
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zima je prekrásne obdobie, kedy je všetko 

prikryté bielou perinou z vločiek jemných 

ako hodváb. Všetko sa trbliece sťa hviezdy za 

jasného večera. Keď všetko dýcha čistotou a 

nevinnosťou, tešia sa malí aj veľkí. Ach, tá 

krása... Cesty pred tým, sivé a špinavé, 

pripomínajú chodník do rajskej záhrady. 

Domy sú zrazu ako prikrášlené cukrovou 

polevou. Zima je krásna, všetko v nej žiari, 

ale i studená, často i mrzutá, keď sa 

nevydarí. Ale aj napriek tomu veľké horské 

ticho a jeho biely svit premieňajú chlad a 

samotu zimy na priehrštie radostí. V zime sa 

deti radujú zo stavania snehuliakov a dospelí 

si vychutnávajú krásnu zimnú prírodu...“ 
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Vážení občania,... 

...a sme opäť na konci kalendárneho roka... Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom 

svete, v ktorom všetko plynie akosi príliš rýchlo. Aj to prepotrebné pozastavenie sa 

počas Vianoc je akési krátke, ako by to bol 

len predĺžený víkend, počas ktorého sme 

sa snažili zabudnúť na každodenné 

problémy, staré spory alebo sme sa v 

spomienkach obracali na svojich blízkych, 

ktorí už nie sú medzi nami. Mnohí z nás sa 

pri pohľade na bezbranné Božie dieťa v 

jasličkách snažia zažehnať všetko zlo a 

nenávisť, aby sme do nového roka 

vstupovali s čistým štítom. Na Vianoce 

sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať si na naše 

detské časy pri vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach vrátiť ku krásnym 

okamihom v našich životoch. Chceme si aspoň teraz pripomenúť, aké to je potešiť sa z 

radosti našich detí, vnúčat, ale aj dospelých. V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť 

aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, 

priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V 

úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. 

A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti. Prv, než 

privítame najkrajšie sviatky roka a nový rok 2018, nám ale zostáva ešte niekoľko úloh, 

aby sme k štedrovečernému stolu mohli zasadnúť bez stresov a myšlienok na 

nesplnené povinnosti. Jednou z našich úloh je aj sprostredkovanie informácií zo života 

našej obce formou Obecného spravodaja. Prichádzame k vám teda po uplynutí troch 

mesiacov a v jednotlivých príspevkoch vám prinášame zhodnotenie našej činnosti 

a práce. A čo dodať na záver? 

Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale aj v novom roku 

nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých 

gestách či pohladeniach, dáme svojim blízkym a priateľom ten najkrajší darček. 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania, 

v živote človeka je tak, že vždy sa niečo začína a niečo končí. Áno,  opäť sa 

nám končí kalendárny rok 2017, sme na jeho sklonku, počítame jeho posledné 

dni, hodiny. Bilancujeme, čo sa nám podarilo naplniť a urobiť, čo sme urobili 

čiastočne a k čomu sme sa nedostali a sme neurobili.  

Tak je to i u nás, v našej práci na Obecnom úrade. Urobiť chceme veľa, čo sa 

nám však podarí urobiť je iná vec. Všetko so všetkým súvisí a všetko závisí od 

peňazí,  ale aj od ľudí, od ich vzdelania, úrovne,  ale hlavne od ochoty chcieť 

niečo urobiť. Treba povedať, že robiť je vždy čo. Samozrejme, o tom čo sa robí 

vedia tí, ktorí sú tu a robia, tí čo sledujú a zaujímajú sa o našu prácu. Musíme 

povedať, že sa nenudíme, dní sú hektické, nestíhame robiť, rýchlo sa nám 

míňajú dni, týždne, mesiace.  

Osobne predpokladám a mnohí z vás nám dajú za pravdu,  že zo dňa na deň sú 

viditeľné zmeny, že obec sa mení, je upravenejšia a krajšia. Treba povedať, že 

v tomto štvrťroku roku 2017, v tomto už neskorom jesennom až zimnom čase, 

všetko naše úsilie smerovalo k tomu, aby sme ukončili práce v obci, vykosili 

priestranstvá, vykosili a vyčistili starý a nový cintorín, veď sa nám blížil  

1. november - Sviatok všetkých svätých. Je to deň, keď každý jeden z nás 

živých spomína a vzdáva úctu zosnulým, tým, čo nás tu zanechali, čo nám 

vytvorili podmienky pre život tu na zemi, za čo im patrí naša vďaka. Práce však 

pokračovali aj na likvidácii čiernej skládky na poľnohospodárskom družstve. Tie 

boli ukončené ku koncu októbra a vyúčtované na ministerstvo. Nepochybne 

medzi celoštátne udalosti patrili voľby do VÚC, ktoré sa uskutočnili dňa  

4. novembra 2017. Zúčastnili sme sa školení v Michalovciach na úrovni od 

starostu obce, predsedu okrskovej volebnej komisie, jeho zástupcu, ale i 

zapisovateľky. Uskutočnilo sa aj zasadnutie okrskovej volebnej komisie.  

Musíme povedať, že boli ukončené, skolaudované a finančne vyrovnané práce 

na  II. etape pozemkových úprav  - poľné cesty Obce Bajany. Áno vieme, že na 

vetve „A“ máme prasknutý asfaltový koberec, ktorý Inžinierske stavby Košice 

budú riešiť ako reklamáciu. Vieme o tom, že nám na vetve „B“ spoločnosť 

Matex s. r. o.  vydiskovala krajnice a čiastočne cestu.  
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Daný problém a škodu rieši poisťovňa. Vieme o tom, že 

nám poniektorí SHR orú tak, že otáčajú traktor na 

asfaltovej ceste, pričom vynášajú blato, ničia krajnicu, 

čím môže dôjsť k zlomeniu asfaltového koberca.  Opäť 

upozorňujem: Cesty sú poistené, škodu rieši 

poisťovňa! Žiadam Vás, aby ste danú informáciu vzali na vedomie a 

tým sa vyhli v budúcnosti problémom a nedorozumeniam.     

Do miestnosti kancelárie AČ bolo kúpené a vložené plastové okno. Nevyhli sme 

sa ani kontrole z RÚVZ - hygiena na zasadačku obecného úradu, kaderníctvo, 

rozlúčkovú sieň. Kontrola z hygieny neobišla ani denný stacionár. Kontrolu sme 

však mali v jeseni i na detské ihrisko so zostavou, kolotoč, hojdačky, preliezky a 

šmýkačky. 

V danom období sme pripravovali podkladové materiály pre prípravu žiadosti 

pre vypracovanie projektov na NFP pre rekonštrukciu – energetickú úsporu 

verejnej budovy obecného úradu – ZŠ. Bol však vypracovaný tiež projekt na 

techniku „LOCUS“ s príslušenstvom. Oba tieto projekty v zmysle pokynov boli 

podané k 30.11.2017. Vždy musíme povedať, že k dnešnému dňu nemáme 

vyhodnotených niekoľko projektov, o ktorých úspešnosti nevieme nič. V 

súčasnosti vieme, že nám uspel projekt na kompostovisko, kde sme podpísali 

rozhodnutie, zmluvu a v týchto dňoch prebieha verejné obstarávanie – 

elektronická aukcia na stavbu a na techniku. Predpokladaný začiatok práce je 

do polovice roka 2018. Vieme, že sme obdŕžali na základe žiadosti o NFP na 

opravu obecnej cesty balík peňazí vo výške 7000 € ( namiesto 14 600 € ), kde 

sme podpísali zmluvu a ktorý môžeme v roku 2018 využiť.  

Pomerne veľa času, úsilia, ale i nápadov sme 

potrebovali k zabezpečeniu vianočnej výzdoby obce. 

Túto sme pripravovali tak, aby bola aspoň na úrovni 

predchádzajúcich rokov, ak nie o niečo lepšia. 

Chceme, aby nás dôstojne prezentovala.  

Dnes, po čase, môžem povedať, že ako starosta 

som rád, že personálne zmeny, ktoré sa uskutočnili 

v MŠ, prevádzku škôlky neohrozili. To isté platí aj o 

terénnej sociálnej práci v obci, kde odchodom Mgr. 

D. Šiškovej nastúpila p. Mgr. Miroslava Gaľová. 

Terénna práca, riešenie problémov občanov v obci, 

návštevy a starostlivosť o občanov  - klientov  - je 

zabezpečená. Naďalej pokračuje a rieši sa donáška liekov.  
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Sú pripravované prednášky spojené s ukážkami neraz za 

priamej účasti zúčastnených. Je na škodu, že účasť na 

akciách je pomerne nízka.  

Nepochybne ste oboznámení a viete,  aká je v súčasnosti 

situácia v DENNÝCH STACIONÁROCH. Spomínal som, 

že na denný stacionár bola kontrola z RÚVZ. Je samozrejmé, že na základe 

uskutočnenej kontroly je potrebné pre činnosť a prácu DS vytvoriť v zmysle 

prijatej novely zákona množstvo úprav.  

Otázkou je: „Chceme, aby sme v obci mali denný stacionár?“ Ak áno, vytknuté 

chyby a nedostatky je potrebné odstrániť. Súčasné stanovisko klientov je áno. 

Preto ako starosta obce spolu s obecným zastupiteľstvom toto stanovisko 

rešpektujem. Som rád, že v danej veci sa stotožňujem s pánom MUDr. 

Copákom, prevádzkovateľom denného stacionára. Veľmi dôležitá, naozaj 

životne dôležitá je otázka ďalšieho financovania klientov v stacionári. Od daných 

finančných prostriedkov sa bude odvíjať vykrytie nákladov na prevádzku, 

personál, udržiavanie a zveľaďovanie denného stacionára. Verme, že 

spoločnými silami sa nám prekážky podarí prekonať a že čas veľa vecí vyrieši. 

Žiaľ, v danom prehľade musím spomenúť, že krátkymi, rýchlymi, 

niekoľkonásobnými výpadkami elektrického prúdu, spôsobenými distribučnou 

spoločnosťou, došlo k poškodeniu ovládania  - elektrických digitálnych 

prepínacích hodín v rozvádzači verejného osvetlenia a tým k zapínaniu a 

vypínaniu verejného osvetlenia. Závada bola 

odstránená 10. decembra. Stalo sa nám to, čo sa 

ešte nestalo. V sobotu dňa 21. októbra 2017 niečo 

po 09:00 hod. sa našla  dobrá duša, ktorá sa 

postarala a zapálila nám v areáli dvora základnej 

školy a obecného úradu posedenie pri kozube. 

Napriek zásahu hasičov to ľahlo popolom. Môžeme 

byť radi,  že susedia  Nyisztorovci zavčasu zbadali oheň a ten sa nepreniesol na 

budovu školy. Prípad vyšetruje polícia a rieši poisťovňa.  

Vážení občania, v ďalšej časti môjho príspevku vám predkladám 

chronologický prehľad prác:     

28.9.2017 – oprava mraziaceho boxu v rozlúčkovej sieni  

2.10.2017 – školenie starostov obcí k voľbám do VÚC 

4.10.2017 – kontrola RÚVZ na priestory zasadačky OcÚ a kaderníctva 

5.10.2017 – slávnostná kolaudácia poľné cesty  - pozemkové úpravy 

7.10.2017 – montáž opravených osvetľovacích telies na stĺpy 
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10.10.2017 – zdravotná prednáška „O bylinkách a 

mastičkách na potlačenie  bolesti pohybového aparátu 

človeka“ 

10.10.2017 – 1. zasadnutie okrskovej komisie k voľbám 

do VÚC 

11.10.2017 – prednáška MsKS Michalovce“ Beseda so psychologičkou“ v DS 

13.10.2017 – vyhotovenie nápisu na budovu OcÚ „ OBECNÝ ÚRAD BAJANY“ 

so štátnym znakom a erbom obce 

16.10.2017 – dovoz, naloženie a vývoz kontajnera so smetím z nového 

cintorína  

16.10.2017 –  1.11.2017 – kosenie a úprava priestorov nového a starého   

cintorína 

18.10.2017 – obecný úrad obdŕžal finančné prostriedky na likvidáciu čiernych  

skládok a urobil vyúčtovanie prác 

18.10.2017 – TSP prednáška v ZŠ Mgr. M. Gaľová - zdravá výživa 

21.10.2017 – horelo – zapálené posedenie za ZŠ – ľahlo popolom 

23.10.2017 – školenie predsedov, zapisovateľov, podpredsedov v 

Michalovciach k voľbám do VÚC 

25.10.2017 – školenie OÚ pre veci civilnej ochrany v Michalovciach  

2.11.2017  -   zasadnutie mikroregiónu Čierna voda – UH 

3.11.2017  -   Denný stacionár – Úcta k starším 

4.11.2017  -   voľby do VÚC 

6.11.2017  -   poisťovňa – riešenie zhoreniska – posedenie 

8.11.2017  -   prebehlo verejné obstarávanie na stavebnú časť kompostoviska,  

s víťazným uchádzačom sa podpísala zmluva 

10.11.2017 – obhliadka zhoreniska – obhliadač poisťovne 

11.11.2017 – bola nám odovzdaná kompletne vypracovaná technická   

dokumentácia pre budovu ZŠ k žiadosti o NFP   

14.11.2017 – dovezené a osadené nové plastové okno do miestnosti pre AČ 

14.11.2017 – kontrola z RÚVZ Michalovce – Denný stacionár 

15.11.2017 -  porada pracovníkov 

15.11.2017 – 5.12.2017 – vianočná výzdoba obecného úradu a verejných             

priestorov obce 

21.11.2017 -  prednáška MsKS Michalovce - príprava nápojov „ SMOOTHIE“ 

22.11.2017 -  potravinová pomoc pre občanov v HN 

23.11.2017 -  oprava regulácie „VO“ pracovníkmi Krompachy – aj tak 

nefunguje 
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24.11.2017 -  vydané stavebné rozhodnutie k žiadosti o 

NFP na objekt budovy ZŠ pre  rekonštrukciu  

25.11.2017 -  TSP + pracovníčky DS – návšteva a dar pre 

neonatologické oddelenie nemocnice Michalovce 

25.11.2017 -  vyhodnotenie verejného  obstarávania na 

uchádzača prác pre  budovu ZŠ  a podpísaná zmluva – k žiadosti o NFP 

28.11.2017 -  podaná kompletná žiadosť o NFP na budovu ZŠ 

29.11.2017 -  obec vyúčtovala pozemkové úpravy a tým uzatvorila projekt 

30.11.2017 -  podaná kompletná žiadosť o NFP pre obec na zabezpečenie   

techniky 

1.12.2017 -    pracovná zmluva cez  ÚPSVaR p. T. Nistor a p. M. Štundová –    

polovičný úväzok 

1.12.2017  -   stretnutie so starostom obce Vajdácska z Maďarskej republiky    

o možnosti nadviazania družby a vzájomnej spolupráci 

5.12.2017  -    Mikuláš v MŠ, v ZŠ 

16.12.2017  -  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

15.12.2017  -  vianočná besiedka v MŠ a ZŠ 1 – 4 

15.12.2017  -  slávnostné otvorenie Betlehema 

18.12.2017  -  vianočné posedenie s pracovníkmi AČ a UoZ za účasti 

zástupcov ÚP Michalovce 

20.12.2017  -  vianočné posedenie pracovníkov Obecného úradu  

 

Od 21. decembra 2017 do 8. januára 2018 čerpajú pracovníci OcÚ dovolenky. 

Pracovná doba počas vianočných sviatkov je zverejnená na vchodových dverách 

obecného úradu. 

Ak dostanete do rúk tento Obecný 

spravodaj, spolu s kalendárom 

a s Harmonogramom na vývoz smeti na 

rok 2018, od Vianoc nás bude deliť iba 

niekoľko dní. Preto mi dovoľte popriať 

vám všetkým ich krásne, pokojné 

a pohodové prežitie v kruhu svojich 

najbližších a do nového roku len to 

najlepšie z najlepšieho... Dovidenia 

v roku 2018... 

 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Vážení občania, 

 

celý Október sa niesol v znamení úcty k starším. 

„Ja som až do Vašej staroby, až do šedín Vás nosiť budem. Ja som Vás 

učinil, budem Vás nosiť a zachránim.“ IZ – 46,2                                                                                                                                                                                                      

V tomto verši nás Boh uisťuje, že sa o nás postará, aj keď roky pribúdajú, pamäť 

a sily opúšťajú. Napriek týmto malým nedostatkom, naše klientky nezaháľajú 

a snažia sa robiť niečo užitočné.  Pokračujeme v háčkovaní oblečenia pre 

nedonosené detičky, ktoré darujeme  neonatologickým oddeleniam  

v nemocniciach v blízkom okolí, aj v ďalekej Prahe.  

Teraz sme sa rozhodli balíčky s detským ošatením doručiť do Fakultnej 

Nemocnice s Klinikou J.A. Reimana v Prešove. Stalo sa tak 3. októbra. Našimi 

doručovateľmi boli manželia Szaboví, p. A.Treľová a  p. D.Copaková, mamka 

nášho zriaďovateľa Dr.Copáka, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Naša vďaka 

patrí aj p. E.Baňasovej, ktorá nám vyrobila ozdobné krabice, v ktorých naše 

háčkované oblečenie doručujeme. 

Od 1.11. máme novú pracovnú silu. P.Michala Demetera ml. nahradila p. Jarka 

Lachytová-Lakatošová, ktorá vniesla medzi nás mladosť a novú energiu. Do jej 

ďalšej práce jej želáme veľa úspechov. 2.11. sme oslávili duo narodeniny p.  

A. Borkesovej a p. J. Lachytovej-Lakatošovej. V prvých novembrových dňoch  

pracovali naše klientky na jesennej výzdobe. Pod ich šikovnými rukami vznikli 

venčeky a dekorácie z jesenného lístia a iných prírodných materiálov.  

V kruhu svojich priateľov oslávili svoje meniny Alžbetky a to p. A. Maciková a  

p. A.Treľová. Pani  A. Treľová. zároveň oslávila svoje narodeniny. Dňa 21.11. 

o 10, 00 hod., pracovníčky TSP Mgr. M. Gaľová a I. Bosnyáková prostredníctvom 

MKaSS Michalovce pre nás zorganizovali Besedu o zdravej výžive.  P. Mgr. 

Rejmanová  nám ukázala, ako si pripraviť smoothie pre zdravú výživu, s ktorou si 

môžeme predĺžiť život. Niečo nám chutilo viac, niečo menej... 



- 8 - 

 

Najviac nám zachutili zdravé Dyňové mafinky, preto 

vám ponúkame aj recept: 300 g hokaido – nastrúhať na 

jemno, 200 g polohrubej múky,, 80 g špaldovej múky, 

100 g trstinového cukru, z toho 50 g na posýpku, 2 

vajíčka, 4 PL kefíru, 6 PL ovsených vločiek, 2 dcl oleja, 1 

ČL škorice, 1 kypriaci prášok do perníka, kôra z polovice pomaranča. Vyskúšajte, 

je to naozaj chutné. 25.11. v sobotu sme sa zúčastnili na DOD v nemocnici Svet 

Zdravia Michalovce, kde sme s láskou odovzdali do rúk riaditeľovi michalovskej 

nemocnice p. Dvorovému dar, ručne vyrobené detské oblečenie pre 

neonatologické oddelenie.  Potešili sme aj p. primárku MUDr. D. Jurečkovú. 

Našu nezištnú prácu ocenili prítomní návštevníci vrúcnym potleskom. Touto 

cestou chceme poďakovať Obci Bajany,  zastúpenej Bc. F. Gencom, starostom 

obce, za sponzorský dar na materiál v hodnote 50 €, venovanie a upomienkové 

predmety obce. Takisto veľká vďaka patrí všetkým šikovným rukám našich žien 

za nezištnú pomoc. 

Smútok, nudu, samotu a depresie zaháňame 

týmito terapiami: kondičným a duchovným 

cvičením, artoterapiou, socioterapiou, 

biblioterapiou, muzikoterpiou/tancom,  

tvorivou dielňou, v ktorej sa naďalej 

venujeme výrobe detského oblečenia,  

ktorým chceme potešiť tých najmenších, 

najzraniteľnejších. Ak niekoho obdarujeme, 

potešíme sa aj my a máme pocit, že sme 

užitočné. Blížia sa Vianoce, čas lásky, pokoja a porozumenia. V tomto období 

ešte viac ako inokedy ľudia pociťujú potrebu pomáhať si. Bodaj by nám to 

vydržalo po celý nastávajúci rok. Pripravujeme aj rôzne vianočné dekorácie, aby 

aj náš stacionár pripomínal blížiace sa najkrajšie sviatky roka.  

 

Požehnané Vianočné sviatky a šťastný nový rok 2018 Vám prajú 

opatrovateľky Irena Popčaková, Jaroslava Lachytová - Lakatošová a 

spokojné klientky DS Bajany. 
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Vážení občania,  

ďalší, v poradí  posledný,  štvrťrok roku 2017 je už takmer za nami. 

Koniec roka je spojený s mnohými povinnosťami, aby sme nový rok 

mohli začať bez restov a nesplnených úloh. Preto je toto obdobie na 

mnohých pracoviskách hektické, stresujúce, ale keď sa úlohy zadelia 

rozume, dá sa to zvládnuť.    

Sydney Smith povedal: „Najväčšia zo všetkých chýb je nerobiť nič, keď 

môžeme vykonať aspoň málo.“ A tejto životnej múdrosti sa snažíme 

držať aj my, uchádzači o zamestnanie, zaradení na menšie obecné 

služby a pracovníci OcÚ, ktorí pracujú cez rôzne projekty úradu práce. 

Tieto projekty slúžia na zníženie 

nezamestnanosti a na pomoc dlhodobo 

nezamestnaným občanom. Cez §50, 

§50j a §54 „Cesta z kruhu 

nezamestnanosti“  máme zamestnaných 

štyroch dlhodobo nezamestnaných 

občanov. Na menšie obecné služby je 

zaradených 6 UoZ. A ako vyzerá náš 

bežný pracovný deň? Ráno sa 

stretneme,  zapíšeme sa do 

dochádzkovej knihy, odomkneme priestory a navštívime kanceláriu pána 

starostu, kde prebehne rozdelenie úloh.  Každé ráno si určíme práce, 

ktoré nás čakajú počas celej pracovnej doby. Riadime sa jednak 

počasím a jednak naliehavosťou jednotlivých úloh. Ale poďme 

k jednotlivým prácam, ktoré sme urobili počas mesiacov október až 

december. V minulom čísle spravodaja som spomínala, že našou 

najdôležitejšou úlohou v mesiaci október je dokosenie a úprava nového 

a starého cintorína. A tak sa aj stalo. Myslím, že s úpravou týchto 

priestorov ste boli všetci spokojní. Vyprázdnili sme aj veľkokapacitný 

kontajner a cez spoločnosť Fura s.r.o. sme zabezpečili jeho vývoz. Tým 

sa v kontajneri uvoľnil priestor pre ďalší odpad z hrobových miest.  
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V úprave priestorov starého cintorína sme 

pokračovali aj po sviatku našich zosnulých. Pokiaľ 

nám to počasie dovoľovalo, vysekávali sme kríky 

v prednej časti cintorína, hlavne pri troch vstupoch. 

Okrem toho sme pred zimou ešte raz vykosili 

všetky verejné priestranstvá: dvor OcÚ, dvor RS, parkovisko, dvor 

súkromného obchodu, priestor na Vysokú nad Uhom, pri č. d. 1 a 183, 

okolie zastávok SAD... 

Obecné priestory sme vyhrabávali od opadaného lístia, ktorého bolo, 

ako to už v jeseni býva, neúrekom. Pri čísle domu 171 a 18 sme 

vymenili rozhlasové reproduktory za nové. Tiež sme vymenili rozhlasový 

kábel v dĺžke cca 132 m od č. d. 12 po č. d. 18. Tým sa zvýšila možnosť 

vašej informovanosti formou obecného rozhlasu. Pred blížiacou sa 

zimou sme ostrihali ruže a odkvitnuté kvety, zazimovali sme muškáty, 

ktoré nás svojimi krásnymi kvetmi tešili celé leto. Pracovali sme aj na 

multifunkčnom ihrisku. Konkrétne sme dokončili vyväzovanie oplotenia 

okolo ihriska a dokončili sme ukladanie lepenky na chatku a na 

prístrešok nad studňou. Na novom cintoríne sme previedli demontáž 

pumpy na studni. Kancelária AČ dostala od obecného úradu praktickú 

vec. Staré okno sa vymenilo za nové plastové. Ani nie tak kvôli 

estetickej stránke,  ale hlavne kvôli 

úspore tepla. Okno sme vymenili 

svojpomocne za pomoci našich 

pracovníkov. Od konca novembra 

sme sa venovali vianočnej výzdobe 

v exteriéri našej obce a samozrejme 

aj v interiéri obecného úradu. Naša 

obec mala byť vianočne vyzdobená 

do 6. decembra, kedy sa svetielka 

rozsvietili, aby vás všetkých potešili. 

Tak isto sme opäť zriadili Betlehem, 

ktorý sme slávnostne otvorili 15. 

decembra po vianočnej besiedke 

detí a žiakov.  
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Ďakujem všetkým pracovníkom aj pracovníčkam, 

ktorí sa na tejto vianočnej výzdobe podieľali. 

Ďakujem za nové vianočné nápady, za výrobu 

vianočného stromčeka a snehuliaka z použitých 

pneumatík, za rôzne ikebany, venčeky, ale hlavne 

za ochotu, za podporu voči mojej osobe a za snahu pomôcť. Keďže nás 

už nie je tak veľa, môžem poďakovať všetkým osobne. Ďakujem 

pracovníkom, p. Filipovi Š., Adamovcom Tomášovi, Rasťovi aj Števovi, 

p. Macikovi J., Nyisztorovi T., p. Čičvákovi F., Kudráčovi J. a našim 

ženám, Marike Karkovej, Jarke Filipovej, Erike Šoganovej, Agáte 

Lakatošovej  a Gitke Šundovej, hlavne za pomoc a ich trpezlivosť.  

18. decembra pre týchto pracovníkov pripravil obecný úrad vianočné 

posedenie spojené s podávaním chutnej kapustnice a s odovzdaním 

malej pozornosti.  

Svojou návštevou nás poctili aj vedúci pracovníci Úradu práce 

Michalovce. Posedeli sme, zhodnotili sme rok, popriali sme si všetko 

dobré do nového roku a dohodli sme sa, že sa stretneme 8. januára 

v novom roku. Samozrejme, až po odpracovaní ešte dvoch dní. 

Dovolenku začíname 21. 12. 2017. Tak ako každý rok, aj teraz máme 

rozdelené služby na čistenie obecných priestorov, keby nás zastihla 

bohatá snehová nádielka. A ešte jedna informácia: predpis liekov sa 

v novom roku uskutoční 11. januára. Počas voľných dní máme dosť 

času na oddych a na načerpanie nových síl, ktoré zúročíme 

v nastávajúcom roku. 

Na záver prijmite odo mňa a UoZ zaradených 

na menšie obecné služby pre obec tento vinš:  

„Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma, 

nech obchádza Vás nešťastie a smola. 

Nech pohoda vládne nad vianočným 

stolom 

a láska prevláda nad zlým slovom.“ 

Prajeme pekné Vianoce a šťastný nový rok! 

 

 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka AČ 
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„Maličký anjelik v 

okne stál  

a všetkým ľuďom krásne Vianoce prial, 

aby v novom roku zdravie, šťastie, 

lásku mali 

a stále sa na seba usmievali.“ 

 

Náš škôlkarský čas sa tiež akosi náhli...a vôbec nie preto, že 

máme strach...nás poháňa skôr príprava a očakávanie vždy 

nových udalostí. 

Tu, v materskej škole, sa tešíme z nám zverených ratolestí, 

prežívame s nimi ich detské trápenia i radosti. V mesiaci október 

sa uskutočnila spevácka súťaž Sláviček, ktorej sa bohužiaľ naše 

deti nezúčastnili pre chorobu. V októbri sme zavítali aj k našim 

najstarším občanom do Denného stacionára z príležitosti Mesiaca 

Úcty k starším.  

Dňa 5. decembra 2017 nás 

navštívili školáci, kde sme 

sa zabávali na spoločne 

organizovanej Mikulášskej 

besiedke. Naozajstného 

Mikuláša, anjela a 

nezbedného čerta tam deti 

zabávali svojimi piesňami, 

básničkami a hrami, ukázali 

im svoju šikovnosť v 

rôznych hrách, no i odvahu 

komunikovať a tancovať s nimi. Preto ich Mikuláš veľmi rád 

obdaroval balíčkami, ktoré boli plné dobrôt.  
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Záverečnou akciou tohto kalendárneho roka 

bolo naše vianočné vystúpenie- Vianočná 

besiedka. I tu mali všetci možnosť vidieť 

úžasný vzťah, ktorý vytvárame medzi 

škôlkarmi a školákmi.  

Deti sa vzájomne dopĺňali v 

programe pripravenom pre 

rodičov, starých rodičov, no aj 

iných občanov z obce.   

Veríme, že ďalší rok nám 

prinesie veľa radosti z našich 

maličkých a ďalších úspešných 

akcií a udalostí. 

 

 

 

Vianočné prázdniny sa v MŠ začínajú  

21. decembra 2017. 

Nástup do MŠ bude 8. januára 2018. 

 

„Až vianočné zvony zazvonia,  

ihličie Vám doma zavonia, 

zahoďte všetky trápenia a starosti, 

užite si sviatky v šťastí a radosti.“ 

 

Príjemné Vianoce a šťastný Nový rok 

2018 vám zo srdca praje kolektív 

pracovníkov materskej školy a maličkí 

škôlkari. 

 

Bc. Alica Salayová, poverená vedením MŠ 
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„Ako je napísané v knihe reči proroka Izaiáša: Hlas volajúceho 

na púšti: Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte Mu chodník. 

Každé údolie nech je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený, čo 

je krivé nech sa vyrovná, a hrboľaté cesty nech sú uhladené. A 

všetci ľudia uvidia spasenie Božie.“/Lk 3:4-6/ 

 

Vážení občania, 

vianočné sviatky sú predo dvermi. Tak ako 

vždy chceme, aby boli radostné a veselé. 

Všetci si prajeme, aby sa rozjasnili oči detí a 

plesali naše srdcia. Táto radosť však nemá 

byť len niečím vonkajším. Ide o vnútornú 

radosť. Tvár Pánova má žiariť v našich 

tvárach, v smútkoch nás má potešovať, v 

strachu posmeľovať, v slabostiach 

podopierať. Naliehavou úlohou Adventného 

času je pripraviť sa na stretnutie s Pánom, 

pripraviť sa na pohľad do tváre 

betlehemského dieťaťa. Nech je naše vnútro 

odeté do rúcha pokory a oddanosti a ochoty 

vykročiť prichádzajúcemu Adventnému 

hosťovi v ústrety. Preto neváhajme a 

neodkladajme naše rozhodnutie nasledovať Ho. Dnes nás táto zvesť oslovuje, 

aby sme ju prijali do našich sŕdc a v tichých, no vrúcnych modlitbách očakávali 

Pána, ktorý je už blízko. Len tak budeme mať požehnaný Adventný a Vianočný 

čas. 

 

Milosti plné požehnané Vianočné sviatky a v novom roku 2018 

hojnosť Božieho požehnania, zdravia, sily a pokoja Vám praje  

 

farárka ref. cik. zboru Mgr. Henrieta Kondášová s rodinou. 
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Drahí bratia a sestry v Kristu, 

svätý Lukáš nám hovorí, že Ježiš sa narodil za čias cisára Augusta, 

v najslávnejšom období dejín Ríma. Po mnohých stáročiach vojen cisár 

Augustus dosiahol pokoj v celom impériu a uskutočnil súpis ľudu, aby 

mohol lepšie spravovať financie. Dobré financie sú predsa zabezpečením 

budúcnosti.  

Za vlády cisára Augusta sa v malej 

východnej provincii Rímskej ríše 

narodilo opravdivé Knieža pokoja. 

Narodil sa ako malé a slabé dieťa, 

vydané na milosť krutého Herodesa. 

Dokonca nebolo pre neho miesto 

v hostinci a musel ležať v maštali. 

Z lásky k človekovi zašiel Boh až do 

krajnosti. Ježišovo narodenie v maštali 

to nie je omyl, ale rozhodnutie samého 

Boha. On Emanuel – Boh s nami, 

neprichádza k elitám, ale k nám, 

k takým, akí sme, do každého nášho šťastia alebo nešťastia. Ježiš k nám 

prichádza od Otca, aby bol jedinou cestou, ktorá nás privedie k Bohu, 

jeho Otcovi. Dnes, na Božie narodenie nám môže vianočný spev pomôcť 

prijímať celú Božiu lásku, ktorá sa zjavuje v narodení jeho Syna, 

uprostred nás a pre nás. Poďme sa mu pokloniť. 

„Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie Dieťa vdýchne 

pokoj, radosť, dobrú vôľu a nielen v túto svätú chvíľu, ale 

každý deň v novom roku.  

To vám zo srdca želá a vyprosuje 

d. o. Mgr. Jozef Križalkovič, rímskokatolícky farár Lekárovce  
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Christos radždajetsja. Slávite jeho. 

Kristus sa rodí! – Oslavujme ho! 

  

Drahí bratia a sestry, 

žiara betlehemskej hviezdy svieti do sviatočných aj všedných dní 

kresťana nielen vo vianočnom období, ale po celý rok a po celý jeho 

život.  

Slovo „Emanuel“ znamená „Boh je s 

nami“. Boh je prítomný v Najsvätejšej 

Eucharistii. Sviatostnou prítomnosťou 

Ježiša Krista sa každý kresťanský chrám 

stáva aktualizovanou obdobou Betlehema 

a každé svetielko pred svätostánkom 

blikajúcej večnej lampy, predstavuje 

aktualizovanú obdobu betlehemskej 

hviezdy. 

Na spôsob betlehemských pastierov a 

troch mudrcov od Východu sa schádzajú 

pred oltárom v chrámoch, aj veriaci 

počas týchto dní. Betlehemská hviezda nám ukazuje aj dnes, aby sme ju 

nasledovali. Patrím aj ja do tohto zástupu a prichádzam sa mu pokloniť 

vo svojom chráme, kde som duchovne vyrastal? Ak áno, tak odmenou 

mi bude živé precítenie premáhajúcej blízkosti Boha, že „Boh je s 

nami.“ 

 

Prajem Vám spolu so svojou rodinou „Požehnané Vianočné sviatky a 

šťastný nový rok.“ 

  

o. ThDr. Marek Pejo, PhD., gréckokatolícky farár Lekárovce 
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Prešli tri mesiace od začiatku školského roka a 

mokrú jeseň opäť vystriedala studená biela zima. 

Dažďové mraky jesene vyhnalo zubaté slniečko.  

Atmosféru zimy dotvárajú tóny vianočných kolied, 

ktoré neodmysliteľne patria k Vianociam. 

Takže poďme si zhodnotiť prácu v školskej jedálni.  Školské stravovanie 

je neoddeliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. Zabezpečiť 

správnu výživu patrí medzi základné požiadavky  vyspelej spoločnosti.  

Správna výživa detí a mládeže je výživa, ktorá priaznivo pôsobí na 

zdravie, rast a vývoj organizmu a vytvára podmienky na dosiahnutie 

harmonického a všestranného rozvoja dieťaťa. Školské stravovanie plní 

dôležitú úlohu vo vývine detí, lebo zabezpečuje vhodné stravovanie a 

plní tiež výchovnú úlohu vo vytváraní stravovacích návykov.  Aj naša 

školská jedáleň počas celého školského roka sa snažila pripravovať 

plnohodnotnú, chutnú,  ale hlavne zdravú  stravu.  Verím, že vám 

všetkým chutilo a pri chutných obedoch sa stretneme aj v budúcom 

roku. Vážení rodičia, ako vedúca ŠJ som rada, že sa nám 

v priebehu roka 2017 podarilo udržať stravnú jednotku na 

rovnakej výške a tým sme nezaťažili váš rodinný rozpočet. A tak 

na prahu vianočných sviatkov a osláv nového roka v mene pracovníkov 

školskej jedálne vám chcem popriať:  

“Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho 

teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa 

rozlieha, vianočnej nálade každý z nás 

podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme 

zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa 

radi. Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, 

každému sa splní túžba, aspoň malilinká. 

Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom 

spoločne zasadnime k Štedrovečernému stolu”. 
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Určite sa onedlho vo všetkých domácnostiach začne 

šíriť omamná a neodolateľná vôňa vianočných 

zákuskov. Možno máte svoje zaužívané recepty, 

ktoré obľubuje celá vaša rodina. A čo tak skúsiť 

niečo nové?  

Prijmite odo mňa tento recept ako inšpiráciu k predvianočnej príprave: 

ZAMATOVÉ REZY 

Ingrediencie: 

Korpus: 6 kusy vajce, 5 polievkové lyžice práškový cukor, 3 polievkové lyžice kakao, 1⁄2 

čajová lyžička sóda bikarbóna 

Plnka: 2 decilitre  mlieko, 1 kus žĺtok, 3 polievkové lyžice polohrubá múka, 250 gramov  

maslo, 2 polievkové lyžice práškový cukor, 1 kus vanilkový cukor, 2 polievkové lyžice 

kakao, 5 polievkové lyžice práškový cukor 

Dokončenie:  trocha čokoládová poleva 

Korpusy: Bielky s cukrom vyšľaháme na tuhý sneh, postupne po jednom zašľaháme 

žĺtky, nakoniec kakao a sódu bikarbónu. Pečieme na strednom plechu / asi 25x30 cm / 

na papieri na pečenie. 

Cestá si upečieme 2x. 

Plnka: Do 2 dcl mlieka pridáme a rozmiešame 1 žĺtok, pridáme ešte 3 lyžice polohrubej 

múky a uvaríme hustú kašu - necháme vychladnúť. 

Vymiešame 250 gr.  maslo / heliu / , po častiach pridávame vychladnutú uvarenú kašu, 

dobre vymiešame. 

Plnku rozdelíme na 2 časti: 

do jednej pridáme ešte 2 lyžice práškového cukru a 1 bal. vanilínového cukru - dobre 

vymiešame, do druhej pridáme 2 lyžice kakao a 5 lyžíc práškového cukru - dobre 

vymiešame. 

Dokončenie: Na jeden plát cesta natrieme najskôr tmavú a potom navrch svetlú plnku, 

navrch dáme druhý plát cesta. Vrch polejeme čokoládovou polevou, po stuhnutí 

pokrájame na rezy, ľubovoľne ozdobíme. 

Dobrú chuť a ešte raz požehnané vianočné 

sviatky a šťastný nový rok. 

 

 

Lívia Mižová, vedúca školskej jedálne 
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VINŠ 

Keď Tichá noc zaznie sladko, sviečky sa rozhoria, 

Privítame Jezuliatko, srdcia sa nám otvoria. 

Nech aj u nás sa rozbúši každé srdce blažené, 

Rozleje sa radosť v duši, a starosti zaženie. 

Tak ako každý rok, aj v tomto roku blížiace sa Vianoce prinášajú 
radosť všetkým ľuďom dobrej vôle. Blížiacim sa sviatkom 
predchádzali aj v tomto školskom roku rôzne akcie, ktorých sme 
sa, samozrejme zúčastnili aj my, žiaci elokovanej triedy Bajany. 
Ako po minulé roky, akcií bolo neúrekom. Naše snaženie sa 
odzrkadlilo na našich poznatkoch i úspechoch. 
 
Spomenieme si niektoré akcie: 
 

Týždeň boja proti šikane – pod 

týmto názvom sa niesol celý 

týždeň od 2.10 – do 6.10 2017. 

Aj žiaci elokovanej triedy 

v Bajanoch sa zapojili do aktivít, 

ktoré boli spojené s týmto 

týždňom. Ako prvé sme podpísali 

slávnostnú zmluvu o vzájomnom 

neútočení. Ďalej sme pokračovali 

vo výrobe plagátu „ Stop šikanovaniu, chcem kámoša“.  Svojou kresbou 

a lepením obrázkov vyjadrili, akou cestou sa máme uberať, kde nájdeme  

dobrých  kamarátov. Stále sa to nekončí. Pokračovali sme vypĺňaním 

dotazníka, ktorý mal pozitívne výsledky. Tento týždeň dopadol veľmi 

dobre, deti sa poučili a sľúbili si len dobré vzťahy. 
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13. 10. 2017 sme sa zúčastnili besedy v našej 
Obecnej knižnici. Oboznámili sme sa so 
zaujímavými informáciami o knihách a knižniciach 
nielen z domova, ale aj zo zahraničia. Zdôraznili 
sme si potrebu čítania, lebo čítanie rozvíja 
predstavivosť, koncentruje pozornosť, aktivuje 

pamäť, rozvíja myslenie a fantáziu. 
Žiaci si mali možnosť prečítať 
vybrané knihy, porozprávať sa 
o spisovateľoch a ilustrátoroch, 
nakresliť si vlastnú ilustráciu. Akcia 
sa deťom veľmi páčila. Odniesli si 
domov rôzne dojmi a zážitky. 
                    

17. 10. 2017 sa uskutočnilo podujatie „ Vitamíny na tanieri – 
zdravá výživa“ Na tomto podujatí v rámci školy sme sa spolu zo žiakmi 
rozprávali o dôležitosti zdravej výživy. Žiaci si pozreli prezentáciu 
o zdravej výžive, vypracovali pracovné listy vhodné pre túto tému a na 
záver sme pripravili „ vitamínovú bombu“ – pochúťky z ovocia na tanieri. 
Táto akcia bola rozdelená na niekoľko dní. Medzi ďalšie aktivity patrila 
príprava bylinkových čajov, a súťaž o najzdravšiu desiatu. 

Dňa 25.10.2017 sme so žiakmi elokovanej 
triedy Bajany zahájili odpoludnie 
vyrezávania z  tekvíc. Spolu s rodičmi  si 
deti mohli vyrezať z tekvice  ľubovoľné 
strašidlo alebo iný motív. Pri tejto akcii išlo 
o vzájomné porozumenie medzi žiakom 
a rodičom, ale aj medzi rodičom a školou. Po 
vyrezaní tekvíc si žiaci vymaľovali  
omaľovanku, ponúkli sa jabĺčkovým  
koláčom. Spoločne sme vyhodnotili  

vytvorené strašidielka a deti dostali pochvalný list za účasť. Spokojní 
z krásneho odpoludnia sme sa rozišli domov. 
26. 10. 2017 sa v Základnej škole Pavlovce nad Uhom uskutočnila 
tradičná slávnosť pre žiakov 1. ročníka s názvom Inaugurácia do 
cechu prvákov „Kráľovstvo múdrej sovičky". Malí žiaci ukázali svoju 
šikovnosť v rôznych úlohách zo slovenského jazyka, matematiky a 
herných disciplínach.  
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V druhej časti po zložení  sľubu boli slávnostne 
pasovaní za prvákov. Za svoje výkony si odniesli 
pekné darčeky. Tejto slávnosti sa zúčastnil jediný 
tohtoročný prvák Vilam Granat. 
 
Od 28.10.2016 – do 2.11.2016 boli vyhlásené 
Jesenné prázdniny. 
V dňoch od 20.11.2017 do 24. 11.2017, sa uskutočnil  v elokovanej 

triede Bajany Európsky týždeň boja proti drogám. Žiaci 1. až 4. 

ročníka sa zapojili do ankety, besedy a výtvarnej tvorby. V rámci dňa 

zdravej výživy si žiaci pochutnali na 

zdravej desiate. Celá trieda vytvorila 

veľký plagát ako sa chrániť drog. Vo 

štvrtok sa uskutočnilo čítanie z knihy 

od C. Raynerovej – Nenič svoje 

múdre telo na tému drogy. Európsky 

týždeň boja proti drogám sme 

zakončili športovými aktivitami, ktoré 

prebiehali v triede i vonku. Vďaka všetkým aktivitám v rámci Európskeho 

týždňa boja proti drogám  deti pochopili, aké dôležité je chrániť sa pred 

vplyvom drog.  

A máme tu posledný, najkrajší mesiac v tomto kalendárnom roku. Ako 

sme ho zavŕšili? 

5. 12. 2016 sme v našej škole privítali spolu so škôlkarmi Mikuláša. 

Potešili sme ho básničkami a pesničkami. Nechýbali rôzne hry a súťaže. 

Boli sme odmenení sladkou odmenou. Na záver sme si zatancovali 

spoločný tanec a potešili sa balíčkami. Potom nasledovalo malé 

občerstvenie a radosť z rozbaľovania balíčkov. V neposlednom rade by 

sme sa chceli poďakovať za mikulášske balíčky a vysloviť veľké 

ďakujem všetkým. 

V mesiaci december, konkrétne 

dňa 6.12.2017 sme so žiakmi 

elokovanej triedy Bajany uskutočnili 

pobyt na čerstvom vzduchu. 

Počasie nám prialo, vonku bola 

zasnežená krajina „ školský dvor“.   
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Naše  hry sme začali krátkou guľovačkou, kde 

sme mali možnosť  spoznať aj pravidlá  „ fair 

play“. Neskôr sme si postavili snehuliaka, ktorý sa 

začal rýchlo topiť. Zaspievali sme mu pesničku: 

Postavím si snehuliaka ... Vymrznutí sme sa vrátili 

do triedy, kde sme si pripravili teplý čaj. Deťom sa táto aktivita veľmi 

páčila. 

15. 12. 2017 sme pre vás pripravili spolu so škôlkarmi Vianočnú 

akadémiu. V rámci tohto podujatia sme Vás chceli potešiť a spríjemniť 

Vám zostávajúce dni do Vianoc. Veríme, že sa nám to podarilo. Tento 

rok sme si zvolili netradične: „ Zvyky a tradície na Zemlíne.“ 

Ďakujeme všetkým, ktorí na nás mysleli a držali nám palce v 
každodenných okamihoch. Ďakujeme aj pánovi starostovi obce Bc. F. 
Gencovi za všetko, čo pre nás počas roka urobil. A čo Vám zaželať na 
záver?  

 

 

 

 

 

Na záver vám prajeme: „Veselé Vianoce, šťastlivý nový rok, božie 
požehnanie na každučký krok. Pri práci zdravíčka a na stôl 
chlebíčka, do srdca radosti, do duši milosti. 
Nech vás v novom roku stretnú na každom kroku úspech, 
zdravie, šťastie, pohoda a láska.“ 
Termín začiatku vianočných prázdnin je 23. december 2017, 
stretneme sa opäť v novom kalendárnom roku dňa  8. januára 
2018.  
 

S pozdravom PaedDr. Kertés Miroslav 
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Nasledovalo vystúpenie detí MŠ a ZŠ, ktoré si 

pripravili piesne a básne a tak spríjemnili chvíle a 

čas, ktorý patril tým najstarším. Naďalej 

spolupracujeme s Kultúrnym osvetovým strediskom 

v Michalovciach a snažíme sa pripravovať pre 

našich občanov rôzne prednášky a akcie. 

V dňoch 10 – 11. októbra sa konala zdravotná prednáška o bylinkách a 

mastičkách na potlačenie bolestí 

pohybového aparátu človeka a prednáška 

so psychologičkou, na ktoré boli srdečné 

pozvaní obyvatelia Obce Bajany. V 

spolupráci s triednym učiteľom ZŠ p. 

PaedDr. Kertésom sa konala prednáška 

pre deti ZŠ o zdravej výžive a zdravom 

stravovaní. Je nám ľúto, že týchto akcií sa 

zúčastňuje veľmi málo našich občanov, 

okrem klientov DS prídu dvaja – traja 

občania. Škoda, lebo ich pripravujeme pre všetkých....   

 

Priestory kancelárie TSP sú vám aj naďalej k dispozícií a preto v prípade 

potreby nás neváhajte kontaktovať. 

 

December je pravdepodobne u mnohých ľudí najobľúbenejším 

mesiacom v roku. V tomto mesiaci slávime Vianoce a to sú sviatky 

radosti a pokoja. 

 

 

 

 

 

Všetkým klientom TSP a obyvateľom našej obce prajem 

požehnané a milosti plné Vianoce prežité v kruhu vašich 

najbližších a do nového roku len to najlepšie. 

 

Mgr. Miroslava Gaľová, terénna sociálna pracovníčka 
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ZAMYSLENIE PRVÉ 

Človek sa narodil, žije, pracuje. Človek počas svojho 

života či chce alebo nechce produkuje odpad. Ak chce byť človekom, chce žiť 

v poriadku a mať poriadok, odpadu sa musí zbaviť. Otázka je: Ako?  

Preto ľudstvo ako spoločenstvo vytvorilo smetiarske auta na odvoz 

komunálneho odpadu. Zberný odpad sa separuje, raz za čas v určených 

termínoch sa odváža. Ľudia chcú mať čisto na svojich pozemkoch, preto naložia 

smeti, „bordel“, neporiadok, ten vyvezú najlepšie niekomu inému a je super, 

pokiaľ je to verejné priestranstvo čiže všetkých a nikoho, maximálne sa oňho 

stará obec. 

Vážení občania, ak sa obec chce v budúcnosti zbaviť smetísk – čiernych 

skládok, v zmysle zákona musí polícia uskutočniť šetrenie ako tieto skládky 

vznikli. Na základe uvedeného obec požiadala OO Polície v Pavlovciach nad 

Uhom o zistenie vinníka vývozu odpadu do priestoru poľnohospodárskeho 

družstva. Šetrenie prebieha.... 

 

ZAMYSLENIE DRUHÉ 

Máme poľné cesty. Mnohí neverili, že budú. Dnes sú. Sú dokončené. Sú 

vyúčtované. Poľné cesty v michalovskom okrese nemá žiadna iná obec. Sme 

prví. Otázka je, že  dokedy ich budeme mať? A aká je odpoveď: „Záleží to od 

nás, od ľudí“. Určite dlho nie, ak sa niektorí traktorom budú otáčať na týchto 

cestách, na cesty budú vyvážať blato. Je to zaujímavá situácia. Doma vedia 

poorať tak, ako potrebujú. Nepoškodia traktorom jahody, nepoškodia osivo. 

Ale na cestách, obecných cestách, na cestách, ktoré nie sú moje, nepatria mi, si 

môžem dovoliť. Robiť hocičo. Veď z cudzieho krv netečie! 

Vážení občania, prosím vás, dávajte si pozor. Na tieto cesty boli dané NFP z 

Európskej únie. Cesty boli povinne poistené! Vrátane krajníc. Všetky vzniknuté 

škody bude riešiť poisťovňa a vymáhať vyplatenú finančnú čiastku bude od 

vinníka. Vyhnite sa problémom. Nadávať bude potom neskoro.  Ďakujem. 
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ZAMYSLENIE TRETIE 

K životu na tejto zemi, k životu človeka patrí zeleň. Veď 

zeleň – stromy sú pľúca tejto zeme. Zeleň je obživou pre 

zver. Zver obživou pre človeka. Drevná hmota od 

nepamäti slúži pre stavbu domov, hospodárskych budov, mostov alebo na 

topenie a ohrev. Bez dreva sa nezaobídeme.  

Vážení občania, prečo sa k týmto stromom v dnešnej dobe staviame my ľudia, 

vrchol inteligencie a tvorstva tejto zeme, tak macošsky? 

Prečo pre nás, pre ľudí jeden strom, strom ktorý rastie 10 – 20 – 50 rokov, 

neznamená nič? Jeho vyrezanie nám nerobí problém, starosti ani výčitky 

svedomia...Vyrezávajú sa stromy ihličnaté, vyrezávajú sa stromy listnaté. 

Vážení občania, vyrezávaním stromu bez žiadosti, bez súhlasu sa dopúšťate 

trestného činu. Väčšina z vás je internetovo zdatných, 

príslušný zákon o výrube stromov si nájdete na internete. Než 

vyrúbete strom, oboznámte sa so zákonom. Vždy platí: 

Neznalosť zákona neospravedlňuje.  Zamyslite sa,  

a odpovedzte si na otázky: „Čo je to za zmýšľanie vyrezať 

niekoľko ročný strom, len preto, že má lístie, že lístie 

nevládzem alebo nechcem hrabať?“. Ak strom nevyrežem, tak ho poškodím, 

aby vyschol. Len ja, ja človek, aby som dosiahol svoj cieľ – aby som nemusel 

hrabať lístie. Odpovedzte si na otázku: „Koľko stromov som vysadil?“ 

 

ZAMYSLENIE ŠTVRTÉ 

Každý z nás chce mať dom, pozemok, auto atď. V každej spoločnosti však platí, 

že za majetok sa platí daň. O daniach sa veľa hovorí a veľa píše. Nemienim to 

opäť robiť. Každý z vás dostal do domácností rozhodnutie – výmer o úhrade 

dane za nehnuteľnosť, za komunálny odpad, za psa. 

Každý z vás v zmysle príslušného zákona je povinný túto miestnu daň uhradiť. 

Prosím vás, je koniec kalendárneho roka. Urobili ste tak? Alebo prenášate dlh 

na nový rok? Viete čo sa hovorí? Ak si dlhy prenesiete do budúceho roka, 

budete mať nedostatok financií po celý rok...a to asi nechcete... 

 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Opäť prichádzame s prianím všetkého najlepšieho našim občanom, 

ktorí svoje životné jubileá oslávia v mesiacoch január – marec 2018: 

 

50 rokov: 

Kruľ Peter, č. 129 

 

55 rokov: 

Macik Július, č. 100 

 

60 rokov: 

Šoganová Mária, č. 43 

Rebrinská Kamila, č. 75 
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61 rokov: 

Ing. Kováč Štefan, č. 132 

63 rokov: 

Macik Štefan, č. 128 
 

64 rokov: 

Treľo Štefan, č. 17 

Iľková Mária, č. 36 

 

65 rokov: 

Lenčeš Ján, č. 142 

Mikula Milan, č. 48 

Kuklincová Mária, č. 71 

67 rokov: 

Szalayová Priska, č. 173 

 

68 rokov:  

Sabová Alžbeta, č. 96 

69 rokov: 

Baňasová Mária, č. 183 

Terebeššyová Jolana, č. 58 

70 rokov: 

Šoganová Helena, č. 1 

Lakatošová Jolana, č. 171 

71 rokov: 

Korpa Jenčová Mária, č. 57 

Szabová Mária, č. 134 

72 rokov: 

Sabová Marta, č. 101 

73 rokov: 

Fagyaš Jozef, č. 163 

Meglesová Alžbeta, č. 181 
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76 rokov: 

Koporová Helena, č. 174 

Szalaiová Margita, č. 159 

 

78 rokov: 

Demko Michal, č. 58 

 

82 rokov: 

Szabová Margita, č. 136 

Galicová Irena, č. 73 

 

89 rokov: 

Radová Barbora, č. 21 

Kováč Štefan, č. 129 

 

95 rokov: 

Tirpáková Zuzana, č. 26 

 

96 rokov: 

Moravec Jozef, č. 67 

 

Všetko najlepšie  

k 18. narodeninám  

Bumberovej 

Bianke, č. 27 

a k sobášu 

Tomášovi Adamovi a Lucii Gombárovej 

prajú pracovníci OcÚ Bajany 
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V mesiaci november 2017 sme sa navždy rozlúčili         

               s naším spoluobčanom  

           p. Františkom Nistorom,  

     ktorý nás opustil vo veku 89 rokov. 
Smútiacej rodine vyslovujeme  

našu úprimnú sústrasť 

 

pracovníci OcÚ Bajany 
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„Porozumenie a vďačnosť má v našich životoch 

obrovský význam. Iba s ňou môže byť náš život hodnotný a bohatý. Je prepojená 

s našim hlbokým vnútorným prežívaním. Následne ovplyvňuje naše myšlienkové 

pochody, pocity, správanie a tým aj výsledky v našom živote a to,  ako vlastne 

vyzerá. Človek,  ktorý cíti nefalšovanú vďačnosť, má našliapnuté na harmonický 

život. Taký človek dokáže prijímať i dávať. A aj preto sú jeho dni popretkávané 

radosťou...“ 

Aj my, pracovníci Obecného úradu Bajany, sme vďační všetkým, ktorí nám pomohli 

alebo vecným darom alebo iba milými slovami. Ďakujeme teda: 

- p. Miroslavovi Vargovi, rodine Štefana Adama, 

rodine Štefana Filipa za tekvice, 

- p. Zuzane Macikovej, Márii Iľkovej, Ide Gaťašovej za 

chryzantémy, 

- p. Júliusovi Mižičkovi za vianočný stromček ,    

- p. Štefanovi Szalaiovi, p. Erikovi Bosnyákovi, p. 

Štefanovi Sabovi, pracovníkom NOP, a.s. Lekárovce za pneumatiky, 

- Ing. Števovi Macikovi, Mgr. Mirke Gaľovej a Števovi Adamovi za stvárnenie 

Mikuláša, anjela a čerta, 

- pracovníkom aktivačnej činnosti za vianočnú výzdobu, 

- klientkam Denného stacionára za vianočné ozdoby,  

- všetkým za milé slová, povzbudenie, za úsmev a podporu, ale aj za konštruktívnu 

kritiku...Sme radi a teší nás, že ste sa spolupodieľali na úprave našej obce 

pracovníci OcÚ Bajany 
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...pre všetkých občanov našej obce... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁSNE VIANOCE PRAJE KOLEKTÍV PRACOVNÍKOV  

OCÚ BAJANY 


