
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení čitatelia Obecného spravodaja. 

„Jeseň je druhá jar, lebo každý list sa stáva kvetom...“ 

Jeseň sa neteší asi veľkej obľube, no aj v tomto na prvý pohľad 

nevľúdnom období, sa dá nájsť veľké čaro.  Predovšetkým v explózii 

farieb, ktoré jeseň ponúka...radi pozorujeme ako sa listy na stromoch 

postupne menia, od zelenej, cez oranžovú  až k tmavočervenej.  Sú to 

hotové umelecké diela. A ten neskutočný výber pestrofarebných 

chryzantém v kvetinárstvach. Milujeme toto farebné obdobie, aj keď 

vieme, že čoskoro prídu  sychravé dni. No aj tie majú svoje 

pozitíva...teplá deka, voňavý čajík, blikot sviečok a dobrá kniha k tomu. 

Lebo jeseň je aj čas spomalenia a zahĺbenia...“ 
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Vážení občania, 

jeseň je čas dozrievania, čas zberu úrody. Začína sa v dobe jesennej 

rovnodennosti, kedy je zas svetlo a tma v rovnováhe. V prírode všetko dozrieva, 

zbierajú sa plody. Vtáctvo odlieta za teplom na juh, zvieratá, ktoré zimujú u nás, 

zhromažďujú zásoby. Jeseň je obdobie babieho leta, čas zberu úrody, je to čas 

hojnosti. Jeseň je obdobie 

farebných listov a 

skracujúcich sa dní. Jeseň 

je aj obdobie sychravého 

počasia, a prvých mrazov. 

Zo stromov opadávajú 

posledné listy. Jeseň 

pripomína životné obdobie, 

keď človek zbiera plody 

svojej celoživotnej práce. Vychoval svoje deti a posiela ich do sveta, tak ako 

stromy rozsievajú svoje semená. Máte radi jeseň? Niekto áno, iní pomenej. Nič 

to však nemení na skutočnosti, že leto sa končí a prichádza pestrofarebná „pani 

jeseň“ so svojimi plusmi aj mínusmi.  

Ako to býva už niekoľko rokov zvykom, opäť k vám prichádzame s Obecným 

spravodajom, v ktorom hodnotíme prácu za uplynulé tri mesiace. Čas letí rýchlo 

a neúprosne, zastaviť sa nedá. Z roku 2021 máme za sebou už deväť mesiacov. 

Mesiace júl, august a september prebiehali pracovne aj dovolenkovo, keďže 

letné obdobie je typické dovolenkami a oddychom. Prečítajte si príspevky našich 

pracovníkov a dozviete sa z nich, čo je nové na obecnom úrade a v našej obci. 

Prajeme vám peknú, pohodovú jeseň. Prežite ju hlavne v zdraví s ľuďmi, ktorých 

máte radi 

 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania. 
Kalendárny rok 2021 prešiel do svojej druhej polovice. V tomto 
období máme koniec septembra. Môžeme povedať, že máme za 
sebou leto, obdobie prázdnin, dovoleniek. Skončila žatva, úroda 
sa uskladnila a zabezpečila tak, aby sme mali chlieb a dostatok 
jedla. Nastupuje nám a začína jeseň. Poniektorí z nás už 
postupne zberajú úrodu zo svojich záhrad a polí. Tešíme sa 
výsledkom našej celoročnej práce. Záhrady, stromy pripravujeme 
na zimu, na budúci rok. 
Ani počas letných dní sa život na obecnom úrade nezastavil. 
Našou najdôležitejšou úlohou bolo udržiavať verejné priestory 
a všetko to, čo sa nám podarilo urobiť, v náležitom poriadku. Sme 
radi, že sa nám to podarilo a to vďaka tomu, že prostredníctvom 
úradu práce nám do pracovného pomeru od mesiaca júl nastúpili 
p. Š. Filip a p. T. Nyisztor. Vďaka technike, strojom, ktoré dnes už 
máme, vďaka ich práci, sa nám opäť kataster obce podarilo dať do 
poriadku a udržiavať ho. V ústrety sa vyšlo aj mnohým našim 
občanom, ktorí potrebovali pomoc a požiadali o ňu na obecnom 
úrade.  
Medzitým sme mali kontrolu, vládny audit na Komunitné centrum. 
RÚVZ vydal kladné rozhodnutie k užívaniu Komunitného centra, 
ktoré sme postúpili na VÚC Košice k žiadosti o registráciu. Za 
daný čas do budovy „KC“ bolo doplnené ešte ďalšie chýbajúce 
zariadenie. Žiaľ, do dnešného dňa nemáme na liste vlastníctva 
zapísanú novopostavenú budovu stavby kvôli prieťahom na 
katastrálnom úrade. Z ministerstva čakáme konečnú kontrolu na 
mieste o ukončení stavby. Skôr sa nám podarilo stavbu postaviť, 
ako ju papierovo vysporiadať a dať do prevádzky.  
Na základe požiadavky VÚC, Okresného úradu Michalovce, obec 
vypracovala projektový zámer obce do zásobníka projektov na 
programovacie obdobie rokov 2022 – 2027. Projektový zámer bol 
prejednaný a schválený obecným zastupiteľstvom.  
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Projektový zámer sme postúpili a prejednali 
na Okresnom úrade Michalovce s Ing. 
Kováčovou a v Košiciach na VÚC s Ing. 
Erbyovou. Bližšie informácie k projektovému 
zámeru nájdete v samostatnom príspevku. 
Už niekoľko rokov organizujeme v obci 
počas prázdnin futbalový turnaj. Vzhľadom na obdobie pandémie 
koronavírusu v minulom aj v tomto roku bol turnaj pripravený pre 
starých a mladých hráčov z obce, bez účasti hráčov zo susedných 
obcí. Turnaj bol pripravený na dobrej úrovni vrátane občerstvenia. 
Aj pekné slnečné počasie prispelo k príjemnej atmosfére 
účastníkov a k vysokej účasti. Teší nás, že na trávniku sa vyšantili 
aj deti, ktoré za odmenu dostali keksík. Za dobre pripravenú akciu 
ďakujeme p. M. Koporovi ml., poslancovi OZ a celému 
organizačnému tímu, ktorý zabezpečil turnaj, vrátane chutného 
guláša s dobrým pivkom. 2.septembra sa tradične začína školský 
rok. Počas prázdnin sme v MŠ odstránili zistené závady, 
nedostatky, chyby, aby bola pripravená na otvorenie. Ku žiadosti 
o NFP na malé ihrisko sme doplnili chýbajúce doklady a odoslali 
ich na PPA. V týchto dňoch sme boli písomne vyrozumení, že 
naša žiadosť bola úspešná a na úpravu ihriska nám bolo 
pridelených cca 25 000 €. V rámci možnosti a hlavne času sme 
tiež venovali pozornosť premiešaniu kompostu na kompostovisku. 
Našou snahou bolo tiež aspoň trochu posunúť práce na úprave 
terénu pri „KC“, pri RS, pri parkovisku pre RS a súkromnom 
obchode. Obec tiež vyšla v ústrety a na požiadanie pomohla 
s mulčovaním poľovníkom a rímskokatolíckej fare v Lekárovciach. 
V ďalšej časti príspevku vám prinášame chronologický 
prehľad prác:  
01.07.2021 – Premiešaný a poliaty kompost na kompostovisku. 
06.07.2021 – Oprava mulčovača za traktorom Kubota. 
07.07.2021 – Mulčovanie nového a starého cintorína. 
08.07.2021 – Porada na Okresnom úrade MI k rozvoju okresu  
                    Michalovce. 
09.07.2021 – Príprava ihriska na futbalový turnaj. 
                  - Mulčovanie poľovníkom v Lekárovciach 
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13.07.2021 – Vypracované projektové   
                    zámery obce Bajany do    
                     zásobníka VÚC – odoslané   
                      VÚC Ing. Erbyová + Okr. úrad   
                     Michalovce Ing. Kováčová 
14.07.2021 – Vládny audit na KC - Ing.   
                    Vladislav Fridrich Bratislava 
                   - Oprava 13ks svietidiel VO po búrke 
15.07.2021 – Oprava obecného rozhlasu po búrke zistené, že na   
                    VO veľký koniec – smer Lekárovce je skrat. 
16.07.2021 – 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
19.07.2021 – Inventúra KC 
                 - prasknutá príruba na mulčovači – Kubota –          
                   vybrúsenie, vyzváranie 
                 - oprava defektu na veľkom kolese traktora Kubota 
20.07.2021 – Oprava traktoriku – kosačka + oprava disková   
                   kosačka 
26.07.2021 – príprava písomných materiálov k registrácii KC na   
                   VÚC 
                 - doplnené zariadenie do KC 
27.07.2021 – Riešenie poistnej udalosti VO + obecný rozhlas 
28.07.2021 – Vykosenie nového cintorína 
29.07.2021 – COOP Jednota Bratislava – fotografovanie prác pri    
                    KC 
02.08.2021 – Veľká servisná kontrola traktor Kubota 
03.08.2021 – VÚC – Ing. Erbyová – projektové zámery obce   
                   Bajany 
05.08.2021 – Doplnenie žiadosti na environmentálny fond – malé   
                    ihrisko 
06.08.2021 – Riešenie opravy poškodených poľných ciest v   
                    katastri obce po prácach na optokábli 
07.08.2021 – Futbalový turnaj v obci – pripravil poslanec OZ p. M.   
                    Kopor ml. 
10.08.2021 – Návšteva prednostu mestského úradu Sečovce + 2   
                    pracovníčky - oboznámenie sa so spracovaním       
                    monitorovacej správy traktor Kubota. 
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15.08. - 05.09.2021 – Odstránenie – zistenie   
                     – oprava závady skratu na VO 
17.08.2021 – Odvoz kontajnera s odpadom   
                   z nového cintorína 
23.08.2021 – Oprava obecného vozidla   
                   fabia 
24.08.2021 – Zápis KC do LV obce na KÚ 
25.08.2021 – 10.09.2021 – Registrácia KC na VÚC 
27.08.2021 – 07.09.2021 – zabetónovanie stĺpikov, natiahnutie   
                    reťaze pri ceste ku KC 
30.08.2021 – Odoslaná, doplnená a podpísaná žiadosť na Malé   
                    ihrisko 
31.08.2021 – Porada pracovníkov OcÚ 
06.09.2021 – Postrek trávy pri KC 
07.09.2021 – Vykosenie parkoviska pri RS a dvor RS 
13.09.2021 – úprava vonkajšieho prostredia pre Ocú 
14.09.2021 – vykosenie školského dvora 

                    - odstránenie skratu na „VO“ – veľký koniec 

20.09.2021 – úprava vonkajšieho prostredia pri obchode –   

                      strihanie kríkov 

21.09. -  25.09.2021 – zabetónovanie plotových stĺpikov – reťaz pri  

                      pozemku ku „KC“  

22.09.2021 – návšteva – kontrola zo Školského úradu Vinné –   

                      OcÚ + MŠ 

                   - oznámenie PPA o schválení žiadosti o NFP – malé  

                     Ihrisko 

27.09.2021 – kontrola z OÚ Michalovce – register adries, štátne  

                      symboly- p. Š. Čisárová 

Vážení občania,  

týmto sa moje zhrnutie prác za predchádzajúce obdobie končí. Myslím, 
že som na nič nezabudol. Snažili sme sa urobiť  všetko, čo bolo v našich 
silách, aby naša dedina napredovala. Do posledných mesiacov roka 
vám prajem všetko dobré, hlavne veľa zdravia. 

 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Vážení občania. 

Zbehol aj tento školský rok ako voda a sú tu prázdniny. A to je pre 

nás čas, čo to opraviť, skrášliť v našej škôlke. Cez mesiace júl 

a august sa všetko povynášalo, upravilo a nakoniec upratalo 

a vydezinfikovalo. 

Školský rok sme začali  2. septembra 2021  s počtom 15 zapísaných 

detí, z toho je 8 dievčat a 7 chlapcov. 

Máme aj 5 predškolákov, ktorí si tento školský rok musia plniť 

povinnú predškolskú dochádzku. 

Naši predškoláci sú:  ZSOFKA, TOMÁŠ GABRIEL,  ALEX, ŠTEVKO, 

VERONIKA. 

 

 

 

 

Deti sme privítali  ručne vyrobenými srdiečkami s menami našich 

detí, ktoré nám odovzdala p. Andričíková. Tie nám vyhotovili babky 

a žienky v stacionári, ktoré sme od nich s pani učiteľkou prebrali 

a odovzdali deťom. Chceme sa veľmi pekne poďakovať za krásnu 

prácu. 

Bola by som rada, keby naša škôlka bola miestom, kde deti, tak 

i učitelia a ostatní pracovníci, sa cítia dobre, miestom, kde plnenie si 

svojich povinností je pre všetkých príjemné.  To však záleží od nás 

všetkých. 

Prajem teda všetkým dostatok síl v novom školskom roku 

2021/2022. 

Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ 
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Vážení občania, 
 
leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných 
dňoch sa k slovu hlási jeseň. Z krásneho a teplého leta sa časom 
vytvorí chladnejšie, ale zato pestrejšie obdobie jesene.  Okrem 
chladnejšieho počasia prináša jeseň aj začiatok školského roka 
2021/2022. 
 
V našej školskej jedálni od začiatku školského roka je zapísaných 
19 stravníkov, a to  15 detí z MŠ a  4 zamestnanci. 
Aktuálny jedálny lístok je stále vyvesený na chodbe v priestoroch 
šatne MŠ. To aby sme vám urobili chúťky k obedu.  
 

Ceny obedov aj počas 
zdražovania potravín 
sa nezmenili  a sú 
nasledovné: 
Materská škola  -  
1,37 €  ( desiata, 
obed, olovrant ) 
Zamestnanci      -  
1,26 €   ( obed ) 
Cudzí stravníci   -  
2,61 € 
Rodičia detí MŠ  aj 

ostatní stravníci sa na obedy môžu prihlásiť, resp. odhlásiť do  
8, 00 hod. príslušného dňa u vedúcej školskej jedálne alebo 
kuchárky osobne alebo telefonicky na číslo MŠ   0905 761 353. 
Od 01.09.2021 nám ministerstvo školstva upravilo  materiálno - 
spotrebné normy a receptúry. 
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VÍZIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 2021 
- aktuálne platná revízia MSN zachováva 
prvky tradičnej slovenskej kuchyne a 
zároveň eliminuje potravinové komodity s 
obsahom prídavných látok a potraviny s 
vysokou energetickou hodnotou.  
Cieľom aktuálnej revízie MSN je:    
-  zabezpečiť stravníkom energeticky a nutrične vyvážené pokrmy 
a nápoje predovšetkým bez pridaného cukru 

-  obmedziť prípravu pokrmov s obsahom mäkkých mäsových 
výrobkov, výrobkov z údených mias a pokrmov pripravovaných 

technologickým postupom vyprážania 

-  používať aj celozrnné výrobky a pečivo z 
celozrnnej múky  
-  zvýšiť používané množstvo kvalitnej, 
čerstvej, sezónnej zeleniny a ovocia od 
regionálnych výrobcov a pestovateľov. 

Na záver niekoľko informácií o zmenách v dotácii na stravovanie 
dieťaťa. Končí sa plošné poskytovanie dotácii na stravu  „obedy 
zadarmo“ pre deti v základnej škole a v poslednom ročníku 
materskej školy Po zmene zákona od 01. 09. 2021 sa dotácia 
poskytuje:  
- na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije 
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
- pre dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, 
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej  núdzi, alebo ktorej 
príjem je najviac vo výške životného minima, 
- dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije 
v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil 
na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia 
na vyživované dieťa (daňový bonus), ktoré dovŕšilo 6 rokov 
veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. 
Našou úlohou bude počas celého roka aj naďalej  zvyšovať kvalitu 
pripravovaných jedál a poskytovať našim stravníkom služby na 
stále vyššej úrovni. 
 
Lívia Mižová, vedúca školskej jedálne 
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Milí čitatelia obecného spravodaja, 

po teplých letných mesiacoch sa vám znova prihovárame aj my, z TSP. 

Leto je nenávratne za nami a po tohtoročných dlhých, teplých a 

slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň. Ani si nestihneme uvedomiť a 

zrazu sa z krásneho a teplého počasia prehupneme do chladnejšieho, ale 

zato pestrofarebnejšieho obdobia.  

Jeseň má naozaj svoje čaro a my, počas nej môžeme zažiť veľa krásnych 

okamihov. Veď napríklad, druhý jesenný mesiac - október nám každý rok 

pripomína jednu z najvzácnejších cností 

človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, 

ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. 

Úcta k našim otcom a k našim mamám, k 

našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí si 

zodrali svoje ruky, aby tie naše zostali hladké 

a čisté.  Touto krásnou myšlienkou sme sa inšpirovali aj my a preto v 

spolupráci s pracovníkmi OcÚ pripravujeme pre našich starších občanov, 

ako poďakovanie za ich prácu, malú pozornosť. 

Jedným z ďalších znakov jesene je hravý štebot lastovičiek, gagot husí a 

kačiek, ktoré sa s nami lúčia pred odletom do teplých krajín. Celá príroda 

sa mení, listy stromov zmenia farbu zo zelenej na žltú, oranžovú, niekedy 

až červenú a potom pomaly padajú na zem. Farby jesene v nás 

vyvolávajú rôzne pocity, u niekoho radosť, u iných smútok. Všetko však 

má svoj zmysel, treba si vybrať to dobré, natiahnuť ruku a dotknúť sa 

zlatých lúčov zubatého slniečka. 
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Dobu zmeniť nevieme, nie je v našej moci 

ovplyvniť všetko, čo sa v našej spoločnosti deje. 

S príchodom chladnejších dní na nás znova 

útočia rôzne ochorenia. Jediné, čo môžeme 

urobiť, je starať sa viac o svoj organizmus a 

imunitný systém. Telo potrebuje dostatok vitamínov. Dožičme si ich z 

našich záhrad v podobe čerstvej zeleniny a ovocia – plodov jesene. Ak 

má naše telo dostatok živín, funguje tak, ako má. Okrem spomenutého, 

na imunitný systém negatívne vplýva aj nedostatok spánku a každodenný 

stres. A preto si doprajme pravidelnú dávku relaxu a pokoja. Verme 

liečivej sile prírody, tak ako ľudia v minulosti. Naše lúky a polia sú plné 

kvetov a tiež liečivých bylín. Pri prechádzke pookreje nie len naša duša, 

ale tiež urobíme veľa pre naše telo.  My z TSP to vieme, preto sa v teréne 

pohybujeme aj v jesenných mesiacoch. Snažíme sa pracovať v súlade so 

zámerom nášho projektu TSP II a pomáhať tak všetkým, ktorí sa ocitli z 

akýchkoľvek príčin v nepriaznivej životnej situácii. Dôležité je, aby klienti 

našu pomoc neodmietali, ale ani nezneužívali. Klientom v žiadnom 

prípade nevnucujeme to, čo chceme my, čo si myslíme, že je správne. 

Hlavným cieľom spolupráce je nájsť také riešenie problému klienta, teda 

občana našej obce, aby bolo v súlade s jeho žiadosťou a potrebami.  

Počas uplynulého obdobia sme riešili rôzne prípady v oblasti zdravia, 

hospodárenia s financiami, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a 

podobne. Pomohli sme vám vybaviť splátkové kalendáre, písať a posielať 

životopisy zamestnávateľom, vypisovať potrebné tlačivá, čestné 

vyhlásenia… 

Vždy Vás radi vypočujeme, pomôžeme a poradíme. O 
našu pomoc pri dosahovaní vášho cieľa môžete 
požiadať v nezmenenom pracovnom čase v kancelárii 
TSP ( v budove bývalej ZŠ). 
 
Mgr. Dominika Agárdi, TSP 
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Vážení občania, zmena ročného obdobia znamená, že vydávame 

ďalšie číslo Obecného spravodaja. Tentoraz k vám prichádzame 

v čase, keď leto  postupne prechádza do jesene, čo pociťujeme 

hlavne na chladnejšom počasí. Čo už, kolobeh života 

nezastavíme. Nezastavili sa ani práce na obecnom úrade. Po 

uvoľnení opatrení okolo pandémie korona vírusu, rozbehol 

projekty aj úrad práce. V rámci týchto projektov sa nám podarilo 

zamestnať dvoch pracovníkov. Bohužiaľ, iba na dobu piatich 

mesiacov. Ale aj to je lepšie ako nič. 

Za pomoci týchto pracovníkov sa 

nám podarilo zabezpečiť vykosenie 

obecných priestorov v katastri našej 

obce a udržiavať ich v poriadku. Pri 

práci sme používali aj techniku a to 

hlavne traktor Kubota a nakladač 

Locust. Tieto pracovné stroje 

pomáhajú nielen nám, ale aj vám, občanom, ktorí si o to požiadate 

na obecnom úrade. Veľa práce majú aj strunové vykosovačky, 

pretože tráva nemá „dovolenku“ a rastie počas celého leta. Kosili 

sme cintorín, kostolné dvory, obecné priestory, napr, dvor OcÚ, 

Rozlúčkovej siene, dvor súkromného obchodu a pod. Na novom 

cintoríne sme vyčistili veľkokapacitný kontajner. Úpravou prešiel aj 

priestor smerom na Vysokú nad Uhom, kde okrem kosenia boli 

uložené stĺpiky s reťazou lemujúce okraj zatrávnenej časti.  
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V septembri sme začali so strihaním kríkov, 

pretože teraz je na to vhodný čas. Začali 

sme aj s prácami na paletovom sedení. 

Počas prázdninových mesiacov sme 

odstránili závady, ktoré nám boli hlásené 

z materskej školy a školskej jedálne. Od 

augusta sa naše rady rozšírili o dve pracovníčky, ktoré sú 

zaradené na menšie obecné služby cez §12. Tieto pracovníčky sa 

starajú o poriadok na obecnom úrade a v priestoroch materskej 

školy. Tiež sa starajú o vonkajšie priestory pred obecným úrade 

a o kvetinové záhony a skalky. 

V exteriéri  aj interiéri obecného úradu 

sme vymenili letnú výzdobu za 

jesennú. Ak máte doma zvyšné 

tekvice, dajte nám vedieť, určite ich 

využijeme na výzdobu našej obce. 

Ako vidíte práce je viac než dosť. 

Pred sebou máme vykosenie starého cintorína, nového cintorína, 

nakoľko sa blíži pamiatka našich drahých zosnulých a tiež kosenie 

ostatných priestorov obce. Ostatné práce závisia od počasia. Ako 

vidíte, práce je viac než dosť. S tými niekoľkými pracovníkmi 

musíme zvládať také množstvo práce, ktoré sme v minulosti robili 

s oveľa vyšším počtom zamestnancov. Naozaj sa musíme všetci 

veľmi snažiť, aby naša obec bola udržiavaná a aby sme základné 

práce zvládali. 

Vážení občania, čo vám popriať na záver? Samozrejme, hlavne 

zdravie. Chráňte sa, najviac teraz počas sychravých jesenných 

dní, naďalej dodržiavajte hygienické a pandemické opatrenia. Veď 

zdravie je to najdôležitejšie, čo máme.  

Dovidenia o tri mesiace 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka aktivačných prác 
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Vážení občania. 

 
Prichádzame k vám formou tohto príspevku, aby sme vás 
informovali o činnosti nášho stacionára za 3 štvrťrok tohto roka. 
Našu činnosť sme po karanténe začali 1.6.2021. O práci sme vás 
už informovali v minulom čísle, ale stále máme niečo nové a stále 
sa u nás niečo deje. 
 
Naše klientky  naďalej pracujú na výrobkoch pre tých najmenších, 
pretože chcú svojou aktivitou urobiť radosť mamičkám a personálu 
na neonatologickom oddelení. Ďalej sa venujeme precvičovaniu 
jemnej motoriky rannými rozcvičkami. Po tejto rannej rozcvičke 
mávajú klientky aj rozjímanie, kde sa modlia a spievajú 
náboženské piesne.  

 
Pamäť si precvičujeme 
čítaním kníh, časopisov, 
kreslením, riešením rôznych 
osemsmeroviek a 
hlavolamov. Klientky  si 
skúsili aj adrenalínovú jazdu 
na štvorkolke a každá z nich 
to zvládla na jednotku.  
 
 

 
 
Z času na čas mávame aj dni maškrtenia, keď niektorá z klientok 
donesie z domu vlastnoručne upečené maškrty. Dňa 16.08.2021 
sme mali v stacionári šikovnú pani Lauru, ktorá sa nám postarala 
o vzhľad našich chodidiel.  
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Na druhý deň sme mali opekačku spojenú s 
narodeninovou oslavou pani Andričíkovej 
Márii. Touto cestou jej chceme zaželať všetko 
najlepšie k narodeninám.  

 
Milá Marienka, posielame ti 
krátky vinš: „Čas ten stále 
niekam ponáhľa sa míľovými 
krokmi, nikoho z nás 
nevynechá, keď pridáva 
roky…“ Veľa šťastných rokov, 
veľa zdravia, lásky a 
porozumenia prajú klientky 
denného stacionára Bajany.  
 

07.09.2021 na návrh pani Andričíkovej sme navštívili cukráreň a 
kaviareň „Na Čiare“ v susednej dedine Lekárovce. Prednedávnom 
tu totiž otvorili malú, ale útulnú kaviareň s bohatou ponukou. V jej 
prostredí sme sa príjemne zrelaxovali a pochutnali si na sladkých 
zákuskoch.  
Rozlúčili sme sa s našimi klientmi pani Máriou Szabovou a jej 
manželom Ladislavom, ktorí odchádzajú z našej obce a sťahujú sa  
bližšie k svojim deťom. Na príjemnom posedení sme si sľúbili, že 
budeme v kontakte a ak nám to zdravíčko dovolí, budeme sa aj 
navštevovať. Prajeme im, aby si v novom bydlisku skoro zvykli, 
prajeme veľa zdravia a rodinnej pohody. V neposlednom rade 
dúfame, že tretia vlna corona vírusu činnosť nášho stacionáru 
neohrozí a budeme sa môcť stretávať aj naďalej v príjemnej 
rodinnej atmosfére. Záujemcov, ktorí sú zvedaví na naše aktivity, 
srdečne privítame medzi nami. Prajeme vám pevné zdravie, 
dávajte si na seba pozor, aby ste mohli v zdraví čítať tento 
spravodaj. 
To vám prajú spokojné klientky a opatrovateľky 
Denného stacionára I. Popčáková, J. Vaszilyová, 
Mgr. K. Miková a M. Andričíková 
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1. CHODNÍKY A CESTNÉ PRIEKOPY 
V OBCI 
2. OBECNÉ CESTY 
3. LIKVIDÁCIA OBJEKTU KD 
4.ODDYCHOVÁ ZÓNA OBCE 
5. REKONŠTRUKCIA OBECNEJ BUDOVY 
6. REKONŠTRUKCIA OBECNEJ BUDOVY 
7.UKONČENIE MALÉHO IHRISKA 
8. REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ROZHLASU 
9. CYKLOTRASA V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE 
10. PARKOVISKO PRI NOVOM CINTORÍNE 
11. AREÁL „KC“ 
12. KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA DETSKÉHO IHRISKA NA 
ŠKOLSKOM DVORE 
13. CIRKVI V OBCI 

A. K 30. výročiu – rekonštrukcia gréckokatolíckeho chrámu 
B. Odstránenie nedostatkov na rímskokatolíckom kostole 
C. Oprava kazateľnice v reformovanom kostole 

 
Daný návrh projektov pre obec Bajany bol daný 
dňa 13.07.2021 do zásobníka VÚC, návštevou 
pracovníčky p. Mgr. Milady Oltman Őrmezeyovej 
v obci. K registrácii nám dopomohla pracovníčka 
mestského úradu Sobrance p. Mgr. Naďa Jurková. 

Návrh projektov bol daný k prejednaniu a doplneniu do obecného 
zastupiteľstva obce Bajany dňa 16.07.2021 v bode 10/25 – 
2/2021. 
K návrhu zo strany poslancov neboli pripomienky a návrh bol  

– JEDNOMYSEĽNE – schválený. 
 

 
Bc. F. Genco, starosta obce 
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Ľudové pranostiky vznikali na základe dlhodobého pozorovania 
prírodných javov. Pomáhali ľuďom predpovedať počasie, aj keď 
v súčasnosti sa meteorológovia podľa nich už asi neriadia. 
Keďže pranostiky môžu, ale nemusia byť pravdivé, je len na nás, 
či im uveríme. A ako je to s vami, riadite sa podľa nich? 
 

 
 
 
 
 

 Teply  okto ber, studeny  november.  
 Ak je okto ber veľmi zeleny , bude potom janua r hodne studeny . 
 Keď je v okto bri mnoho srs n ov a osí , bude dlha  zima.  
 Ktore ho dn a tohto mesiaca padne sneh, toľkokra t bude cez 

zimu padať.  
 Ak skoro v okto bri sneh pada , bude ma kka  zima.  
 Keď v okto bri mrzne a snez í , budu ci janua r teplom blaz í .  
 Na zac iatku novembra sa teplo so zimou ha da.  
 Keď zac iatkom novembra snez í , ma va ten sneh vy s ku vez í .  
 Ak nevydrz í  prvy  novembrovy  sneh, nevydrz í  z iaden cez celu  

zimu.  
 Ak prí du v novembri predc asne mrazy tuhe , skoro zas dobre 

bude.  
 Ak v novembri sneh pada  do blata, bude na ozimnom poli 

veľka  strata.  
                A aká bude tohtoročná jeseň? To ukáže čas... 

 

Zdroj: internet 
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Život nám prináša rôzne situácie. 

Niekedy si ani neuvedomuje ich význam a nezistíme, aká 

životná pravda sa v nich ukrýva:  
„Chlapec bol prvý krát so svojím otcom v horách na výlete. Ako tak 
kráčali, zrazu zakopol, spadol a zakričal: „Aaaaa!“ Okrem svojej bolesti 
však započul i hlas, ktorý zakričal: „Aaaaa!“ Zo zvedavosti sa spýtal: „Kto 
si?“ A dostal odpoveď: „Kto si?“ Potom zakričal: "Ja ťa počujem, ale kto 
si ty?" A hlas odpovedal: "Ja ťa počujem, ale kto si ty?" 
Rozhnevaný chlapec znova zakričal : "Hlupák!" A dostal odpoveď: 
"Hlupák!" Vtedy sa chlapec pozrel na svojho otca a spýtal sa ho:  

„Oci, čo to má znamenať?“ Otec sa 
usmial a odpovedal: „Synček, teraz 
ma pozorne počúvaj.“ A na to otec 
zakričal : „Ty si najlepšíííí!“ Jeho hlas 
odpovedal: „Ty si najlepšíííí!“  
Dieťa bolo prekvapené a vôbec 
tomu nerozumelo. Tak mu otec 
začal vysvetľovať : „Ľudia tomu 
hovoria ozvena, ale v skutočnosti je 
to ŽIVOT. Život je ako ozvena. 
Vracia ti to, čo povieš i čo urobíš. 

Život nie je ničím iným ako odrazom našich skutkov. Ak si praješ viac 
lásky na svete, musíš najprv vytvoriť viac lásky v tvojom srdci. Pokiaľ 
chceš, aby ťa ľudia rešpektovali, musíš ich najprv rešpektovať ty. Tento 
princíp musíš vložiť do všetkého v tvojom živote. Život ti vráti iba to, čo 
dáš ty jemu.“ 

 

Zdroj: internet 
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