. 06. – záhradný domček – dlažba, obkladačky, umývadlo,   
             elektrika, voda, zábradlie – dokončenie, 
           - dlhodobá PN – TSP - Mgr. Šišková, 
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31. 05. – záhradný domček – dlažba vonku,   
               Terasa, 
           - príprava písomných podkladov pre ŽoP –     
             doplnenie, 
          - doplnenie rady MŠ – voľba predsedu, 
01. 06. – 30. 06. – studňa – uloženie dlažby smerom k tribúne, 
          - podklady na kolaudáciu Pozemkových úprav, 
02. 06. - MDD – Noc v škole a škôlke, 
05. 06. - zasadnutie valného zhromaždenia MAS – Medzi riekami, 
06. 06. – vykosenie bajanskej jamy, 
07. 06. – 08. 06. – vyrúbanie kríkov smerom na Vysokú nad Uhom, 
09. 06. – príprava terénu na uloženie panelov, 
12. 06. – umiestnenie dopravného značenia   
               „Stop“ – poľné cesty  podľa   
               pokynov DI, 
13. 06. – 21. 06. – uloženie panelov – chodník        
                             z dvora OcÚ k ihrisku, 
                             panelová spevnená plocha od Ing. A. Nyisztora,   
                             vyrovnanie terénu, 
15. 06. – kolaudácia – II. etapa Pozemkových úprav – poľné cesty, 
           - valné zhromaždenie VVS, 
16. 06. – účasť na otvorení MŠ v Čiernom Poli za účasti ministra   
               školstva, 
           - školský výlet MŠ a ZŠ – Maďarsko, 
19. 06. – návšteva vedúcej pre turistiku Ing. Šebešovej – cyklotrasy, 
26. 06. -  montáž čerpadla na studňu – voda tečie!!!, 
28. 06. – 30. 06. – terénne úpravy MF ihrisko, 
30. 06. – výberové konanie na riaditeľku MŠ. 
Vážení občania, 
to je v krátkosti zhrnutie najdôležitejších prác za uplynulé trojmesačné 
obdobie. Okrem toho sa vykonávali každodenné administratívne úkony, 
ktoré predstavujú bežnú agendu obecného úradu.    
Všetkým vám prajem príjemné prežitie leta a dovoleniek 
 
Bc. František Genco, starosta obce  



- 8 - 

 

 

 
 

Vážení občania, 

rok 2017 má za sebou svoju prvú polovicu, z jarného obdobia 
sme sa preniesli do dlho očakávaných letných dní. Tešíme sa 
z rozkvitnutej prírody, z teplého slniečka, ktoré síce občas 
zakryjú búrkové mraky, ale ono opäť vykukne, aby nás zohrialo 
svojimi lúčmi...(niekedy až príliš...).  
Ani počas mesiacov apríl, máj a jún pracovníci zaradení na 

menšie obecné služby §10 a 12 
nezaháľali a pokračovali v začatých 
prácach. Od apríla 2017 sme začali aj 

s organizovaním aktivačných prác podľa §52, kde sme mali 
zaradených 5 UoZ, ktorí zodpovedajú určeným podmienkam. 
Od 1. 6. sa počet pracovníkov znížil na 4, lebo jeden UoZ bol 
prijatý do pracovného pomeru cez projekt Úradu práce pod 
názvom „Cesta z kruhu nezamestnanosti“. Cez projekty ÚP 
máme na OcÚ zamestnaných ďalších troch pracovníkov. Týmto 
pracovníkom Úrad práce refunduje mzdu, resp. časť mzdy. Ale 
poďme na jednotlivé práce, ktoré sme počas hodnoteného 
obdobia urobili. Mesiac apríl sa niesol v znamení veľkonočných 
sviatkov, preto sme čas využili na zrealizovanie veľkonočnej 
výzdoby v obci. Pri tejto príležitosti sa natreli obrubníky 
v centre obce a neskôr aj pri súkromnom obchode. Luxolom 
sme natreli lavičky a tiež detskú zostavu pri MŠ. Verím, že vám 
výzdoba obce spríjemnila tieto krásne sviatky. Dá sa povedať, 
že sme dosť pokročili s prácami na multifunkčnom ihrisku. 
Priestor pod prístreškom bol vybetónovaný a začalo sa 
s montážou elektrických zásuviek. Vybetónovali sme kastlíky, 
na ktoré bol umiestnený záhradný domček – chatka. Po dovoze 
a umiestnení chatky sme na podlahu uložili dlažbu a dlaždice 
na časť steny, kde sme namontovali umývadlo.  
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V priestore pred chatkou sa urobila terasa, 
ktorú sme vyložili dlažbou. Pri chatke sa 
navŕtala studňa s čerpadlom. Nad čerpadlo 
sme vymurovali domček s drevenou 
strieškou. Z troch strán sa umiestnili 
vodovodné kohútiky. Voda zo studne sa previedla aj do chatky. 
Pri terase na chatke bolo urobené zábradlie olemované 
drevenými latkami. Pracovali sme na úprave terénu 
multifunkčného ihriska. Bežecká dráha sa vyhrabala od väčších 
kameňov. V blízkej budúcnosti na ňu plánujeme umiestniť 
textíliu a antuku. Zatiaľ do polovice priestoru ihriska sme zasiali 
trávu. Medzi prístrešok a chatku sme uložili panely, ktoré budú 
slúžiť na umiestnenie stolov. Vzadu, v pravej časti dvora sme 

urobili terénne úpravy. Priestor 
sa vyložil panelmi, na ktoré bola 
umiestnená maringotka. Panelmi 
sa vyložila aj prístupová cesta 
k multifunkčnému ihrisku. Na 
zadný dvor sa doviezla zemina 
a priestor sa celkove upravil. 
Upravený priestor dotvoríme 
výsadbou kríkov a kvetov. Počas 

celého obdobia sa vykosovali všetky obecné priestory. 
Okopávali sme a plevali kvetinové záhony a skalky 
v priestoroch obecného úradu, súkromného obchodu 
a rozlúčkovej siene. Strihaním sme upravili kríky. Na okná sme 
vysadili muškáty, ktoré sa nám za našu starostlivosť odmenili 
krásnymi kvetmi. Vykonávali sme rôzne drobné údržbárske 
práce, napr. čistenie odpadového potrubia, oprava stoličiek 
a pod. Ako je vám už dávno známe, každý štvrtok vám 
zabezpečujeme predpis liekov u našej obvodnej lekárky 
s následným doručením domov.  
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Dňa 24. mája sme si oddýchli a posedeli 
sme si pri dobrom guláši, ktorý nám uvarila 
p. M. Štundová so svojimi pomocníkmi. 
Vážení občania, to je v krátkosti zhrnutie 
prác, ktoré pre svoju obec urobili naši 
nezamestnaní spoluobčania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A čo nás čaká v blízkej budúcnosti? Cez prázdninové mesiace 
budeme vykonávať práce podľa požiadaviek pracovníkov MŠ 
a ZŠ a tiež budeme pokračovať v začatých prácach hlavne na 
multifunkčnom ihrisku. Ďakujem všetkým pracovníkom, ktorí 

priložili „ruku k dielu“ a prispeli 
k úspešnej realizácii prác.  
 
Všetkým vám prajem príjemné 

a bezproblémové leto...nezabúdajte 

na pitný režim... 

 
Ibolya Bosnyáková, koordinátorka MOS a AČ              
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Vážení čitatelia, 

„dni sa krátia, už sa nenavrátia“,...veľmi rýchlo ubehol ďalší 
štvrťrok roku 2017. Denný stacionár v Bajanoch sa po roku 
svojej činnosti začína dostávať do podvedomia našich občanov 
a stáva sa súčasťou každodenného života našich klientov. My, 
pracovníci Denného stacionára, sa snažíme vytvoriť našim 
klientom domáce prostredie a vniesť im do jesene života radosť 
a pohodu. Či sa nám to darí, by mohli najlepšie povedať naše, 
hlavne, klientky. Naša práca aj počas predchádzajúcich troch 
mesiacov spočívala v organizovaní rôznych akcií, ktoré mali 
spestriť deň našim každodenným klientkam. V apríli sme 
oslávili veľkonočné sviatky a pri tejto príležitosti sme svoje 
ručné práce odoslali na výstavu do Kultúrneho osvetového 
strediska v Michalovciach. Spolu s našimi výrobkami putovali 
na výstavu aj práce šikovných žien z obce, p. Eriky Baňasovej 
a p. Kataríny Pihuličovej. Dňa 6.apríla sme túto výstavu 
v Michalovciach navštívili. Nadchlo nás veľké množstvo ručne 
vyrobených veľkonočných dekorácií. Zároveň nás potešila 
skutočnosť, že ani my sme sa za naše výrobky nemuseli hanbiť 
a zviditeľnili sme nimi náš stacionár i našu obec.   

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek si nás 
kvetinkou uctil MUDr. O. Copák, aj starosta 
našej obce Bc. F. Genco. Človeku dobre 
padne, ak si na neho niekto spomenie...ono 
to tak hreje pri srdiečku. Dňa 18. mája sme 
si dohodli stretnutie s pani K. Pihuličovou, 
ktorá nám opäť predviedla svoje kuchárske 
umenie. Naše klientky sa rady inšpirovali jej 

„gérešskými bélešmi“, „čeregľami“ a ďalšími dobrotami. Všetci 
sme si na nich výdatne pochutili.  
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V júni sme s radosťou prijali pozvanie 
Denného stacionára Sobrance, kde sme sa 
stretli aj so svojimi starými známymi 
z Denného centra Michalovce – Stráňany. 
Nadviazali sme nové priateľstvá a spolu sme strávili príjemný 
deň plný zážitkov. Spoločne sme sa pomodlili, zabavili sme sa, 
zaspievali si...Obdivovali sme ich dielňu, kde sa venujú ručným 
prácam. Vyrábajú obrázky, pohľadnice, ozdobné krabičky na 
darčeky a pod. Najviac nás zaujali malé krosná, na ktorých 
Sobrančanky tkajú krásne koberčeky. Tie majú v pláne neskôr 
predávať a získať tak finančné prostriedky na nový materiál. 
V minulom čísle spravodaja som spomínala, že sa venujeme 

háčkovaniu a pleteniu detského 
oblečenia, ktoré chceme venovať 
niektorej nemocnici na novorodenecké 
oddelenie, aby poslúžilo predčasne 
narodeným detičkám v inkubátoroch. 
Tento nápad sa stal skutočnosťou 22. 
júna, kedy sme navštívili košickú 

univerzitnú nemocnicu L. Pasteura, konkrétne  jej 
neonatologické oddelenie na Rastislavovej 43. Boli sme veľmi 
srdečne prijatí p. primárkou MUDr. Ivetou Kostelníkovou 
s celým pracovným kolektívom. Najmladším „pacientom“ sme 
darovali viac ako 30 krásnych 
farebných a najmä vlastnoručne 
zhotovených súpravičiek. 
Detičky sa tak tešia z nových 
svetríkov, dečiek, rukavičiek, 
ponožiek či čiapok. Fotoreportáž 
z akcie si môžete pozrieť aj na 
webovej stránke nemocnice  
www.unlp.sk, v sekcii 
Najnovšie.  
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Naša vďaka patrí hlavne p. M. Szabovej, 
ktorá prišla s touto myšlienkou 
a sponzorsky prispela na nákup vlny, a tiež 
p. L. Szabovi za odvoz do Košíc. Ďakujeme 
aj p. A. Treľovej, p. B. Šarovej, sl Z. Živčákovej, p. J. 
Szallárovej a v neposlednom rade p. Irene Popčákovej. Milé 
spoluobčianky, ak nám chcete pomôcť, máte trochu času a ste 
šikovné, vaša ochota je vítaná. Svojimi výrobkami pomôžete 
tým, ktorí to najviac potrebujú.  

 
Naše dni plynú tak ako 
doteraz. Ráno sa stretneme... 
dáme si kávičku...pomodlíme 
sa...zaspievame 
si...porozprávame 
sa...Dopoludnie uplynie ako 
voda a už prichádza čas 
chutného obeda. Po obede je 
na rade prechádzka po pekne 
upravenom obecnom dvore 
a je čas ísť domov.  

 
Dôležité je, že sme s ľuďmi, ktorých máme radi, rozumieme si, 
vládne medzi nami pohoda a je nám spolu príjemne v duchu 
citátu: „Aký môže byť deň krásny, keď 

sa človeka dotkne vľúdnosť.“ Prajem  
vám všetkým, aby sa vás každý deň dotklo 
trochu vľúdnosti a ľudského porozumenia. 
 
A okrem toho vám prajem aj príjemné 
prežitie leta  
 
opatrovateľka Irena Popčáková a klientky DS Bajany               
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Vážení občania, 
 
zamestnanci Materskej školy Bajany  pracovali aj v tomto školskom roku 
2016/2017  podľa plánu práce školy, pričom sme rešpektovali zásady 
bezpečnosti práce tak vo svojej ako aj práce s deťmi. Naďalej sme 

postupovali podľa školského 
vzdelávacieho programu 
ŠIKOVNÉ SLNIEČKA. Našim 
zameraním bola teda naďalej 
prosociálna a environmentálna 
výchova. Veríme, že sa nám 
podarilo dosiahnuť, že sa deti 
rozvíjali všestranne- teda boli 
šikovné po všetkých stránkach a 
zároveň boli kamarátmi- 
ohľaduplní tak k ľuďom, ako aj k 
svojmu okoliu. 

Zapísaných sme mali 21 detí, pričom 8 z toho boli Bajančania. 
Do základnej školy nám odchádzajú 4 deti:  Viliam Granat, Elia 
Fedorová, Csongor Kende Kraus, Liliana Novotná.  
Personálne obsadenie: 
Učiteľka poverená vedením MŠ:  p. Bc. Alica Salayová  
Učiteľka MŠ:  sl. Nora Penzešová  
Vedúca školskej jedálne: p. Lívia Mižová  
Kuchárka: p. Magdaléna Gencová  
Upratovanie mala na starosti p. Agáta Lakatošová , ktorá nám bola 
veľmi nápomocná aj v starostlivosti o deti. 
V tomto školskom roku sme pripravovali rôzne športové i kultúrne 
podujatia: Slávi ček v MŠ-  v speváckej súťaži v Stretave našu materskú 
školu v októbri úspešne reprezentovala   Elinka Fedorová . Športová 
olympiáda  vo Vysokej nad Uhom, kde našu škôlku reprezentovali :Elia 
Fedorová, Csongor Kende Kraus, Viliam Granat. 
Kultúrne programy, ktoré sme pripravovali pre obec boli k  Vianociam a 
ku Dňu matiek. 
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Pre deti sme pripravili aj Karneval(vo februári). 
V júni to bola Noc v škôlke a akcia s policajtmi  
v rámci dňa detí. Školský výlet  do Maďarska do 
Zemplénkalandparku  v spolupráci so ZŠ. 
Záujem zo strany rodičov a detí bol zjavný, 
o čom svedčí plne obsadený autobus. Rozlúčka 
s predškolákmi sa konala 28. júna , kde sme deťom odovzdali 
osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 
Vzájomnými návštevami sme nadviazali  spoluprácu s miestnym 
Denným stacionárom. 
 

 
 
 
 
 

Teší nás, že sa nám darí vytvárať materskú školu, do ktorej deti radi  
chodia. Kladne hodnotím aj spoluprácu s rodičovskou verejnosťou, ktorú 
si veľmi ceníme a vážime. Snažíme sa, aby boli rodičia spokojní tak s 
výchovno-vzdelávacím procesom, ako aj s kvalitou materskej školy po 
materiálnej stránke, ale hlavne so zručnosťami svojich detí. 
Chceme sa poďakovať obci za ústretovosť a pomoc pri našich akciách a 
školských aktivitách a tiež za finančnú pomoc na zaplatenie autobusu na 
školský výlet a na zakúpenie stolov a stoličiek do MŠ. Ďakujeme aj 
pracovníkom aktivačnej činnosti, ktorí sú nápomocní pri bežných 
opravách a starajú sa aj o úpravu dvora. 
Mojim dlhodobým cieľom je zmeniť tradičnú škôlku na modernú, ktorá 
deťom vytvorí bezpečné, hygienické, estetické a funkčné hravé 
prostredie. Pedagogický prístup budem opierať o pozitívnu výchovu 
založenú na láske a dôvere dieťaťa, aby deti radi chodili do materskej 

školy bez strachu, kde budú môcť 
prežívať radostné a spokojné detstvo. 
  
PRÁZDNINY SA ZAČÍNAJÚ v pondelok 
3. JÚLA 2017. NÁSTUP DO MŠ PO 
PRÁZDNINÁCH je v pondelok  
4. SEPTEMBRA 2017. 
  
Príjemné letné prázdniny želá  

 Bc. Alica Salayová, učiteľka poverená vedením MŠ 
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Letné slnečné dni sú už v plnom prúde a nám sa skončil ďalší školský rok 2016/2017. Aj 
v tomto školskom roku naša školská jedáleň zabezpečovala desiate, obedy a olovranty 
pre deti MŠ, a tiež obedy pre žiakov ZŠ a zamestnancov MŠ.  Veľmi  nás poteší, ak sa 
rady našich stravníkov budú naďalej rozširovať a čo najviac žiakov a detí  bude využívať 
služby našej školskej jedálne.  Počas celého školského roka sme sa zo všetkých síl 
snažili pripravovať jedlá, ktoré by uspokojili a potešili všetky hladné brušká.  Najväčšou 
odmenou pre nás, pracovníkov školskej jedálne, sú prázdne taniere a usmievavé tváre, 
či pochvalné slová detí i dospelých stravníkov. Teraz, pri bilancovaní školského roka, 
môžem konštatovať, že strava bola nielen dostatočne chutná a pestrá, ale spĺňala aj 
požiadavky na kalorickú a energetickú hodnotu. Hriali nás slová p. farára Krausa, ktorý 
na rozlúčkovej slávnosti za rodičov vyhlásil, že k dobrej úrovni škôlky napomáhala aj 
kvalitná, dobrá, chutná strava a tiež vzorný poriadok.    
Ako som už spomínala horúce letné dni sú už v plnom prúde a vy občania 
nezabúdajte na pitný režim.  Vhodnejšie je piť priebežne menšie množstvá tekutín 
ako nárazovo väčšie množstvá. Tu sú aj ďalšie zásady... 
1.  pite denne minimálne 3 litre tekutín  
2.  tekutiny dopĺňajte najmä konzumáciou nealkoholických nápojov, ale uvedomte si, že 
aj v potravinách sú tekutiny (najmä ovocie, zelenina, polievky) 
3.  nepite veľmi studené nápoje 
4.  najvhodnejšími tekutinami na uhasenie smädu sú voda, bylinkové a ovocné čaje, 
minerálne vody, zriedené ovocné šťavy 
5.  obmedzte pitie kávy, ktorá má dehydratačný účinok 
6.  obmedzte pitie alkoholických nápojov 
7.  pri výbere minerálnych vôd na základe zloženia je potrebné zohľadniť prípadnú 
diagnózu, minerálne vody priebežne obmieňať 
8.  pitie ovocných nápojov (džúsov, nektárov) vo veľkom množstve nie je vhodné pre 
pomerne vysoký obsah jednoduchých cukrov, čo jednak zvyšuje ich kalorickú hodnotu, 
ako aj vylučovanie vody z organizmu 
Na záver dovoľte, aby som vám v mene kolektívu školskej jedálne popriala krásne 
prežité letné dni, plné slniečka a rodinnej pohody 
Lívia Mižová, vedúca školskej jedálne  
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Vážení Bajančania, 

pred očakávaným príchodom  Veľkonočných sviatkov nás v škole čakalo ešte 

niekoľko akcií. Ako prvá akcia, ktorá je každoročne organizovaná celosvetovo, 

bol Deň narcisov dňa 7.4.2017. V obci Bajany sme vyzbierali sumu 114, 57 €. 

Potom sme sa začali pripravovať na záchranu našej planéty  akciou Poznaj a 

chráň ,ktorá sa uskutočnila dňa 20.4.2017, kde sa deti oboznámili s prírodou a 

jej zázrakmi a zároveň si zasúťažili pri určovaní rastlín, stromov .... a Deň Zeme 

21.4.2017 

Dňa 3.5.2017 sme spolu so žiakmi základnej školy v Pavlovciach nad Uhom 

navštívili Senianské rybníky a Vtáčí raj v Sennom. Žiaci obdivovali krásu 

prírody okolitej krajiny, mali prednášku o vtákoch žijúcich v našom regióne. 

Beseda a exkurzia sa deťom veľmi páčila. Okrem toho, že sme sa usilovne učili, 

niektorí z nás sa pripravovali na spevácku súťaž Slávik Slovenska – na súťaži sa 

zúčastnila žiačka druhého ročníka Vanesa Čeplíková, ktorá sa umiestnila s 

piesňou „Večaričok idze“ na druhom mieste vo svojej kategórií. Súťaž sa 

uskutočnila  4.5.2017 v multimediálnej učebni v Pavlovciach nad Uhom.  

Dňa 12.5.2017 sa konalo kultúrne popoludnie pre všetky mamičky. Žiaci spolu 

s deťmi z materskej školy predviedli svoje tanečné a spevácke zručnosti. 

Obohatili nás spevom, tancom, básňami, scénkami a v závere rozdali svojim 

mamkám darčeky v podobe vyrobených kvietkov na drevenej vareche 

a kvetinky venované Obecným úradom. Nakoniec na nás čakalo bohaté 

pohostenie. Pre nepriaznivé počasie sa táto akadémia ku Dňu matiek 

uskutočnila v priestoroch základnej školy.  

Dňa 17.5.2017  sa žiaci  prvého až štvrtého ročníka 

tešili  na dopravné ihrisko v Sobranciach. Žiaci si mali 

možnosť vyskúšať jazdu na štvorkolkách a iných 

dopravných prostriedkoch. Zároveň si zopakovali 

poznatky o dopravných značkách a zdravotnej 

príprave. Súčasťou prednášky bolo vyskúšať si 

obväzovú techniku pri poranení a iné zaujímavosti.  
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Dňa 25.5.2017 sa v základnej škole v Pavlovciach nad 

Uhom uskutočnila  beseda s pracovníkmi Hasičského 

zboru Veľké Kapušany, kde nás pracovníci oboznámili 

s najčastejším ohrozením v prípade požiaru, ukázali 

žiakom vybavenie hasičského auta a výstroje. Žiaci si mali možnosť vyskúšať 

hydraulické zariadenie pri vyslobodzovaní z auta. Žiakom sa beseda veľmi 

páčila.  V čase od 23.5.2017 – do 9.6.2017 sa uskutočnila akcia v rámci tretieho 

a štvrtého ročníka pod názvom Plavecký výcvik. Ide o vyučovanie, ktoré sa 

počas celého týždňa uskutočňuje v priestoroch plavárne v Michalovciach. Žiaci 

sa učia plaveckú techniku  i vhodnému a slušnému správaniu sa  vo vode a pri 

vode. 

Dňa 2.6.2017 sme sa zúčastnili na školskej 

športovej olympiáde v ZŠ v Pavlovciach nad 

Uhom. Absolvovali sme úvodný ceremoniál, kde 

sme sľubovali čestné súťaženie. Spolu sme si 

odniesli jednu  medailu: 

Janík  Adam – 2. miesto – vytrvalostný beh 

Za krásne športové výkony našim olympionikom srdečne blahoželáme! 

Unavení, no zároveň posilnení športom, sme sa ešte v ten deň stretli na akcii 

Noc v škole, kde mali deti možnosť spoznať aj tajomstvá noci , keď všetko spí. 

Začali sme  rôznymi súťažami a športovaním v školskom areáli. Pred večerom 

nás navštívili pracovníci Hraničnej polície Maťovce, ktorí nám predviedli jazdu 

na terénnych autách, zbrane a bojovú techniku. Neskôr,  po zotmení, 

nasledoval krátky ohňostroj vystreľovaný z pištole. Následne sme začali po tme 

nočnú hru po školskom dvore a v okolí obecného úradu. Deťom základnej aj 

materskej školy sa akcia veľmi páčila. Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi 

starostovi Bc. F. Gencovi a pracovníkom Obecného úradu sa skvelú spoluprácu. 

Dňa 8.6.2017 sa uskutočnila beseda s pracovníkmi Červeného kríža, kde nás 

svojou návštevou poctila samotná pani riaditeľka ČK. Vysvetľovala deťom 

základné prvky ošetrenia poranení, úrazov. V júni sme absolvovali školský výlet 

do Maďarska, kde si mali deti možnosť zajazdiť na bobovej dráhe, vidieť rôzne 

atrakcie.  

 



- 19 - 

 

Výlet sa uskutočnil pod záštitou Materskej školy v 

Bajanoch. Unavení, ale plní zážitkov, sme sa podvečer 

vrátili domov a ešte dlho spomínali na krásny výlet. 

Od 20.6.2017 sa v škole uskutočňujú kurzy 

prierezových tém, kde si žiaci môžu prakticky overiť 

svoje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, didaktických hier a regionálnej 

výchovy. V rámci regionálnej výchovy sme spolu zo žiakmi v škole varili pirohy, 

ktoré sa vydarili . Nakoniec sme mali hostinu, ktorú sme si samy pripravili. 

23.6.2017 sa uskutočnilo divadelné predstavenie „ Rozprávkové hádankovo“, 

ktoré si pripravili žiaci 3. a 4. ročníka základnej školy v Pavlovciach nad Uhom. 

Predstavenie sa deťom páčilo. Po predstavení si žiaci zasúťažili, začo dostali 

sladkú odmenu.  Blíži sa koniec školského roka 2016/2017. Pretiekol ako voda, 

no myslím, že bol dostatočne bohatý nielen získanými vedomosťami, ale aj 

samotnými akciami, besedami, súťažami, výletmi. Najusilovnejší žiaci boli 

ocenení za výborný prospech: 

Baláková Alexandra - 1. ročník - výborný prospech ,  

Babjak Maroš – 2. ročník – výborný prospech, 

Čeplíková Vaneska – 2. ročník výborný prospech , 

Baňasová Tamara - 4.ročník - výborný prospech, 

Kuklincová Juliána - 4. ročník - výborný prospech,  

Dňa 27.6.2017 sme spolu s našimi štvrtákmi Tamarou  

Baňasovou, Julianou Kuklincovou, Štefanom Maričom a ostatnými žiakmi za 

spolupráci rodičov,  poďakovali za štyri roky v triede v Bajanoch. Menovaní 

žiaci budú v školskom roku 2017 /2018  navštevovať školu v Pavlovciach nad 

Uhom ako žiaci piateho ročníka. Chcem vám na záver, milí žiaci, poďakovať za 

to, že ste  po celý školský rok usilovne pracovali ako včielky, svedomito sa  

pripravovali a reprezentovali našu školu na rôznych akciách a súťažiach, čím ste 

robili radosť sebe, rodičom i vašej  obci.  Zároveň Vám chcem popriať krásne 

slnečné prázdniny, aby ste si oddýchli a načerpali síl do nového školského roku.  

Príjemné prežitie letných prázdnin a veľa radosti do slnečných dní prajú žiaci 

základnej školy Pavlovce nad Uhom  – elokované pracovisko Bajany. 

 

PaedDr. Kertés Miroslav, učiteľ  elokovaného pracoviska Bajany 
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Terénna sociálna práca  je oblasť, ktorá v dnešnom uponáhľanom 
svete plnom stresov, hádok, závisti, vo svete, kde nie všetci majú prácu, 
a ak áno, dostávajú za ňu nízku mzdu, je dosť zanedbávaná. Zabúda sa 
však i na našich dôchodcov – seniorov, ale i na našich najmenších, na 
deti, hlavne zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Obec 
v posledných rokoch urobila určité kroky na zlepšenie situácie 
v sociálnej oblasti. Prostredníctvom MPSVaR máme zamestnanú 
pracovníčku p. Mgr. Dóru Šiškovú. Nepochybne, táto za rok práce 

urobila určitý krok vpred a pre 
väčšinu z vás nie je neznáma. Vo 
svojej práci riešila nespočetné 
množstvo prípadov exekúcií, úhrad, 
splátkových kalendárov, návštevy 
policajtov, pracovníkov Úradu práce 
– sociálneho odboru, návštevy ZŠ, 
ale i MŠ, samozrejme, i nášho 
Denného stacionára. Mgr. Šišková 
organizačne pripravovala 

prednášky pre občanov v obci, pre klientov Denného stacionára, 
navštevovala domácnosti občanov v hmotnej núdzi, seniorov, jubilantov, 
i našich rómskych spoluobčanov.  
 
Tento prehľad uvádzam z toho dôvodu, že p. Mgr. Šišková je 
v súčasnosti dlhodobo práceneschopná. Na miesto TSP bolo vypísané 
a zverejnené nové výberové konanie. V záujme obce je, aby sme 
v terénnej sociálnej práci pokračovali a boli našim občanom aj naďalej 
nápomocní prostredníctvom kvalifikovaného sociálneho pracovníka. Veď 
naši ľudia, naši občania si to zaslúžia. 
 
Bc. František Genco, starosta obce 
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...je to veľa? ...je to málo? Záleží od uhla 
pohľadu, od toho, čo rátame, čo sme spočítali, na čo má číslo „50“ 
slúžiť. Číslo „50“ môže znamenať roky, ale i kroky, množstvo vecí 
či peňazí... 

V našom prípade číslo „50“ 
znamená jubilejné číslo nášho 
Obecného spravodaja, 
V úvodníku na začiatku bolo 
pekne napísané:...“prichádzali 
sme k vám pravidelne každé tri 
mesiace...“ Dávali sme vám 
informácie o našej práci, o tom, 

čo sme urobili a dosiahli. Vy ste získavali prehľad o tom, čo sa 
deje a robí v našej obci. Samozrejme, o pravdivosti našich 
informácií ste sa mohli presvedčiť vždy, keď ste prišli na obecný 
úrad, MŠ, ZŠ, TSP, či ste prišli k pracovníkom AČ. Preto som 
osobne rád, že obecné zastupiteľstvo dňa 15. 04. 2005, v bode č. 
7, podporilo a jednomyseľne schválilo návrh myšlienky na 
štvrťročné vydávanie Obecného spravodaja. Číslo „50“ 
predstavuje, v prepočte na roky, 12, 5 roka. Osobne si myslím, že 
to nie je málo. Kým sa vám Obecný spravodaj dostane do rúk, je 
za tým práca celého tímu ľudí, ich ochota urobiť niečo navyše.  
Ďakujem všetkým, ktorí do Obecného spravodaja prispievali. 
Vyslovujem poďakovanie p. Ibolyi Bosnyákovej, ktorá si prácu na 
Obecnom spravodaji, jeho úpravu a estetickú stránku zobrala za 
svoju úlohu. Ešte raz ďakujem všetkým a do ďalších rokov, do 
budúcnosti, prajem vám i nášmu spravodaju veľa úspechov. 
 
Bc. František Genco, starosta obce   
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Srdečne blahoželáme všetkým našim občanom, ktorí 

svoje životné jubileá oslávia v mesiacoch júl, august 

a september: 

50 rokov: 

 

Lachytová Katarína, č. 106 
Kruľová Zlatica, č. 129 
Karková Mária, č. 155 
 
55 rokov: 

Szalay Atilla, č. 172 
Popčáková Irena, č. 20 
Szalay Gabriel, č. 149 
 

60 rokov: 

Varga Miroslav, č. 158 
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61 rokov: 

Nagyová Šarlota, č. 16 
 
62 rokov: 

Živčáková Valéria, č. 23 
Pihulič Ladislav, č. 144 
 
63 rokov: 

Hallérová Eva, č. 29 
 

64 rokov: 

Mižičková Mária, č. 31 
Hudáková Anna, č. 70 
 
65 rokov: 

Nagy Ján, č. 16 
 
66 rokov: 

Bc. Genco František, č. 146 
Karch Ladislav, č. 175 
Gaťašová Ida, č. 121 
 

67 rokov:  

Mižička Štefan, č. 31 
Šamudovská Marta, č. 143 
 
68 rokov: 

Fagyašová Anna, č. 93 
 
70 rokov: 

Sabo Gejza, č. 96 
Kuklincová Zlatica, č. 51 
 



- 24 - 

 

71 rokov: 

Ing. Borkes Vincent, č. 18 
Kováčová Mária, č. 65 
Nagy Štefan, č. 5 
Baňasová Mária, č. 41 
 

73 rokov: 

Capová Jolana, č. 106 
 
74 rokov: 

Maričová Rebeka, č. 179 
 
77 rokov: 

Szalayová Mária, č. 172 
Kováč Ladislav, č. 26 
 
78 rokov: 

Hudák Ján, č. 46 
Mattová Mária, č. 30 

 
79 rokov:     80 rokov: 

Treľová Barbora, č. 50   Marič Štefan, č. 179 
 
82 rokov:     84 rokov: 

Kováčová Mária, č. 132   Marič Ján, č. 176 
 

18 ROKOV:   

Adamová Oľga, č. 140 
Borkesová Želmíra, č. 18  
SRDEČNE 

BLAHOŽELÁME.... 
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Počas minulých troch mesiacov sme sa navždy rozlúčili 

s týmito našimi spoluobčanmi: 

      Arpád Nyistor, zomrel vo veku 57 rokov 

Alžbeta Hamaryová, zomrela vo veku 87 rokov 

 

 

 

 

 

 

Smútiacim rodinám vyjadrujeme svoju úprimnú sústrasť 
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A opäť o daniach... 
...už niekoľkokrát sme písali upozornenia, výzvy k úhrade daní z nehnuteľností 
za rok 2016. Žiaľ, musím skonštatovať, že ešte stále nám zostáva 7 občanov, 
ktorí si svoju povinnosť nesplnili. Preto ich opätovne žiadam, aby si čo najskôr 
svoje pozdĺžnosti vyrovnali, v opačnom prípade budeme nútení finančnú 
úhradu vymáhať cez exekučné konanie. Na druhej strane vieme, že máme 
takých občanov, ktorí vedome nepriznajú svoj majetok, aby sa vyhli plateniu daní 
z nehnuteľností. Pozor!!! Dopúšťajú sa trestného činu. Toto upozornenie berte 
ako poslednú výzvu na vyrovnanie svojich nedoplatkov.  
 

Zlatá žatva sa začala... 
Rok 2017 sa presunul do svojej druhej 
polovice. Pre nás na dedine to 
znamená, že nastáva čas zberu úrody, 
čas zlatej žatvy. Prišiel čas  pozbierať 
úrodu a zožať plody našej usilovnej 
práce.  
Úroda, žatva, múka, chlieb, jedlo... to 
všetko sú veci, ktoré pre človeka od 
nepamäti zabezpečovali istotu,...istotu, 
že bude mať čo jesť, že nebude trpieť 
hladom. Až zožneme obilniny, čaká nás 
veľa práce. 

My chceme vašu pozornosť upriamiť na niečo iné – na likvidáciu slamy. Tí, ktorí 
ju nepotrebujete, ju zvyknete spáliť. Ale ako sa hovorí, ...“oheň je dobrý sluha, 
ale zlý pán.“ Preto vás opätovne, tak, ako každý rok, žiadam, dávajte si veľký 
pozor na vypaľovanie slamy. ...aby ste z plodov svoje práce nemali 
v konečnom dôsledku zlý pocit a množstvo nepríjemností....  
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Pozvánka 
OBEC   B A J A N Y  

Vás pozýva na oslavy DŇA OBCE,  
ktoré sa uskutočnia dňa 29. júla 2017, od 17, 00 hod.  
na Obecnom úrade. 

 Program: 

 17,00 Vystúpenie speváckej 

skupiny Pavlovčane 

17, 30 Otvorenie – Privítanie 

účastníkov a hostí - Príhovor 

starostu obce  a hostí  

18, 00 Vystúpenie speváckej 

skupiny SPEKTRUM z 

Rožňavy pod  vedením  

Ing. P. Galla 

19, 00 Country hudba na 

počúvanie – spieva p. Barančík 

19, 30 – do polnoci  Hudobná 

skupina Flegma hrá do tanca a 

na počúvanie 

Pre deti sú pripravené rôzne 

atrakcie: kolotoč, popcorn, cukrová vata, kone... 

O občerstvenie je postarané... Užite si večer plný hudby a zábavy...                    

                                 Tešíme sa na Vás 

  TENTO  OZNAM SLÚŽI AKO POZVÁNKA PRE                
        VŠETKÝCH  OBČANOV NAŠEJ OBCE 
 



- 28 - 

 

 

 

Štyri životné lekcie 

1) Buďte v živote pozorní ku každému, koho stretnete 

Počas môjho druhého semestra na vysokej škole nám dal náš profesor kvíz. Bol som 
svedomitý študent, a preto som zmeravel, keď som uvidel poslednú otázku v tomto 
teste: „ Ako sa volá pani, ktorá upratuje našu školu?“ 
Bol som presvedčený, že je to zo strany profesora nejaký žart. Každý deň som túto ženu 
videl na našich chodbách. Mala tmavé vlasy a okolo 50 rokov. „No mal by som vedieť jej 
meno?“, pýtal som sa nechápavo sám seba.  Odovzdal som teda môj test s poslednou 
otázkou bez odpovede. Pred tým, ako sme odišli, sa jeden študent spýtal profesora, či 
bude mať posledná otázka dopad na našu známku. „Samozrejme,“ odpovedal profesor. 
„Počas svojej kariéry stretnete množstvo ľudí. Môžu vám povedať množstvo 
zaujímavých myšlienok, ako aj informácií, ktoré budú pre vás dôležité. Všetci sú dôležití 
a zaslúžia si vašu pozornosť a záujem. Dokonca aj pokiaľ by bolo jediné, čo urobíte, 
obyčajný úsmev a pozdrav.“ Na túto životnú i kariérnu lekciu som naozaj nikdy 
nezabudol a dodnes si pamätám meno tejto dámy. Volala sa Mária. 
2)  Veci môžu byť inak, ako sa na prvý pohľad zdajú 

Raz veľmi dávno, keď ešte zmrzlina stála len pár halierov, prišiel malý chlapec do 
cukrárne a usadil sa k jednému stolu. Čašník k nemu pristúpil a spýtal sa ho, čo by si 
želal. „Koľko stojí, prosím, jeden zmrzlinový pohár?“ spýtal sa chlapec. 
„1 korunu,“ odpovedal čašník a čakal, že si chlapec rýchlo objedná. Chlapec však vložil 
ruku do vrecka a začal počítať drobné, ktoré odtiaľ vytiahol. 
„A ak by som si dal iba samotnú zmrzlinu bez ovocia a šľahačky?“ smutným pohľadom 
zisťoval ďalej. „ 80 halierov,“ odpovedal nervózny čašník, pretože pri ďalších stoloch už 
pribudli noví hostia. Malý chlapec si znova spočítal svoje mince a povedal: „Prosím si 
teda jednu obyčajnú zmrzlinu.“ Namrzený čašník rýchlo odišiel a ponáhľal sa obsluhovať 
vedľajšie stoly. Po nejakej chvíli doniesol čašník chlapcovi zmrzlinu a účet.  Chlapec 
zjedol zmrzlinu, na stole nechal peniaze a odišiel. Keď si čašník prišiel po peniaze a 
pozrel sa na stôl, rozplakal sa. Na stole ležalo niekoľko halierov v hodnote jednej koruny.  
Chlapec si neobjednal zmrzlinový pohár, pretože myslel na čašníka a chcel mu nechať 
prepitné. 
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3)  Prekážky sú tu, aby nám zlepšili život 

V dávnych časoch kráľ dal postaviť do cesty veľký balvan. 
Potom sa ukryl a sledoval, či niekto dokáže túto obrovskú 
skalu dať preč. Niekoľko z kráľových najlepších bojovníkov 
prišlo ku skale, no ani sa neunúvali s ňou niečo urobiť a 
odkráčali preč. Mnohí nadávali na kráľa, že neodstránil z cesty tento balvan. Nikto z nich 
však nič neurobil. Podvečer išiel okolo skaly roľník, ktorý si viezol vozík zeleniny. 
Pristúpil k balvanu, položil svoj náklad a skúsil túto veľkú skalu posunúť na kraj cesty. Po 
dlhom snažení  a tlačení kameňa sa mu to nakoniec podarilo. Vzal teda svoj vozík plný 
zeleniny a chcel odísť. Zrazu však zbadal, že na mieste, kde bola skala, leží mešec 
peňazí. V mešci bolo kopec zlatých mincí a odkaz od kráľa, že mešec patrí tomu, kto 
dokázal odstrániť obrovský balvan z cesty. A tak sa roľník naučil to, čo sa mnohí z nás 
nikdy nenaučia: „Každá jedna prekážka predstavuje príležitosť, aby ste zlepšili svoje 
podmienky.“ 
4)  Dávanie zo srdca má úplne iný rozmer 

Pred mnohými rokmi som pracoval ako dobrovoľník v nemocnici. Spoznal som tam 
dievčatko, ktoré sa volalo Liz. Trpelo zriedkavou a vážnou chorobou. Jej jedinou 
možnosťou na záchranu bola transfúzia krvi od jej 5 ročného bračeka, ktorý túto chorobu 
prekonal a jeho telo si dokázalo vytvoriť potrebné protilátky, aby chorobu porazil. Doktor 
vysvetlil situáciu jej malému bratovi a spýtal sa ho, či by bol ochotný svojej sestričke 
darovať krv.  Videl som, že na okamih zaváhal, no vzápätí povedal: „Áno, ak to pomôže 
zachrániť život mojej sestry.“ Počas transfúzie ležal na posteli vedľa svojej sestry a 
usmieval sa. Všetci sme videli, ako sa vracia farba do jej líc. Chlapček sa pozrel na 
doktora a spýtal sa ho tichým hlasom: „Začnem umierať hneď teraz?“ Chlapček si zle 
vysvetlil slová lekára a myslel si, že musí darovať všetku svoju krv, aby zachránil život 
svojej sestričke. Aká obrovská a nezištná láska bola v srdci tohto chlapčeka, keď 
súhlasil, že niečo také podstúpi? Je rozdiel obdarúvať ľudí niečím, čo nepotrebujeme 
alebo tým, na čom nám nezáleží a niečím, čo pre nás znamená veľmi veľa. 
Nech vám tieto príbehy budú ponaučením do vášho ďalšieho života 
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V lete grilujeme, varíme guláše, tešíme sa z vlastnej úrody. Do tohto sa 
však zvyknú pridať i neželaní hostia – uštipačné komáre. 
Máme pre vás tipy, ako ich nechať za dverami vašej párty. 
1. Vône byliniek ich odoženú 
Ak sa vyžívate v dokonalej príprave záhradných osláv, môžete spojiť 
príjemné s užitočným. Na dekoráciu a výzdobu zvoľte okrem bežných 
kvetov hlavne aromatické bylinky. Kvitnúca levanduľa, voňavý tymian a 
bazalka, cherry paradajky v črepníku či prekrojený citrón napichaný 
klinčekmi – všetky tieto prírodné arómy komárom nevoňajú. Ak zapojíte 
svoju fantáziu, s trochou snahy dokážete vytvoriť krásnu, originálnu, no 
hlavne užitočnú výzdobu. Večer môžete na stoly rozložiť aromalampičky 

s esenciálnymi bylinkovými olejmi. 
2. Oblečte sa do bielej 
Komáre priťahujú tmavé farby. Za šera sa vraj 
stanete v bielom oblečení pre nich takmer 
neviditeľní. Skúste preto svojich hostí ochrániť 
tak, že pre nich zorganizujete párty v bielom. 
Spolu s pozvaním na vašu záhradu im 

povedzte, že každý má prísť oblečený v čo najsvetlejších farbách. Aj na 
fotkách to vyzerá dobre! 
3. Domáci repelent 
Istota je guľomet, a preto nikdy nespravíte zle, ak budete mať poruke 
repelent. Takto chrániť treba hlavne deti, seba, ak máte zníženú imunitu 
alebo ste tehotná. Repelenty sa dajú kúpiť v podobe krémov alebo 
sprejov. Tie v spreji sa aplikujú na šaty. Na pokožku si môžete natierať 
prírodné prípravky, ktoré si vyrobíte aj doma. Babská rada hovorí, že 
treba prevariť liter vody s lyžicou vínneho octu a v nej nechať vylúhovať 
balíček sušeného tymianu. Potom stačí preliať do fľaštičiek s 
rozprašovačom a skladovať v chladničke. 
Veríme, že aj tieto tipy vám pomôžu preži ť pohodové leto... 
Zdroj: internet 


