Máme šťastie. Príroda svoje zákonitosti zvykne dodržiavať. Leto zvoní
na všetky zvončeky, ktoré má. Počujeme ich v školách, kanceláriách,
továrňach. Končí sa školský rok, prichádzajú prázdniny a čas
dovoleniek, oddychu. Jemne pofukujúci vetrík, lesknúca sa rosa v
tráve, slnko vystupujúce vysoko na oblohu, kŕdeľ lastovičiek
poletujúcich sem a tam...typické znaky leta. Kto nemiluje toto ročné
obdobie, na iné si asi chuť nenájde. S letom sa spája teplo, voda a
slnko. Užívajme si ho teda a vychutnávajme každú jeho čarovnú
chvíľku...
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Vážení občania, čitatelia Obecného
spravodaja,
máme za sebou ďalšie tri mesiace roka, mesiace apríl, máj a jún, ktoré
sú typické jarné mesiace. V zhone každodenných povinností a starostí si
možno ani neuvedomujeme, aké je to čarokrásne obdobie roka. Teplé
lúče jarného slnka príjemne hladia tvár , vzduch omamne vonia tisíckami
nádherných kvetov čerešní, jabloní a orgovánu a štebot vtákov znie ako
najkrajšia symfónia. Nie
div, že po stáročia sa toto
obdobie
v našich
zemepisných
šírkach
oslavovalo ako skutočný
začiatok
jari
a návrat
života po dlhej zime.
Niektoré zvyky pretrvali
dodnes, napríklad stavanie
májov, ktoré dodržiavajú
aj žiaci základnej a deti
materskej školy. Druhá májová nedeľa tradične patrí našim mamám,
ktoré pozdravili svojím kultúrnym programom aj naše deti. 21. júna bol
najdlhší deň a najkratšia noc v roku, čiže deň letného slnovratu a
oficiálne sme sa tak preniesli do ďalšieho ročného obdobia, do leta.
Veríme, že k letnej pohode prispeje aj náš Obecný spravodaj, v ktorom
sa dočítate o práci na obecnom úrade a o pripravovaných akciách.
Prežite toto nádherné obdobie v láske a porozumení. Vychutnajte si
každý okamih, ktorý môžete stráviť so svojimi blízkymi.
Dovidenia o tri mesiace...

Redakcia Obecného spravodaja
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Vážení občania,
máme za sebou ďalšie tri mesiace roka a tým pádom aj prvý polrok
kalendárneho roka 2018. Skončila sa jar, skončil sa školský rok 2017/
2018, pred nami je leto spojené s prázdninami, dovolenkami a oddychom.
V mojom príspevku chcem v krátkosti zhodnotiť prácu, ktorú sme za dané
obdobie urobili. Tri mesiace je pomerne krátke obdobie. Toto obdobie však
bolo naplnené prácou, prácou, ktorá je v prospech našej obce. Na
prechádzkach po poľnej ceste vetvy „B“ smerom k starému cintorínu ste si
nepochybne všimli, že okolie starého cintorína sa zmenilo. Našou snahou
bolo aspoň čiastočne ho prispôsobiť k prechádzkovo – oddychovej zóne,
ktorej by sa stal súčasťou. Úpravy si žiadal i terén za novým cintorínom,
kde sa vŕšila zemina a tá divo zarastala. Odtiaľ sa vyviezli štyri autá zeminy
a na upravený terén sa následne uložili staré, 60 cm široké panely. Tým
sme vytvorili prístupový chodník na cintorín z jeho zadnej časti. Má to tú
výhodu, že ak idú naši občania z obce
na bicykli, vôbec nemusia využívať
štátnu cestu a samozrejme ani reflexné
prvky. Terén sme esteticky upravili
a uviedli
do
pôvodného
stavu.
Paralelne s týmito prácami po vykosení
priestoru ľavej strany cesty na Vysokú
nad Uhom až ku kanálu, i na tomto mieste sa navozením zeminy urobili
terénne úpravy. Môžeme konštatovať, že i tento priestor, priestor, ktorý
nepatril „nikomu“ a nikto sa oň nestaral, sa dal do poriadku. Za úvahu stojí
rozmýšľať o jeho ďalšom využití umiestnením lavičiek a vytvorením malej
oddychovej zóny. Uvidíme v budúcnosti. Hneď po Veľkej noci, s príchodom
tepla bolo potrebné urýchlene kosiť všetky verejné priestory, aby nám
tráva „neprerástla cez hlavu.“
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Po nákupe hutného materiálu sme pozvárali
konštrukcie na nové posedenie, namiesto toho, čo
nám zhorelo. Dnes môžeme povedať, že konštrukciu
prístrešku máme hotovú. Túto je potrebné nafarbiť
vrchnou farbou, následne dať strechu a stoly. Pri týchto prácach je
potrebné povedať, že pozváraním konštrukcie sa urobila veľká a odborne
náročná práca, ktorú sme zvládli svojpomocne. Na základe vypracovaného
projektu o „NFP“ sme obdŕžali finančné prostriedky k oprave –
rekonštrukcii časti najrozbitejších obecných ciest a to v smere k „Zugovu“
s napojením na poľnú cestu vetvy „A“, tiež pred domom p. Lenčeša až
k domu p. L. Pihuliča. Áno, sme si vedomí toho, že rekonštrukciu potrebujú
i ďalšie obecné cesty. Vážení občania, na všetky obecné cesty je
vypracovaná žiadosť o „NFP“ a technický výkres k ich rekonštrukcii.
Žiadosť musí prejsť hodnotením na ministerstve a, samozrejme, musí byť
úspešná. To všetko chce svoj čas.
Zrejme viete, že konečne po ôsmich rokov sa začalo robiť v areáli bývalého
PD kompostovisko. So stavbou kompostoviska obec dostane aj techniku,
ktorú tak potrebuje. So stavbou kompostoviska, následne jeho daním do
užívania vám, občanom našej obce, budeme môcť pomôcť s likvidáciou
biologicky rozložiteľného odpadu, napr. konáre, tráva a pod.
Obec
má
schválenú
výstavbu
chodníkov. Táto výstavba už mala
začať. Inžinierske stavby Košice, ktoré
sú víťazným uchádzačom vo verejnom
obstarávaní, urobili prvé kroky na
vymeraní a vytýčení stavby. Žiaľ,
samotná
stavba
ešte
nezačala.
Subdodávateľ, ktorý má stavbu realizovať, má začať práce v najbližších
dňoch. Za tým účelom sa konali tri sedenia s manažérom stavby,
realizátorom prác IS Košice, subdodávateľom a investorom – Obecným
úradom Bajany. Tieto sedenia inicioval obecný úrad. Verme, že práce začnú
v čo najkratšom čase. Z našej strany – strany obce – investora urobíme pre
to všetko. K chodníkom treba povedať, že v tejto I. etape sa bude robiť
chodník o ploche cca 900 m2, t. j. po číslo domu 42.
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Už teraz sme pripravili materiál na spracovanie –
výkaz a výmer – na celú obec k žiadosti o „NFP“
a následnými prácami nadväzujúcimi na I. etapu prác
v následnom roku.
Nemôžem tajiť a nepovedať, že riaditeľ ZŠ Pavlovce
nad Uhom, p. Mgr. M. Zolota nám oznámil, že pre nízky počet žiakov 10 – 11
reálnych žiakov (zapísaných 15 – 16), uvažuje so zatvorením elokovaného
pracoviska Bajany, ročníky 1. – 4. V triede má byť 12 žiakov. Vážení rodičia,
ak vám záleží na tom, aby sa škola s ročníkmi 1.- 4. v obci zachovala, treba
o ňu bojovať. Verte, že ak vám na tom záleží, ja ako starosta obce urobím
pre to všetko a vyviniem maximálne úsilie na udržanie základnej školy,
ročníky 1. – 4. v obci. Musím však mať vašu podporu. Ak sa škola zruší,
obec už nikdy základnú školu mať nebude!!! Treba si uvedomiť, že škola
dáva obci vyššiu úroveň, do obce prináša vzdelanie a kultúru.
Vážení občania, hodnotené tri mesiace boli naplnené prácou. Ja som z nich
spomenul iba malú časť, možno to najdôležitejšie. Verte, bolo by o čom
písať. Vy však máte možnosť oboznámiť sa so všetkými prácami a akciami
v chronologickom prehľade prác za dané obdobie. Je pravdepodobné, že
toto vám napovie viac.
CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD PRÁC ZA OBDOBIE TROCH MESIACOV,
T. J. 01. 04. – 30.6.2018:
4.4. 4.4. 6.4. 7.4. -

TSP- vzdelávanie v Michalovciach – zúčastnila sa Mgr. M. Gaľová
Porada s pracovníkmi AČ, oprava traktorika – kosačka VP – technika
Obec Vinné – porada s predsedom VÚC Ing. Trnkom
so súhlasom OÚ Životného prostredia – vyrezané topole na PD – mieste
pre výstavbu kompostoviska.
9.4. - dovoz stavebnej búdy.
10.4. - TSP – beseda chovateľstvo – drobnochov
10.4. - rozobratie veľkonočnej výzdoby
10.4. - pozváranie a uchytenie držiaka na digestor do kuchyne MŠ
12.4. - INGEMA – zakúpenie dlažby, postrek herbicídom na mladé náletové
dreviny – starý cintorín, cesta na Vysokú n/Uhom
13.4.- dnes bol dovezený opravený traktorik – kosačka z VP – techniky
13.4. - vypnuté kúrenie v objekte OcÚ, MŠ, ZŠ, DS, AČ.
13.4. – týmto dňom opäť začína sezóna kosenia
verejných priestranstiev
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17.4. – 27.4. - terénne úpravy pri starom cintoríne, pri
novom cintoríne – zozadu od poľnej cesty vetvy
„B“ terénne úpravy + 60cm chodník z panelov, po ľavej
strane cesty v smere na Vysokú n/Uhom – terénne úpravy
23.4. - TSP – prednáška pre občanov obce OO Pavlovce n/Uhom
23.4. - vyhodnotenie verejného obstarávania na obecné cesty.
23.4. - vyhotovenie z plastových obrubníkov a drobného kameňa pod stenou
od stacionára
26. 4.– 27.4. - nafarbená strecha na budove MŠ + OcÚ, základná + vrchná
farba
26.4. - odvedenie 2% dane pracovníkmi OcÚ podľa individuálneho uváženia
27. 4. – 28.4. - na tribúne malého ihriska na zadnej murovanej stene
namaľovaný aktuálny športový motív
2.5. - vystriekané priestory malého ihriska – bežecká dráha herbicídom proti
burine
4.5. - ZŠ 1. – 4. - zber starého papiera
9.5. - Deň matiek – MŠ + ZŠ 1. – 4.
9.5. - uzatvorená zmluva PRIMA Banka na financovanie prác na chodníkoch
spôsobom refundácie
9.5. - položenie dlažby – posedenie za obecným úradom – medzi budovou OcÚ
a MŠ
11.5. - vyhodnotenie verejného obstarávania na opravu obecnej cesty
„ ZUGOV“
15.5. - TSP – vzdelávanie v Michalovciach Mgr. M. Gaľová
15. – 25.5. - prax praktikantky v MŠ
21.5. - potravinová pomoc občanom v HN – 11 občania
21.5. - realizácia opravy obecnej cesty „ZUGOV“ – EUROVIA Michalovce
21.5. - doplnenie žiadosti o NFP na budovu ZŠ – Prešov
22.5. - MŠ – 10. ročník športovej olympiády detí materských škôl združených
v školskom úrade Pavlovce n/Uhom – 9 účastníkov
22.5. - TSP – prednáška pre občanov – psychologička MSKS Michalovce
22. 5. – 23.5. - TSP – vzdelávanie v Michalovciach – p. I. Bosnyáková
24.5. - DS – varenie gulášu
28.5. - oprava traktorika – kosačka VP – Technika
31.5. - príprava k otvoreniu prác „Chodníky Obce Bajany“ zasadnutie komisie
manažér – realizátor prác, kontrolný deň „O“.
1.6. - vývoz zeminy – starý cintorín + cesta na Vysokú n/Uhom –
dokončovacie práce na terénnych úpravách – rozhrnutie zeminy
5.6. - audit Obce Bajany.
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5.6. - daná žaloba na p. M.V. – záloha na materiál vo výške
180 €, práce sa zajeden rok nerealizovali, s menovaným sa
nedá spojiť
8.6. - MŠ – noc v škôlke – sprievodné akcie: cirkus Weigh, ujo
Ľubo
11.6. – 15.6. - výroba stojana na pamätnú tabuľu na starý cintorín „Epitaf“ ,
zabetónovanie tabule na starom cintoríne
12.6.- vypísané výberové konanie na TSP
12.6. - vypísané výberové konanie na riaditeľku MŠ
12.6. - 1. kontrolný deň „Chodníky“
13.6. - dovoz techniky k prácam na kompostovisku
18.6. - začiatok prác na PD – kompostovisko – terénne práce
18.6. - riešenie nezrovnalosti v projekte chodníky – komisia kontrolný deň
Prešov
19.6. - ISK geodeti - vymeriavanie chodníkov
19.6. - návšteva na OcÚ Bajany – riaditeľ ZŠ Pavlovce n/Uhom – zrušenie
elokovaného pracoviska ZŠ 1. – 4. Bajany
19.6. - návšteva – riešenie ZŠ .1 – 4. Bajany –Školský úrad Pavlovce n/Uhom,
Mgr. A. Popovič, starosta obce Pavlovce n/Uhom p. A. Kocela
20.6. - vyvážanie zeminy z priestorov kompostoviska – na Vysokú n/Uhom
21.6. - VVS Košice - zasadnutie valného zhromaždenia
22.6. - ochrana osobných údajov – audit – p. Mlynár
22.6. - kontrolný deň „kompostovisko“ – Ing. A. Klimko, Ing. V. Kačmár,
starosta obce Bc. F. Genco
25.6. - návšteva hostí z USA v DS
26.6. - zasadnutie výkonného výboru MAS Medzi riekami – Zemplínska Široká
27. 6. – porada pracovníkov OcÚ
29. 6. – stretnutie rodičov žiakov ZŠ Bajany, roč. 1. – 4. s vedením obce a ZŠ
Pavlovce n/Uhom, zasadnutie OZ

Všetkým občanom našej obce prajem pekné letné
mesiace, žiakom pekné prázdniny, dovolenky. Prajem
vám bohatú úrodu na poli, aby ste túto úspešne ak vašej
spokojnosti zobrali. Prajem vám, aby ste načerpali veľa
nových síl, energie, aby ste opäť nastúpili do práce či do
škôl plní elánu, optimizmu, sily. Hlavne nech sa vám darí a na každom
kroku, aby ste mali úspech

Bc. František Genco, starosta obce
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Vážení občania,
opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho sa školského roka
2017/2018 a prichádza obdobie letných prázdnin, zaslúženého oddychu
a regenerácie.
V spolupráci so základnou školou sme realizovali niekoľko akcií: jednou z
nich je aj účasť našich predškolákov na školskom vyučovaní, kde
sa mali možnosť zapojiť do všetkých školských činností. Predškoláci mali
tiež možnosť vidieť prácu prvákov v škole a všetko, čo sa už naučili.
Ďalšou spoločnou akciou kultúrne vystúpenie k príležitosti Dňa matiek,
ktoré sa konalo 9.mája. V tomto mesiaci sa v našej materskej škole
konala Športová olympiáda, kde sme privítali 8 materských škôl z
okolitých obcí. Tento športový zážitok nám spestrili aj policajti z
Maťoviec, ktorí si zo sebou priniesli
dvoch psíkov a jednu štvorkolku, na
ktorej povozili všetky deti. Potom sme
mali Noc v škôlke z príležitosti MDD,
kde deti mali prezentáciu a prehliadku
exotických plazov, ktorú zasponzoroval
pán starosta a potom nasledovalo
vystúpenie uja Ľuba. V tomto
školskom roku sa školský výlet
nezrealizoval pre nízky
počet
záujemcov.
Zapísaných sme mali 19 detí, pričom 10 z toho sú Bajančania.
Čaká nás už len rozlúčková slávnosť, ktorú sme naplánovali na
27.júna 2018, kde deťom odovzdáme osvedčenia o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania.
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Do základnej školy nám odchádza 6 detí:
Samko Čeplík, Hanka Horňaková, Emka
Milkovičová, Timka Romančáková, Nelka
Romančáková a Chiarka Romančáková.
Chceme srdečne poďakovať v mene detí MŠ za sponzorstvo pánovi
starostovi, za práce
pracovníkom aktivačnej činnosti a ich
koordinátorke, ktorí sa postarali o realizáciu všetkých prác, ktoré
prebiehali pri týchto akciách v MŠ.
Veríme, že sa nám v
našich
zámeroch
bude dariť, že naša
práca
bude
k
spokojnosti detí i
rodičov, že ďalší
školský rok nám
prinesie veľa radosti
z našich maličkých a
ďalšie
úspešné
akcie a udalosti.
Prázdniny sa začínajú v pondelok
2. júla 2018. Nástup do MŠ
prázdninách je v pondelok
3. septembra 2018

po

Želám vám leto plné pohody, aby toto
obdobie bolo pre každého z vás obdobím
oddychu, načerpania síl a novej energie.

Bc. Alica Salayová, učiteľka poverená vedením MŠ
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Vážení občania,
jemne pofukujúci vetrík, lesknúca sa rosa v tráve, slnko vystupujúce vysoko na
oblohu, kŕdeľ lastovičiek poletujúcich sem a tam, to sú typické znaky leta.
Začiatkom leta sa opäť končí ďalší školský rok 2017/2018. Na dva mesiace
stíchnu triedy, zastaví sa ruch na školskom dvore. Aj my, pracovníci školskej
jedálne, si oddýchneme od každodenných povinností a načerpáme nové sily do
ďalšej práce.
V tomto školskom roku ako aj po iné roky
sme pripravovali v jedálni plnohodnotnú
stravu, ktorá spĺňala hygienické predpisy a
odporúčané výživové dávky. Denne sme
varili v priemere okolo 20 až 25 obedov.
Počas celého školského roka sme boli
zapojení do programu
˝ŠKOLSKÉ
OVOCIE˝, vďaka ktorému deti dostávali raz týždenne čerstvé ovocie alebo
ovocnú šťavu a ovocné pyré. Podstatné a dôležité bolo to, že napriek
zvyšovaniu cien potravín sa nám podarilo zachovať a udržať cenu
stravného pre stravníkov na pôvodnej úrovni a, že sa nezmenili finančné
pásma pre jednotlivé kategórie. Verím, že naši stravníci budú aj v budúcnosti
spokojní s kvalitou a pestrosťou stravy, ktorú im s láskou pripravujeme. Lebo ako
sa hovorí, „Dobré jedlo musí byť hlavne čerstvé, vyvážené, pestré a hlavne dobre
dochutené a pripravené s láskou.“ Tak, aby vám chutilo!
Na záver mi 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 čitatelia Obecného spravodaja,
opäť k vám prichádzam so zhodnotením prác uchádzačov o zamestnanie
zaradených na menšie obecné služby a aktivačné práce. Na menšie obecné
služby máme zaradených 5 UoZ a na aktivačné práce troch. Okrem toho máme
v pracovnom pomere troch dlhodobo nezamestnaných pracovníkov cez projekty
úradu práce. Uplynulé mesiace apríl, máj a jún sú typické prebúdzajúcou sa
prírodou, kedy začínajú jarné práce, kosenie priestorov, úprava záhonov
a podobne. Počas celého obdobia sme sa pravidelne venovali koseniu všetkých
verejných priestorov. Dá sa povedať, že kým všetko vykosíme, môžeme začať
opäť odznova, lebo tráva rastie či je
sucho alebo mokro. V prvých
aprílových dňoch sme pokračovali vo
vysekávaní kríkov v priestoroch
kompostoviska, na ktorom sa
v posledných júnových dňoch už
začali práce. Tiež sme dokončili
priestor pri starom cintoríne, kde sa
uložili panely, časť sme dobetónovali
a za pomoci techniky sa celý priestor upravil. Do upraveného priestoru sme
zasiali trávu, ktorú pravidelne kosíme. Ako spomienku na našich dávno
zosnulých sme do upraveného priestoru uložili spomienkovú tabuľu. Panely sa
uložili aj do zadnej časti nového cintorína, aby sme vám umožnili prístup aj keď
idete od starého cintorína. Odkúpili sme plechový prístrešok, ktorého diely sme
priviezli a upravili zváraním a natieraním plechových častí. Prístrešok bude slúžiť
na uloženie náradia. Pred OcÚ, pod oknami DS a pri ihrisku sme uložili plastové
obrubníky, aby sme ohraničené priestory vysypali kamením. Upravili sme skalky
na pravej strane zadného dvora a to vysadením skalničiek a uložením
mulčovacej kôry. Na malom ihrisku sme natreli špeciálnou farbou zadnú a bočné
steny tribúny, kde bola následne zhotovená kresba so športovou témou.
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Veľa času sme venovali zváraniu konštrukcií na nové
posedenie za základnou školou pod odborným vedením
pána starostu, ktorý sa tomu maximálne venoval.
Zhotovené konštrukcie sme následne zabetónovali. Pod
našimi rukami pomaly vyrastá nový priestor, ktorý bude slúžiť vám všetkým.
Medzitým sa každý deň nájde práca, ktorú treba urobiť: vymeniť žiarovku, vyčistiť
upchatý odpad, vykonať postrek burín, ostrihať kríky a pod...
Pracovníčky udržiavali poriadok vo vnútorných
priestoroch obecného úradu, ZŠ, MŠ,
AČ...Starali sa o kvety, záhony a o vonkajšie
obecné priestory. Obnovili sme aj priestory
autobusových zastávok a to natieraním
kovových aj drevených častí. Poďakovanie za
obnovu čakární SAD patrí p. Jarmile Filipovej.
Spolupracovali sme s MŠ a ZŠ a vykonávali
sme práce podľa ich požiadaviek. Je nás
skutočne málo, ale dovolím si povedať, že sa
nemáme za čo hanbiť. Za nás hovorí vykonaná
práca.
V tomto období čakáme na nové projekty úradu práce, aby sme mohli pomôcť
ďalším dlhodobo nezamestnaným občanom. Teší nás, že v našej obci výrazne
klesol počet nezamestnaných občanov. Ešte pred niekoľkými rokmi sme mali
v obci 60 nezamestnaných, teraz tento počet klesol na 14. Vďaka tým, ktorý
rôznymi formami pracujú na obecnom úrade, sme urobili spomínané práce.
Všetkým za to patrí naša vďaka.
V mene svojom a v mene pracovníkov na aktivačných prácach vám
všetkým prajem príjemné leto a pekné dovolenkové zážitky
Ibolya Bosnyáková, koordinátorka AČ a MOS

- 12 -

Vážení občania,
po veľkonočných sviatkoch nás v škole čakalo ešte niekoľko akcií. Ako prvá akcia, ktorá
je každoročne organizovaná celosvetovo, bol „Deň narcisov“ dňa 13.4.2018. Potom
sme sa začali pripravovať na záchranu našej planéty akciou „Poznaj a chráň“, ktorá sa
uskutočnila dňa 20.4.2018, Deti sa oboznámili s prírodou a jej zázrakmi a zároveň si
zasúťažili pri určovaní rastlín, stromov .... a „Deň Zeme“ dňa 23.4.2018.
V dňoch od 2.5.2018 – 7.5.2018 prebiehal „Týždeň zdravia“. Týždeň bol rozdelený na
viacero dní, počas ktorých mali žiaci pripravené rôzne aktivity. Bol to deň tvorby poézie a
prózy, športové a pohybové popoludnie, anketa o zdravej výžive, beseda pre žiakov.
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 „Zahrajce hudáci“ na druhom mieste vo svojej kategórií.
Súťaž sa uskutočnila 3.5.2018 v multimediálnej učebni v Pavlovciach nad Uhom.
Dňa 9.5.2018 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 a vyzdobených papierových srdiečok. Nakoniec na nás čakalo bohaté
pohostenie.
Dňa 30.5.2018 sme spolu so žiakmi základnej
školy v Pavlovciach nad Uhom navštívili
Senianske 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.
V čase od 22.5.2018 – do 7.6.2018 sa uskutočnila
akcia v rámci tretieho a štvrtého ročníka pod názvom Plavecký kurz. 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.
Plavecký kurz skočil súťažou, kde sa naši žiaci umiestnili takto: Patrik Adam plávanie
na 12,5 m – 1. miesto, Alexandra Baláková plávanie 12,5 m – 2. miesto, Alex Salay
plávanie 25 m – 3. miesto.
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Dňa 1.6.2018 sme sa zúčastnili na školskej športovej
olympiáde v ZŠ v Pavlovciach nad Uhom. Absolvovali sme
úvodný ceremoniál, kde sme sľubovali čestné súťaženie. Toto
podujatie sa robí každý rok v rámci MDD. Unavení, no zároveň
posilnení športom, sme si odniesli z tohto športového dňa veľa pozitívnych zážitkov.
V mesiaci jún sme sa stretli na akcii Noc v škole, kde mali deti možnosť spoznať aj
tajomstvá noci , keď všetko spí. Začali sme predstavením si plazov z exotických krajín,
nasledovalo vystúpenie „uja Ľuba“ a pokračovali sme rôznymi súťažami a športovaním v
školskom areály. Následne sme začali po tme nočnú hru po školskom dvore a v okolí
obecného úradu. Ešte pred tým si žiaci starších ročníkov pripravili večeru a pripravili ju
aj mladším žiakom a deťom z MŠ. 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 5.6.2018 sa uskutočnila beseda s pracovníkmi
Červeného kríža. Pracovníčka SČK vysvetľovala
deťom základné prvky ošetrenia poranení, úrazov. Od
20.6.2018 sa v škole uskutočňujú kurzy prierezových
tém, kde si žiaci môžu prakticky overiť svoje zručnosti v
oblasti finančnej gramotnosti, didaktických hier a
mediálnej výchovy.
Blíži sa koniec školského roka 2017/2018. Pretiekol ako
voda, no myslím, že bol dostatočne bohatý nielen
získanými vedomosťami, ale aj samotnými akciami,
besedami, súťažami, výletmi.
Najusilovnejší žiaci boli ocenení:
1. Babjak Maroš za
výborný
prospech,
reprezentácia v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín
2. Balák Jozef- za výborný prospech, za reprezentáciu
v celoslovenskej matematickej súťaži Pytagoriáda –
úspešný riešiteľ
3. Baláková Alexandra - za výborný prospech, za
výbornú dochádzku, reprezentáciu školy v prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - 2. miesto, plávanie 2. miesto
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4. Čeplíková Vanesa - za výborný prospech, reprezentáciu
školy v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín,
reprezentácia v celoslovenskej matematickej
súťaži
Pytagoriáda – úspešný riešiteľ, Slávik Slovenska – 2. miesto
5. Granat Viliam - za výborný prospech
6. Lakatošová Liana Petra - za reprezentáciu školy v detskom folklórnom súbore
Karička
7. Salay Alex - za výbornú dochádzku a slušné správanie, 3. miesto v plaveckej súťaži
na 25 m.
8. Adam Patrik - za 1. miesto v plaveckej súťaži
9. Adam Ján - za vzorné správanie
Dňa 27.6.2018 boli títo žiaci prijatí starostom obce Bc. Františkom Gencom, kde za
svoje úsilie počas školského roka dostali patričné ocenenie.

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.

PaedDr. Kertés Miroslav, učiteľ- elokované pracovisko Bajany
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Milí naši občania,
tak ako sme vás informovali v minulom čísle obecného spravodaja, rovnako aj
teraz vám v nasledujúcich riadkoch rada priblížim našu prácu, ktorú sme počas
uplynulých troch mesiacoch vykonávali. Deň za dňom, týždeň za týždňom letí
ako voda a my tu máme koniec mesiaca jún. Pomoc klientom, občanom obce je
pre nás na prvom mieste pri vykonávaní TSP. Snažíme sa vám byť nápomocní
pri riešení akýchkoľvek životných situácií, či už ľahších alebo ťažších. Naša
každodenná práca je zameraná na poskytovanie sociálneho poradenstva
klientom, vytvárať podmienky na zachovanie, obnovu, rozvoj schopnosti
fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do
spoločnosti. Vyhľadávanie voľných pracovných miest pre klientov, ktorí sú
nezamestnaní, písanie žiadosti a životopisov do zamestnania, príprava klientov
na pracovný pohovor. Pomoc klientom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej finančnej
situácii, vyhľadávanie a komunikácia s nebankovými spoločnosťami,
exekútormi, snaha o vybavovanie splátkových kalendárov, prípadne
zvyšovanie, znižovanie mesačných splátok, vypisovanie šekov, splnomocnení.
Nakoľko je naša práca zameraná na prácu v teréne, vyzývame klientov k
udržiavaniu poriadku a čistoty v mieste svojho bydliska, ale aj jeho okolia. Aj
naďalej
spolupracujeme
so
zdravotníckym zariadením v obci
Bežovce, predpis a asistencia pri
doručovaní liekov klientom, občanom
obce. Podpora klientov k dodržiavaniu
správnej životosprávy, k zodpovednému
prístupu k svojmu zdraviu. Spolupráca s
MŠ a ZŠ, spolupráca s DS. Každý mesiac sa snažíme pre našich občanov
pripraviť prednášku, besedu na získanie nových poznatkov a vedomostí. Počas
uplynulých troch mesiacov sa konala prednáška o chovateľstve, beseda s
políciou na tému: Bezpečnosť seniorov proti zlodejom a ako sa brániť pred
nepriateľskými ľuďmi, beseda so psychologičkou – MSKS Michalovce.

- 16 -

Teší nás, ak sa zúčastňujete na prednáškach a sme
vďační za každú vašu návštevu. Dňa 21.5.2018 sa v obci
vydávala potravinová pomoc občanom v HN, kde sme sa
snažili byť nápomocní pri odovzdávaní potravinových a
hygienických balíkov.
Leto začalo a teploty sa už teraz šplhajú
rekordne vysoko. Leto síce prináša mnoho
nových zážitkov a po dlhej zime je pre nás
príjemnou zmenou, no aj horúčava niekedy
škodí. Preto nezabudnite dodržiavať pitný
režim a počas obedňajších hodín strániť sa
slnku.

Priestory kancelárie TSP sú vám aj
naďalej k dispozícií, sú pre vás a
majú slúžiť vám a preto v prípade
potreby
nás
neváhajte
kontaktovať. Od 1. augusta
odchádzam
na
materskú
dovolenku.
Počas
mojej
neprítomnosti
vám
bude
k dispozícii nová TSP na základe vyhláseného výberového konania.
Všetkým naším klientom, občanom obce prajem príjemné prežitie
letných dní.
Mgr. Miroslava Gaľová, TSP Bajany
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Vážení občania,
ubehli ďalšie tri mesiace roka, z jari sme sa dostali do letného obdobia.
Toto obdobie je typické prázdninami a dovolenkami. My, klientky Denného
stacionára, vás chceme oboznámiť s našou činnosťou za uplynulé obdobie.
Nakoľko štát znížil mesačný príspevok na klienta, rozhodli sme sa trošku si
pomôcť aj vlastným pričinením. Zorganizovali sme zber starého papiera,
ktorého sa nám podarilo pozbierať a odovzdať do zberne vo Veľkých
Kapušanoch 550 kg. Papier nám vymenili za hygienické potreby, ako
napríklad toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky...
V tejto akcii nám pomohli predavačky z COOP Jednota Bajany p.
Chrobáková a Vysoká nad Uhom p. A, Marcinčáková a tiež zo súkromného
obchodu z Bajan p. J. Nistorová, za čo im patrí naše poďakovanie.
Ale poďme na jednotlivé akcie. 10. apríla
pracovníčky TSP Bajany pre nás zorganizovali
akciu Beseda o drobnochovateľstve. P. Ing.
Emil Knežo nám odovzdal cenné rady
a skúsenosti o chove domácich zvierat. 11.
apríla nás navštívila rehoľná sestra
z Pavloviec nad Uhom sestra Nemešíková. Po
rozhovore s ňou sme pookriali na duši, úprimne sme sa porozprávali,
pomodlili sme sa a zaspievali nábožné piesne. Prednáška p. Majoroša,
policajta z OO PZ Pavlovce nad Uhom, nás zase poučila o tom, ako sa
máme chrániť pred podvodníkmi, aby sme sa nestali ich obeťami. P.
Majoroš nás upozornil, aby sme nedôverovali cudzím ľuďom a nenaleteli
im. Táto prednáška sa konala 23. apríla a tiež ju pre nás zorganizovalo TSP
OcÚ Bajany.
V apríli nás navštívili veľmi milí ľudia z Cirkvi Ježiša Krista svätých
neskorších dní.
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Prišli medzi nás ako úprimní priatelia z Las Vegas,
zaujímali sa o našu činnosť a po krátkom rozhovore
nám ponúkli svoju pomoc. Navrhli nám, aby sme
vypracovali projekt so zoznamom vecí, ktoré
potrebujeme k svojim aktivitám. Po ich odchode sme dali hlavy dokopy
a rozmýšľali sme, či sa do projektu vôbec pustiť. Nakoniec zvíťazil zdravý
rozum a vypracovali sme zoznam vecí, ktoré potrebujeme na aktivity
s klientkami. Naši priatelia usúdili, že sú to pre nás užitočné veci a projekt
nám schválili. Tak sme od nich získali šijací stroj, pletací stroj, nite, vlnu,
textil, farebný papier, lepidlá, ceruzky, fixky atď... 25. júna sme pre našich
dobrodincov zorganizovali ďakovné posedenie s malým pohostením.
Ďakujeme klientkam, ktoré pripravili pohostenie: p. Borkesovej za zákusok,
p. Szallárovej za zákusok a chutné „holúbky“ a p. Janke Nistorovej tiež za
zákusok. S našimi hosťami sme strávili niekoľko pekných hodín. Ešte raz
im za všetko ďakujeme. Zaujímavá bola aj akcia „Pripravujeme pirohy“,
na ktorej sme si vyskúšali recept z Poľska. Nové jedlo sa vydarilo, všetci
sme si na ňom pochutili.
Leto je typické kvitnúcimi
kvetmi. Aj my sme si okná
stacionára
vyzdobili
vlastnoručne zasadenými
letničkami,
ktoré
nám
skrášľujú naše prostredie.
V máji z príležitosti sviatku
všetkých
mamičiek
a babičiek si nás uctil pán
starosta a p. MUDr. Copák,
ktorí nám odovzdali kvetinky. Veď každú ženu najviac poteší kvet. My sme
im za to pripravili malé občerstvenie v podobe ovocných špízov. 22. mája
psychologička Mgr. H. Boruchová – Sochová sa s nami rozprávala o tom,
ako sa máme správať k svojim blížnym v duchu hesla „Čo nechceš, aby
robili tebe, nerob ani ty druhým“ alebo „Kresťan má byť svätec a nie sebec“.
Opäť sme získali cenné informácie, ktoré nám pomôžu byť v živote lepšími.
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Ďalšou májovou akciou bolo varenie guláša, na
ktorom sme si všetci pochutili. „Gulášmajstra“ robil
p. Ing. M. Maňko a pozvali sme medzi seba aj našich
priateľov z DS Sobrance.
Prežili sme príjemný deň, k čomu nám dopomohlo aj krásne počasie. Jún
sme začali stretnutím DS Bajany a DS Sobrance na Zemplínskej Šírave
v areáli chaty Energetik. Neskoro popoludní sme sa vrátili domov unavené,
ale šťastné z príjemne prežitého dňa. Pani K. Pihuličová nás zasvätila do
tajov pečenia „horešských bélešov a čereglí“. Túto akciu sme strávili opäť
spoločne s klientkami DS Sobrance. Súbežne s touto akciou prebiehala aj
ukážka výroby paličkovanej čipky. P. Helenka Kočišková má naozaj
šikovné ruky a my sme zistili, že to vôbec nie je jednoduchá činnosť. Možno
nabudúce, keď sa medzi nás p. Helenka vráti, nám to už pôjde ľahšie.

Čo poviete, je život v Dennom stacionári Bajany dostatočne
pestrý? Myslím, že áno. Aj naďalej budeme pre naše klientky
pripravovať zaujímavé akcie a posedenia. Všetkým občanom
prajeme príjemné letné dni.
Irena Popčáková a Jaroslava Lachytová Lakatošová, opatrovateľky DS
Bajany
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Vážení občania,
možno väčšina z vás zachytila v médiách informácie o Nariadení
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/ 679 o ochrane osobných
údajov platného od 25. 5. 2018. Na základe tohto nariadenia musí aj
naša obec ako prevádzkovateľ dodržiavať tento zákon. V praxi to
znamená, že bez vášho súhlasu
nemôžeme spracúvať a zverejňovať
vaše osobné údaje. Medzi osobné
údaje patrí aj váš vek. Preto sme si
od vás museli vyžiadať váš súhlas so
spracúvaním
osobných
údajov.
Nakoľko časť z vás nám tento súhlas
nedala,
počnúc
týmto
číslom
Obecného spravodaja ukončujeme
rubriky „Blahoželanie jubilantom, Posledné zbohom, Narodili sa,
Nové sobáše, Ukončenie štúdií“.
Viete, v tak malej obci ako je naša, kde každý o každom takmer všetko
vie, každý každého pozná, vie, kde a kedy sa narodil, kde chodil do
školy, kto má aké starosti či radosti, je to naozaj škoda. Naším
blahoželaním sme vás chceli potešiť a uctiť si vás. Nevadí...
Keďže sa nedá niečo robiť iba tak na polovicu, na 50 %, prestávame
zverejňovať takéto príspevky a budeme dodržiavať „literu“ zákona...
Ďakujeme za pochopenie

Bc. František Genco, starosta obce
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OBEC B A J A N Y , obecné zastupiteľstvo,
starosta obce a pracovníci obecného úradu,
všetkých občanov našej obce srdečne pozývajú na oslavy
DŇA OBCE, ktoré sa uskutočnia dňa 28. júla 2018, t. j. v sobotu, od 17, 00
hod. v areáli Obecného úradu.

Program:
Oficiálna časť:
Otvorenie, príhovor starostu obce,
príhovory hostí
Zábavná časť:
- vystúpenie speváckej skupiny
Pavelčákovci
- mužská spevácka skupina Užan
- spevácka skupina Pavlovčane
- mužská spevácka skupina „Starši chlopi
z Mihaľovec“ a harmonikár V. Tatarko
- do tanca hrá skupina „Flegment“
Sprievodné akcie:
- pre deti sú pripravené rôzne atrakcie: kolotoč, cukrová vata,
nafukovací hrad...
- podáva sa guláš a občerstvenie, čapované pivo...
- výstava drobnochovateľov
Užite si večer plný hudby a zábavy...
Tešíme sa na Vás
TENTO OZNAM SLÚŽI AKO POZVÁNKA PRE
VŠETKÝCH OBČANOV NAŠEJ OBCE

- 22 -

Každý poľnohospodár má radosť, keď vidí výsledok svojej
celoročnej práce. Pôda mu vracia to, čo do nej vložil. Vracia mu
nielen hlavný produkt – zrno, ale aj vedľajší – slamu. A práve
slama sa niektorým pestovateľom stáva nepotrebnou a ako
najjednoduchší
spôsob
jej
likvidácie je jej spálenie priamo
na poli. Možno si to mnohí ani
neuvedomujú,
ale práve
vypaľovaním strnísk a slamy po
žatve sa dopúšťajú porušovania
niekoľkých zákonov. V prvom
rade je to porušovanie Zákona
č. 543/2002 Z.z. O ochrane
prírody.
V
druhom
rade
je
to
porušovanie Zákona O ochrane
pred požiarmi č. 314/2001 Z.z..
Spaľovanie slamy predstavuje
vážne riziko vzniku požiaru väčšieho rozsahu s veľkými
materiálnymi škodami a mnohokrát aj obeťami na životoch.
Z tohto dôvodu opätovne žiadam všetkých občanov, aby
slamu nespaľovali, ale radšej pozbierali, a nechali zhniť na
kope. Svojím konaním pomôžeme prírode, znížime riziko
vzniku požiaru a vyhneme sa aj prípadným sankciám.
Bc. František Genco, starosta obce
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Je najvyšší čas myslieť na leto. Čaká nás vytúžené letné „ničnerobenie“.
Ale radosť z dovolenky nám môžu pokaziť aj niektoré nepríjemnosti.

Alergie na slnko
Alergia sa prejaví väčšinou na druhý deň po intenzívnom opaľovaní.
Reakcia sa prejavuje vo forme malých svrbiacich vyrážok na rukách, v
oblasti dekoltu, niekedy aj na nohách.
Ako sa brániť?
Pred
dovolenkou
užívajte
prípravok
s
obsahom
betakaroténu,
prichádza
do
úvahy aj príprava na slnko v
soláriu,
ale
s
použitím
špeciálnych krémov.
Úpal či prehriatie
Ak ste dlhší čas na slnku,
riskujete úpal a prehriatie.
Organizmus nemal čas sa
adaptovať na prílišnú horúčavu,
zlyháva vnútorná termoregulácia,
máme
rozmazané
videnie,
závraty. Hrozí dehydratácia.
Ako sa brániť?
Malé deti nikdy nevystavujte prudkému slnku. Vyhnite sa jazde autom
medzi 10. až 16. hodinou. Podľa možností vždy majte niečo na hlave
(šiltovku, klobúk).
Spálenie slnkom
Prudké slnko môže privodiť aj spáleniny, ktoré sa prejavia pľuzgiermi. V
prvom rade užite aspirín alebo iný prípravok proti horúčke. Postihnuté
miesta natrite špeciálnym krémom, ktorý by ste mali mať v lekárničke na
leto. Prípadne rozprašovačom nastriekajte studenú minerálnu vodu.
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Ako sa brániť?
Na slnko si zvykajte postupne a vždy použite krém
s ochranným faktorom najmenej 15. Medzi 12. až
16. hodinou noste niečo na hlave a zdržiavajte sa v
tieni.
Uštipnutie hmyzom
Uštipnutie osou je veľmi bolestivé, opuchne a sčervenie. Samotné
uštipnutie býva väčšinou neškodné, ale môže ho sprevádzať šok a
úzkosť. Miesto dezinfikujte antiseptickým prípravkom, natrite krémom
proti opuchom a užite liek proti bolesti. Ak je však reakcia silnejšia,
vyhľadajte lekára.
Ako sa brániť?
Ak nemáte sieť proti komárom, použite repelenty alebo elektrické
odpudzovače hmyzu. Je dobré užiť aj tabletku B-komplexu. Môžu
pomôcť aj bylinky, napr. levanduľa či medovka lekárska.
Črevné problémy
Príznakom črevnej infekcie je prudká hnačka. Podľa toho, čo ju vyvolalo,
môže trvať niekoľko dní a sprevádza ju pocit nevoľnosti, zvýšená teplota
a zimnica. Príčinou môže byť znečistená voda, neumyté ovocie,
konzumácia neznámej stravy. Pite väčšie množstvo slanej prevarenej
vody, minerálku, prípadne kolu, ktorá obsahuje draslík, ten viaže
tekutiny v tele. Ak sa stav nezlepší, vyhľadajte lekára.
Ako sa brániť?
Nekonzumujte zmrzlinu, majonézové výrobky a pre istotu ani morské
dary. Jednoduchým receptom je umývanie rúk a chránia aj ostrejšie
koreniny.
Zápal močového mechúra
Toto je typické ženské ochorenie. Vyjdete z vody a v mokrých plavkách
si ľahnete na slnko. Pofukuje vetrík a večer sa to začne. Časté nutkanie
na močenie, pálenie a pichanie pri ňom. Zápal mechúra však nemusí
byť nebezpečný.
Ako sa brániť?
Odporúča sa piť veľa tekutín, najmä urologický čaj, vyhýbať sa ostrým
jedlám. Ak príznaky neustupujú, treba navštíviť lekára.
Veríme, že vám sa takéto nástrahy vyhnú a prežijete krásne leto...

Zdroj: Internet

- 25 -

Milá návšteva...ako starosta obce som privítal
pozvanie p. Márii Andričíkovej na posedenie do Denného stacionára s našimi
známymi, milými návštevníkmi z USA – z Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších
dní. Po krátkom, stručnom príhovore ako starosta obce som im odovzdal malé
upomienkové predmety, ktoré im majú v budúcnosti pripomínať návštevu v našej
obci. Nepochybne, bolo pekné a milé vystúpenie našich detičiek z MŠ, ktoré pod
vedením svojich učiteliek vystúpili a pozdravili hostí a všetkých prítomných. Bolo
pre nás prekvapením, ale i potešením, že naši hostia prejavili záujem navštíviť
našu MŠ, ktorá sa im páčila. Počas obchôdzky sa oboznámili s priestormi
zasadačky, vonkajším areálom OcÚ...Verím, že návšteva členov Cirkvi Ježiša
Krista svätých neskorších dní, ktorí nám pomohli v MŠ už aj v minulosti, nebola
posledná. Na záver nášho stretnutia som im poprial dobrého zdravia, veľa
úspechov a šťastnú cestu domov, do vlasti. Ich ďalšie posedenie pokračovalo
v DS...
Naši spoločníci...bývame na dedine. Aká by to bola dedina bez psíka, mačky či
behajúcej hydiny na dvore...Aké je pekné a milé, keď sa človek vracia domov
a pri bránke ho očakáva štekajúci, chvostíkom vrtiaci psík, ktorý sa s ním ráno pri
odchode rozlúčil. Povedzte, akí sme my, ľudia??? Psík, náš verný priateľ, nás po
čase začne nudiť a otravovať, tak ho naložíme do auta a priviažeme ho na
cintorín či k elektrickému stĺpu bez vody, bez jedla, napospas počasiu s tým,
„veď sa oňho niekto postará.“ Lenže ak sa má obec o túlavého psa postarať, dať
ho do útulku, obec to stojí 30 €. Je to správne? Zaslúži si to pes – verný priateľ
človeka??? Tiež vás prosím, aby ste nedovolili svojim psom potulovať sa voľne
po dedine a ohrozovať našich obyvateľov...
Ďakujeme...firme NOP, a.s. za vykosenie krajníc po okrajoch poľných ciest,
našim občanom za sadenice kvetov a všetkým občanom za podporu v našej
práci...
Bc. František Genco, starosta obce
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„
Bývalí spolužiaci z vysokej školy mali po pár rokoch už každý svoju prácu a
napredovali vo svojej kariére. Jedného dňa sa dohodli, že by bolo fajn, aby sa
stretli a išli pozrieť ich profesora, ktorý bol už toho času na dôchodku. Počas ich
návštevy sa ich debata po chvíli zvrtla na sťažnosti na stres v ich práci, ale aj
osobnom živote. Profesor ich pozorne počúval a za okamih sa spýtal: „Dá si
niekto z vás šálku dobrého čaju?“ Všetci súhlasili, a tak sa profesor odobral
do kuchyne pripraviť čaj a poháre. Po chvíli priniesol veľký čajník a niekoľko
rôznych pohárov. Boli porcelánové, kryštálové i plastové. Niektoré vyzerali draho
a luxusne a iné zase veľmi lacno a obyčajne.
Profesor ich vyzval, aby sa obslúžili sami. Povyberali si teda poháre a naliali čaj.
Keď mal každý v ruke svoj pohár, profesor povedal: „Všimnite si, že všetci ste si
vybrali krásne a draho vyzerajúce poháre, zatiaľ čo tie obyčajné a lacné zostali
na tácke. Všetci chcete pre seba len to najlepšie a hoci je to prirodzené, je to aj
váš najväčší životný problém. Je to zdroj vášho každodenného stresu v práci i
doma. Buďte si istí, že pohár samotný nepridáva čaju vôbec nič na kvalite.
Pohár je len niečo, čo je v niektorých prípadoch veľmi drahé a v niektorých
prípadoch i skrýva, čo pijeme. To, čo ste skutočne chceli, bol IBA dobrý čaj a nie
pohár, z ktorého ho budete piť. Podvedome ste však šli všetci po tom najlepšom
pohári a začali ste sa obzerať, aké si vybrali tí ostatní a porovnávať ich.“
UVEDOMTE SI JEDNO:
Život je ako ten čaj. Vaša práca, peniaze a postavenie v spoločnosti sú
poháre. Sú to iba NÁSTROJE, ktoré pomáhajú život prežiť. Žiadny pohár
vám nezabezpečí, aby ste prežili kvalitný a šťastný život. Tí najšťastnejší
ľudia nemajú to najlepšie zo všetkého, ale dokážu zo všetkého, čo majú,
urobiť to najlepšie. Žite jednoducho. Milujte veľkoryso. Buďte starostliví.
Hovorte láskavo....a jednoducho si vychutnávajte svoj čaj.“
Zdroj: internet
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