
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Vážení občania,  

takto pred rokom sme na úvodnej strane Obecného spravodaja vyslovili 

prianie, aby z našich životov vymizol zákerný vírus. Na sklonku roka 2021 

musíme skonštatovať, že sa tak nestalo. Vírus je tu v plnej sile, ovláda 

naše životy, berie nám blízkych. Vláda vyhlásila núdzový stav 

a lockdown. Výsledky týchto obmedzení sa ukážu v blízkom období. Čas 

sa však nedá zastaviť. O niekoľko dní privítame vianočné sviatky. Možno 

budú opäť iné ako počas predchádzajúcich rokov, ale to nemôže narušiť 

čaro Vianoc. Vianoce k nám prichádzajú, aby vniesli do našich sŕdc 

a našich domovov lásku, nádej, vieru, spolupatričnosť....a to nielen cez 

Vianoce, ale počas celého roka.    
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Vážení čitatelia Obecného spravodaja,  

 ani neviem ako začať. Je začiatok decembra. Máme za sebou 

1.adventnú nedeľu: „Nech prvá sviečka adventná zohreje teplom 

každého človeka. Keď rozhorí sa jej jas, nech prinesie  ľudstvu lepší 

čas...“  Ešte tri týždne a sú tu Vianoce. Medzi ľuďmi ani tak nerezonujú 

vianočné sviatky, skôr starosť o svoje zdravie a zdravie blízkych. 

Najfrekventovanejšia otázka v posledných dňoch je: „Kto má Covid 

v Bajanoch?“ Smutné, ale, bohužiaľ, taká je realita. Neostáva nám nič 

iné, iba dodržiavať zásady hygieny vo zvýšenej miere a dodržiavať 

obmedzenia počas lockdownu.  

V tomto čísle Obecného spravodaja k vám prichádzame so zhrnutím 

činnosti obecného úradu počas troch posledných mesiacoch roka 2021. 

Jeseň sa pomaly končí, mnohí túžobne očakávajú prvý sneh. Aj naše 

práce smerovali k tomu, aby sme urobili jesenné práce – vyhrabávanie 

lístia, strihanie kríkov a uložili sme techniku na zimu. Zároveň sme 

pripravili techniku na zimnú údržbu ciest a chodníkov. Výučba 

pokračovala aj v našej materskej škole, ktorú detičky s radosťou 

navštevujú. Vo svojej činnosti pokračovala aj terénna sociálna práca. 

Bližšie sa o týchto prácach dočítate v jednotlivých príspevkoch.  

Na Vianoce si prajem tri darčeky: šťastie do domu, lásku do rodiny, zdravie 

pre svojich blízkych. A to isté prajeme aj vám všetkým 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania, 

sme na sklonku kalendárneho roka 2021. O niekoľko dní máme vianočné 
sviatky, Silvester a následne koniec roka. Dni sú krátke, zimné. Máme 
množstvo času, aby sme sa zamysleli nad tým, aký bol rok 2021. Čo sme 
urobili? Čo sa zmenilo? Čo sa nám nepodarilo urobiť? Na otázky 
hľadáme odpovede. Odpovede, ktoré nás uspokoja viac alebo menej. Ak 
sme niečo neurobili, hľadáme dôvody, príčiny, možno aj výhovorky.   
My, pracovníci obecného úradu, sme počas celého roka, počas 
núdzového stavu, počas lockdownu pracovali, hoci niekedy v skrátenom 
režime. Všetko to, čo bolo treba urobiť, sme aj urobili. Vďaka technike, 
strojom, traktoru Kubota, malotraktoru Locust 903+, ale i pracovníkom 
p. Š. Filipovi a p. T. Nyisztorovi, sa nám podarilo udržať katastrálne 
územie obce, všetky poľné cesty vykosené a pomulčované. Tým sú 
všetky verejné priestory pripravené na zimu. Vďaka za vykonanú prácu 
patrí aj ostatným pracovníkom MOS. Čiastočne sa nám podarilo vyčistiť 
starý cintorín od náletových drevín. Kus práce sa urobil aj pri 
Komunitnom centre. Komunitné centrum je kompletne zariadené, 
vrátane interiéru, kuchyne, bielej a počítačovej techniky. Stálo nás to 
nemalé finančné prostriedky. Máme Komunitné centrum, nikto nám  ho 

nezoberie. Môžeme ho začať využívať. 
Zaregistrovali sme ho na VÚC Košice, čakáme 
už len na jeho schválenie. Podarilo sa nám 
upraviť aj exteriér KC – vonkajšie prostredie – 
okolie. Navozila sa zemina, urovnal sa terén, 
urobili sa chodníky a parkovisko. Vysadili sa 
kríky, stromčeky, urobili sa skalky. Za sadové 

úpravy ďakujeme p. Ing. V. Mihálikovi, za finančné prostriedky Nadácii 
COOP Jednota. Krajnicu pri prístupovej ceste lemuje reťaz. Verím, že 
celková úpravu terénu pôsobí na človeka dobrým dojmom.  
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Boli sme radi, že mnohým z našich občanov 
sme mohli pomôcť s prácami v záhradách, 
čo nepochybne každému z vás uľahčilo 
prácu. V obci sa už tretí rok po sebe 
pozbierali a vyviezli konáre, ktoré sa 
následne poštiepkovali a uložili na 
kompostovisko. Som rád, že sa ukončila a uzatvorila garáž, ktorú sme 
začali robiť v minulom roku. Tým sme dali pod strechu techniku, stroje. 
Uzatvorili sme ich pod prístrešok. Tým máme poriadok aj na zadnom 
dvore. A čo nás čaká v novom roku 2022? Podarilo sa nám vytvoriť 
predpoklady pre získanie finančných prostriedkov na budúci kalendárny 
rok k úpravám na malom ihrisku, kde sa uloží umelá tráva, dajú sa 
mantinely. Je predpoklad, že na školskom dvore sa vymení kolotoč 
a niektoré ďalšie prvky, čím zvýšime atraktivitu školského dvora, ale tiež 
i bezpečnosť detí pri hrách a zábave. Ak sa stane skutočnosťou a naplnia 
sa plány na rok 2022 v katastrálnom území obce sa majú vyčistiť kanály. 
Tým sa po II.etape Pozemkových úprav – poľné cesty – dá katastrálne 
územie obce do poriadku. Obec má na rok 2022, na základe žiadosti 
z Enviromentálneho fondu, schválené finančné prostriedky na 
rekonštrukciu obecnej budovy – bývalej ZŠ. Otázkou zostávajú 
neoprávnené výdaje projektu a spoluúčasť. Verme, že tieto sa doriešia. 
 
V ďalšej časti príspevku vám predkladám chronologický prehľad prác 
urobených na OcÚ za obdobie 4. štvrťroku 2021, t.j. od 01.10.2021 do 
konca decembra: 
01.10.2021 – 06.10.2021 – vyhotovenie paletového sedenia,  
                        MŠ – oprava svietidla + vodovodná batéria 
04.10.2021 – nový cintorín – vykosenie a oprava značenia radov 
05.10.2021 – RÚVZ  MI – Mgr. Šoltésová – kontrola prevádzky   
                         kaderníctva 
05.10.2021 – Ing. M. Kažimír – kontrola detského ihriska 
05.10.2021 – pomoc rímskokatolíckej fare – traktor Kubota + príves 
06.10.2021 -  pomoc rímskokatolíckej fare – traktor Kubota + príves 
07.10.2021 – pomoc pre rybársky zväz – traktor Locust 
07.10.2021 - „KÚ“ KC- zapísané do LV obce 
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07.10.2021 – MV – kontrola na mieste „KC“ -    
                        Ing. Šimúnková 
08.10.2021 – parkovisko „RS“ - vyrezanie,  
                        vybratie koreňov kríkov –    
                        odvoz 
08.10.2021 – schválené stavebné povolenie  
                        pre výstavbu zosilovača – Orange 
09.10.2021 – sobota – návšteva rodáka obce žijúceho v KE, F. Dabóciho   
                         so synom a zaťom 
11.10.2021 - „KC“ - exteriér – vybetónovanie 4ks pätky pre osvetlenie 
13.10.2021 – pohreb p. M. Vargu – pripravila obec 
13.10.2021 – Ing. Jedlička- Funny sport – termín výstavby malého ihriska 
18.10.2021 – p. Zsolt Ujlaky – pre výsadbu v obci dal 40ks stromčekov   
                         Ibišteka 
19.10.2021 – dokončenie úpravy kríkov, stromčekov pri RS, práca na  
                          starom cintoríne 
21.10.2021 – úhrada za zariadenie, biela technika, PC, TV, tlačiareň do  
                         „KC“ 
25.10.2021 – odvoz konárov zo starého cintorína 
26.10.2021 – MV – kontrola registratúry písomných materiálov na OcÚ 
26.10.2021 – návšteva vedúceho- zástupcu hraničnej polície Maťovce 
27.10.2021 – misijná návšteva Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní 
28.10.2021 – 3.zasadnutie OZ Bajany 
29.10.2021 – zakúpené 2 súpravy exteriérového sedenia ku „KC“ 
29.10.2021 – navezenie zeminy – urovnanie terénu pri transformátore  
                         „4“ za p. S. Baňasom 
02.11.2021 – priekopa pri p. F. Antonym po dĺžke – mulčované a  
                         vykosené 
05.11.2021 – návšteva PÚ a KÚ okresného úradu Michalovce 
08.11.2021 – MŠ – fotografovanie 
09.11.2021 – poskladané, pripevnené k betónovým pätkám, zapojené  
                        4ks svietidiel pri „KC“ 
11.11.2021 – návšteva Ing. Martykánová – riešenie det. Ihr. na šk. dvore 
12.11.2021 – dokončovacie práce – dokosovanie, mulčovanie, r. 2021 s  
                         kosením uzavretý 
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15.11. - 19.11.2021 – práce na garáži pre     
                     stroje  na OcÚ, oplechované,  
                     uzavreté 
22.11.2021 – poriadok v garáži, poukladané   
                     stroje, náradie do garáže –   
                      uzavretie 
22.11.2021 -  vyžiadané písomnosti sociálnou poisťovňou MI –  
                       odovzdané ku kontrole 
24.11.2021 – kompostovisko – poriadok – premiešaný kompost 
25.11.2021 – NÚDZOVÝ STAV – LOCKDOWN – do 16.12.2021 
           - začaté práce na vianočnej výzdobe obce 
29.11.2021 -  poriadok na školskom dvore, na obecnom dvore 
30.11.2021 – urovnaný materiál, roztriedený 
02.12.2021 – jednané: čistenie kanálov v katastrálnom území obce 
03.12.2021 – rozhodnutie: schválená rekonštrukcia obecnej budovy –    
                        bývalej ZŠ – 1.polrok r.2022 
06.12.2021 – Prešov – doplnené písomné podklady, podpísanie a   
                        overenie žiadosti k rekonštrukcii obecnej budovy bývalej ZŠ 
06.12. – 15.12.2021 – Vianočná výzdoba obce 
            - príprava Obecného spravodaja č. 4/2021 
09.12.2021 – Zemplínska Široká – zasadnutie mikroregiónu Čierna voda   
                    – Uh 
10.12.2021 – osobné auto Fabia – prezuté zimné gumy, traktor Kubota +     
                       malotraktor Locust 903+ - natankované, pripravené na zimu 
Vážení občania, 
toľko v krátkosti k hodnoteniu za rok 2021 a tiež k plánom na rok 2022.  

 
 
 
 
 

Všetkým občanom, všetkým ľuďom prajem pekné a požehnané vianočné 
sviatky a do nového roku 2022 hlavne veľa zdravia a všetkého dobrého. 
 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Drahí bratia a sestry, 

 

kardinál Kevin Farrell vysvetlil cieľ usporiadania v tomto roku: 

Roka rodiny „Amoris laetitia“ vyhlásení svätým otcom Františkom, 

s poukázaním na svedectvo nádeje, ktorú kresťanská rodina 

predstavuje práve v súčasnej dobe pandémie:  „Pretrvávajúca 

situácia pandémie na medzinárodnej úrovni vytvára v nás 

všetkých obavy a utrpenie, no nemá nás preto paralyzovať. 

Naopak, práve v tomto osobitnom čase zmätku, my kresťania sme 

povolaní byť svedkami nádeje“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áno, všetci sme v tejto nie veľmi ľahkej dobe povolaný tvoriť 

domácu cirkev. Cez svoju rodinu evanjelizovať, povzbudzovať 

a šíriť Božie slovo tam, kde je to potrebné. Prajem Vám spolu so 

svojou rodinou „Požehnané a milostiplné sviatky, plné pokoja, 

porozumenia a vzájomnej lásky.“ 

 

 

o. ThDr. Marek Pejo, PhD., Gr.kat. farár Lekárovce 
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A to Slovo stalo 

sa telom, 

prebývalo medzi nami, a my hľadeli sme na Jeho slávu ako na 

slávu jednorodeného od Otca, plné milosti a pravdy. Z Jeho plnosti 

sme zaiste my všetci vzali, a to milosť nad milosť. (Jn 1:14;16) 

 

Vážení Bajančania, 

v adventnom období radostne očakávame príchod nášho Pána. Ako sa 

pripraviť na Ježišov príchod? Pokorou a sebapoznaním; ľútosťou nad 

vlastnými hriechmi a úprimným pokáním. Je potrebné odpúšťať si 

navzájom. Takto očakávajme Pána Ježiša! Dovoľme Mu, aby vstúpil do 

našich sŕdc! Do tejto prípravy sa musíme pustiť hneď a bez váhania.  

Náš Advent bude pravý len vtedy, ak spoznáme pravdu, ktorá sa 

nachádza v osobe nášho Pána, ktorý nás zavolal. Len takto sa 

dopracujeme k svojmu vlastnému prospechu a k prospechu Božieho 

ľudu po celom svete. Kresťanské poslanie môžeme verne plniť len 

v obecenstve s ostatnými veriacimi. Poďakujme sa Bohu, že ani 

v ťažkých chvíľach nie sme osamelí, že máme svojich blížnych okolo 

seba. Chváľme Ho, že sa môžeme navzájom povzbudzovať vo viere 

a podeliť sa o radosť, ktorou sme obdarení. 

Ďakujme Bohu za tento DAR a v tichosti sa 

pripravujme na príchod nášho SPASITEĽA 

a kráčajme cestou LÁSKY, aby sme my všetci mali 

požehnané sviatky.  

 

POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A V NOVOM ROKU 2022 
VEĽA ZDRAVIA, LÁSKY, POROZUMENIA A BOŽIEHO 
POŽEHNANIA VÁM PRAJE FARÁRKA 
 
MGR. HENRIETA KONDÁŠOVÁ S RODINOU 
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Drahí bratia a sestry, 

kresťanstvo je viera v budúcnosť, blaženú, nekonečnú budúcnosť. Existujú 

pochopiteľne ľudia, ktorým je takáto predstava budúcnosti vzdialená, a preto 

im takáto skutočnosť pripadá iluzórnou. Avšak: skutočný kresťan pozerá do 

budúcnosti a je skutočným kresťanom len vtedy, keď budúcnosť miluje viac 

ako prítomnosť, keď nezneužíva Boha a svoj večný život k tomu, aby 

objasňoval a obhajoval prítomnosť. Prítomnosť je preňho niečím 

predbežným, čo je potrebné 

prekonávať, čo pominie a nie je jeho 

trvalým miestom. Kresťan očakáva 

skutočnú, dokonalú budúcnosť. V Boží 

advent verí len ten, kto sa cvičí 

v ochotnom znášaní prítomnosti 

a taktiež v rozhodnosti totálne sa 

v živote odovzdať smrti. Kto tak nežije, 

nazýva sa len kresťanom, ale nie je ním. Kto však zmýšľa tak, a trpezlivo 

znáša, s čím ho doba konfrontuje, prečo by sa mu mala prítomnosť viac páčiť 

ako budúcnosť?  Triezvy je len človek Božieho adventu. Vie, že všetky 

odpovede dávané ľuďmi sú kladením nových otázok a že každé nové 

usporiadanie má v sebe priestor pre svoj vlastný zánik, jednoducho preto, že 

jeho povaha je obmedzená a tak existujú vedľa toho usporiadania ďalšie 

možnosti, ktoré sa nenaplnia.  

Prajem vám milostiplné a požehnané prežitie vianočných sviatkov, aby ste 

božie milosrdenstvo a božiu lásku pociťovali počas celého roka 2022 

Mgr. Jozef Kohút, rímskokatolícky farár Lekárovce 
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Vážení občania,  

ďalší rok sa opäť chýli ku koncu. Mám pocit, akoby to bolo len 

nedávno, keď sme si priali všetko dobré. Čas letí, všetko je akési 

hektické a zrýchlené. Čas Vianoc je vhodný na to, aby sme 

spomalili, oddýchli si, pookriali na tele i duši...Pred koncom roka je 

zvykom zhodnotiť končiaci sa rok, aký bol, čo sme urobili, čo sme 

zažili...Rok 2021 bol opäť iný, ako zvykne byť. Vírus Covid 19 

poznačil naše životy a drží nás v šachu už dosť dlho. Jedno 

opatrenie strieda druhé, zákazy a nariadenia sa stali súčasťou 

našich životov. Dôležité je, aby sme nepodľahli strachu a naučili 

sa s vírusom žiť.  

A tak plynuli dni aj na obecnom úrade. Na konci roka k vám 

prichádzam so zhodnotením práce aktivačných pracovníkov za 

mesiace október, november a december 2021.  

Kvôli obmedzeniam bolo cez úrad práce 

vyhlásených oveľa menej projektov na 

zvýšenie zamestnanosti. Podarilo sa 

nám zamestnať dvoch pracovníkov na 

obdobie od 1.7.2021 do 30.11.2021. Od 

1.11.2021 máme zamestnanú cez 

projekt jednu pracovníčku. Na MOS §12 

pracujú štyria uchádzači o zamestnanie. 

Práce nie je menej, máme iba menej 

pracovníkov, s ktorými sa snažíme urobiť najnutnejšie práce 

v prospech našej obce. Touto cestou všetkým ďakujem za ich 

snahu a vynaložené úsilie. Podarilo sa nám v zadnej časti dvora 

OcÚ konečne dokončiť prístrešok na uloženie techniky.  
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Pred budovu Komunitného centra sme 

osadili štyri osvetľovacie telesá, na 

zakúpenie ktorých sme získali finančné 

prostriedky z nadácie EPH cez 

spoločnosť Nafta Gbely. Vykonávali sme 

typické jesenné práce, ako je strihanie kríkov a ruží, vyhrabávanie 

lístia, zazimovanie muškátov a pod. Jeseň bola dlhá a relatívne 

teplá. Na parapetách okien nám kvitli muškáty do polovice 

novembra. Lenže o slovo sa už hlási zima a s ňou aj prvé mrazy. 

Pred sviatkom Pamiatky zosnulých sme vykosili cintoríny, starý aj 

nový. Vykosili sme tiež celý kataster obce, samozrejme, za 

výdatnej pomoci techniky: traktora a čelného nakladača. Sme radi, 

že sme pomohli aj vám, našim občanom, ktorí ste o to požiadali. 

Bol urobený aj jesenný zber konárov, ktoré boli odvezené na 

kompostovisko, kde boli poštiepkované. Koncom novembra 

z príležitosti 1.adventnej nedele sme začali s realizáciou vianočnej 

výzdoby našej obce. Niektorí sa ohradili, že načo to robíme, veď je 

lockdown. Obec je upravená pre všetkých, pre domácich, ale aj 

hostí, pre prechádzajúcich. Vianočnou výzdobou sme chceli 

privodiť to neopísateľné čaro Vianoc. Veď v našich srdciach 

lockdown nemáme, aspoň väčšina z nás ho nemá. Majme svoje 

srdcia otvorené a plné lásky nielen počas Vianoc, ale aj počas 

celého roka.  

Na záver sa chcem ešte raz všetkým poďakovať za vykonanú 

prácu, za slová povzbudenia a podpory.  

K Vianociam vám prajem hlavne veľa 

zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody 

a do nového roka len to najlepšie. Nech 

sa náš život vráti do normálnych koľají... 

 

Dovidenia v roku 2022 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka AČ 
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Milí čitatelia Obecného spravodaja, 
 
opäť je tu obdobie, keď sa rok stretá s rokom a prichádza čas, kedy bilancujeme 
a dávame si novoročné predsavzatia.  
Poďme si spoločne pripomenúť, ako sme sa my, z TSP, snažili podať pomocnú 
ruku a poskytnúť odbornú sociálnu pomoc podľa vašich potrieb. Našim 
poslaním je zvyšovať kvalitu života občanov našej obce v rozličných oblastiach.  
Ako iste viete, v oblasti zdravia vám radi pomáhame, okrem iného každý štvrtok 
pri sprostredkovaní liekov, komunikujeme s lekármi a informujeme vás o 
ordinačných hodinách v zdravotnom stredisku Bežovce a taktiež v lekárni 
Kamilka Bežovce. Prvý predpis liekov v roku 2022 sa uskutoční 13. januára. 

V oblasti zamestnanosti sme vám k 
dispozícii pri vyhľadávaní voľných 
pracovných miest, pri písaní životopisov, 
motivačných listov či žiadostí o 
zamestnanie. Dôležité sú konzultácie a 
odporúčania týkajúce sa aktivačných 
prác, menších obecných služieb, 
sezónnych brigád a pod. Poskytujeme 

informácie o možnosti zvyšovania kvalifikácie za účelom získania a udržania 
pracovných miest prostredníctvom rekvalifikácií alebo doplnkových vzdelávaní. 
K oblasti bývania patria intervencie smerujúce k zvýšeniu štandardu bývania. 
Patria sem pomoc pri zisťovaní zmeny vlastníkov nehnuteľností, informovanie o 
listoch vlastníctva z verejne dostupného katasterportálu, poradenstvo pri 
zveľaďovaní príbytkov a starostlivosti o okolité prostredie. Ku kvalite bývania 
patria aj medziľudské vzťahy. Stáva sa, že sme akýmisi mediátormi pri riešení 
problematických vzťahov medzi susedmi či rodinnými príslušníkmi.  
V oblasti financií sa snažíme klienta viesť k efektívnemu hospodáreniu s 
financiami, pomáhame vybavovať splátkové kalendáre a objasňujeme faktúry, 
komunikujeme s distribútormi energií, s advokátmi a exekútormi. Vždy sa 
snažíme viesť klientov k zodpovednosti za svoje finančné záväzky. 
Ďalšou oblasťou, ktorej sa venujeme je oblasť sociálneho zabezpečenia.  
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Úzko spolupracujeme s ÚPSVaR a SP pri podávaní 
žiadosti o evidenciu uchádzačov o zamestnanie, 
pri žiadostiach o opatrovateľský príspevok, 
kompenzačný príspevok, aktivačný príspevok, 
dávky v hmotnej núdzi, starobný alebo invalidný 
dôchodok a podobne.  
Dovolíme si tvrdiť, že oblasť nášho pôsobenia je pomerne široká a rôznorodá.  
Súčasná situácia nám  nedovoľuje naplno navštevovať osamelých klientov, ale 
za dodržiavania všetkých protipandemických opatrení sa snažíme potešiť vás 
aspoň milým slovom a vypočuť si vás pri každej príležitosti. Radi počúvame ako 
sa vám darí, aký ste mali deň a čo sa vám prihodilo.  
V toto predvianočné obdobie je dobré aspoň na chvíľku spomaliť. Možno si ani 
neuvedomujeme, že sme častokrát príliš uponáhľaní, zaneprázdnení a v 
skutočnosti ani nevnímame to podstatné: Pokoj adventu a čarokrásnu 
atmosféru Vianoc. Zamyslime sa nad tým, čo je v živote najdôležitejšie. Aby 
vianočné priania a vinše neboli len prázdnymi slovami. Napĺňajme svoje dni 
láskou k blížnym, nielen na Vianoce, konajme viac srdcom i v tie všedné dni a 
vkladajme do našich skutkov vždy kúsok lásky. Ani jeden deň nášho života nie je 
márny, ani jeden deň nie je obyčajný, pretože život je dar a dary si treba vážiť. 
Ďakujme aj za ťažké chvíle, sú skvelým učiteľom. Učia nás žiť kvalitnejšie, 
plnohodnotnejšie. Pamätajme, že „aj tá najťažšia minúta v našom živote trvá 
len 60 sekúnd“, žiadne trápenie netrvá večne a zdanlivá nepriazeň osudu nám 
len možno ukazuje lepší smer, ktorým sa máme vydať.  

Dovoľte mi zaželať vám Vianoce naplnené 
pokojom v duši. Vianoce, ktoré budete 
prežívať po boku ľudí, na ktorých vám záleží. 
Ak vám nie je dopriate byť s nimi, 
uchovávajte si krásne spomienky, ktoré 
hrejú na srdci. Do nového roka vám želám 
pevné zdravie, optimizmus a pozitívny 
postoj k životu. Prajem vám, aby ste v 

každom jednom dni našli niečo pekné, aby ste nestrácali vieru v dobro a nádej.  
Pracovná doba pre klientov je počas núdzového stavu pozmenená: každý 
pracovný deň od 8:00 do 13:00 hod. 
Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0918 561 738 

 
Mgr. Dominika Agárdi, TSP 
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„Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. 

Čakáte ten okamih, aby sa vám splnila túžba. 

Pokoj a radosť nech vás v srdci hreje, 

nech sa vaša rodina cez Vianoce smeje.“ 

Vážení občania, 
len prednedávnom sme začali nový školský rok a už je tu koniec kalendárneho 
roka. V októbri sme si pripomenuli sviatok „Úcty k starším“. 
Nakoľko nám pandemická situácia COVID 19 nedovolila  navštíviť Denný 
stacionár s našimi najmenšími a poďakovať za krásne srdiečka, tak sme my 
chceli spríjemniť deň im, preto sme spolu s deťmi vyrobili čajové hrnčeky 
z papiera a odovzdali sme ich s pani učiteľkou p.Andričíkovej.  

Pribudli nám aj nové deti. Spolu máme 18 
zapísaných detí, čomu sa veľmi tešíme. 
V priemere nám každý deň príde cca 12 detí. 
Sme radi, že naša škôlka odoláva pandémii 
a nemusela byť  v tomto školskom roku 
zatvorená. Veľmi sa tešíme, že k nám do 
škôlky, aj napriek tomu,  zavítal MIKULÁŠ, 
ktorý nechal svoje plné vrece s balíčkami za 
dverami. Veď sme boli dobrí, počúvali sme. 
Bol veľmi ohľaduplný a asi nás nechcel 

nakaziť. Deti sa sladkostiam veľmi potešili.  
Keďže sa blíži vianočný čas, tak pripravujeme  skromný program v podobe 
básničiek a pesničiek. Všetci sa už veľmi tešia na vianočné prázdniny a taktiež 
na darčeky, ktoré si nájdu pod stromčekom. 
V mene našich detí a kolektívu MŠ, vám chceme popriať veselé Vianoce, 
šťastný nový rok 2022, aby ste do nového roka vykročili tou správnou nohou. 
PRÁZDNINY V MŠ: 
Od 21.12.2021 (pondelok)– do 7.1.2022 (piatok) 
Materská škola bude opäť v prevádzke 10.1.2022 (pondelok) 

V roku 2022 sa na vás teší Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ 
a kolektív pracovníkov MŠ Bajany 
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Vážení občania, 

čas rýchlo uteká, akoby rýchle nohy mal. Aj tento rok ubehol 

ako ten čas a my tu už  máme  najkrajšie sviatky roka - 

Vianoce. Vianoce? Čo sú to vlastne Vianoce? Vianoce sú aj pre 

mňa najkrajším sviatkom v roku. Sú to sviatky pokoja a lásky. 

Každý človek prežíva tento sviatok ináč. Naozajstný pokoj 

Vianoc pre mňa začína zdobením stromčeka, keď polia, lúky a 

strechy domov sú pokryté ligotavou snehovou perinkou.  

Vo vašich domovoch sa už určite šíria vône medovníkov a 

vianočného pečiva. Aj my vám prinášame jeden zaujímavý 

recept, ktorý si môžete pripraviť nielen na Vianoce, ale počas 

celého roka aj niekoľkokrát za deň a verte mi, žalúdok vás 

určite bolieť nebude a nikdy sa vám nepreje: 

Kávové oválky 

Ingrediencie :  Cesto 

400  gramov  hladká múka                                                                                        

250  gramov Palmarin alebo maslo                                                                        

140 gramov práškový cukor                                                                                                                 

1      kus  vajce                                                                                                                   

1       čajová lyžička prášok do pečiva                                                                                   

1       polievková lyžica jemne 

pomletá káva  
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Plnka                                                         

250    mililitrov mlieko                                                                                                                          

50 gramov   kryštálový cukor                                                                                                              

1      balík   zlatý klas                                                                                                                            

250   gramov maslo                                                                                                                                  

1        polievková lyžica jemne pomletá káva 

tmavá čokoláda na namáčanie, biela čokoláda na ozdobu alebo mandle 

Cesto: 

Z ingrediencií vypracujeme cesto. Dáme na 1 hod. do chladničky. 

Vyvaľkáme na hrúbku 4 mm a formičkou vykrajujeme  oválky. 

Pečieme na peč. papieri 10-12 min. na 180 stup. 

Plnka: 

Z mlieka, cukru a zlatého klasu uvaríme krém a za občasného miešania 

vychladíme. Maslo vymiešame do penista a po častiach pridávame 

vychladnutý krém. Nakoniec primiešame kávu. 

Oválky naplníme pomocou ozdobeného vrecúška,  dáme do chladničky 

stuhnúť. 

Máčame do čokoládovej polevy,  ešte na nestuhnuté dáme 3-4 bodky z 

bielej čokolády a špáratkom potiahneme. 

Takže ešte raz prajeme pekné Vianoce, krásne 

sviatky pokoja a mieru, lásky a spolupatričnosti, 

využime tento sviatok na darovanie krásnych 

duchovných darov všetkým ľuďom okolo nás, 

známym aj neznámym, aby láska zvíťazila nad 

všetkým zlom. Každému človeku na tejto 

planéte preto želám, aby mal srdiečko vždy 

otvorené a v tomto nádhernom čase vianočnom 

vnímal to tiché šeptanie radosti. 

Lívia Mižová, vedúca školskej jedálne 
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Vážení občania, 

pozor, pamätajte 

si,   
 

keďže o zber konárov je z vašej strany veľký záujem, v tomto príspevku vám 

prinášame termíny zberu konárov z vašich domácností na rok 2022. Po minulé 

roky sme zvykli vyvážať konáre stále v utorok, aj v nasledujúcom roku sme 

vývozy ponechali na tento deň. Tieto termíny sú iba orientačné a budú 

upresňované pred samotným vývozom. 

22. 02. 2022, 08. 03. 2022, 15. 03. 2022,  

22. 03. 2022,12. 04. 2022 

 
Všetkým nám záleží na životnom 

prostredí, preto vás prosíme, aby ste 

udržiavali poriadok na verejných priestranstvách, vrátane 

cintorínov. Ochrana životného prostredia by mala byť prioritou 

všetkých občanov. Zdravé životné prostredie je základom 

udržateľného hospodárstva a zdravej spoločnosti.  

 

Posledná kontrola... 
Chvála Bohu, dobrá vec sa podarila. Postavili sme, dokončili sme, zariadili sme 

– KOMUNITNÉ CENTRUM. Urobili sme potrebné terénne úpravy. Komunitné 

centrum stojí. K výstavbe sme využili finančné prostriedky Európskej únie na 

základe žiadosti o NFP. Žiadosť pripravil, vypracoval a za celý čas manažoval 

p. Ing. V. Uram zo spoločnosti Energia plus. Celému pracovnému kolektívu za 

všetko ďakujeme. Po roku sme mali po vládom audite poslednú kontrolu na 

mieste. Táto sa uskuzočnila dňa 07.10.2021 pod vedením Ing. Šimunkovej, 

Mgr. Michaličkovej a Ing. D. Šoka. Stavba „KC“, urobené práce, prostredie 

a terénne úpravy sa im páčili. Neboli zistené chyby, nedostatky. Po kontrole sa 

uskutočnila posledná platba. Finančne je stavba vyrovnaná – vysporiadaná. 

Celá stavba „Komunitného centra“ stála 368 943, 29 €.  
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Obec sa na stavbe podieľala 5%, čo je  

17 155, 60 €. Neoprávnené výdavky boli vo výške 

25 831, 89 €. To znamená, že obec sa podieľala 

finančne na stavbe „KC“ vo výške 42 986, 89 €. 

Túto sumu sme celú uhradili. Z uvedeného 

dôvodu poslanci „OZ“ pre činnosť obecného 

úradu schválili úver vo výške 7 000, - €, ktoré 

obec čerpá. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prácach na 

„KC“ ďakujeme.  

V súčasnosti čakáme na schválenie a sprevádzkovanie „KC“. 

 

Orange „zosilňuje...“  
 

Spoločnosť Orange, a. s . požiadala 

našu obec o vydanie stavebného 

povolenia k montáži zosilňovača na už 

stojacu retransačnú vežu T-mobilu. Po 

mnohých žiadostiach obce, po 

niekoľkých petíciách občanov, nás 

žiadosť spoločnosti Orange trochu 

prekvapila, ale zároveň sme ju 

s radosťou privítali. Tí, ktorí využívame 

služby spoločnosti Orange vieme, aké 

máme problémy so signálom. Niekedy 

nám naskočí Kivstar. Ak si nedáme 

pozor, prídeme o nemalé peniaze.  

 

Danú žiadosť sme uvítali, samozrejme, že sme jej promtne vyhoveli.  

 

Ing. A. Šimonová, vedúca Spoločného stavebného úradu, vypracovala kladné 

stanovisko, ktoré bolo dňa 8.10.2021 doručené spoločnosti Orange. Táto 

v týchto dňoch začala práce na montáži zosilňovača. Verme, že budeme mať 

oveľa lepší signál, že budeme spokojní.  

 

 

Bc. František Genco, starosta obce 
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 22. 12. 2021 – Streda - dovolenka 
23. 12. 2021 – Štvrtok – dovolenka 
24. 12. 2021 – Piatok –sviatok – Štedrý    
                     deň 
 
27. 12. 2021 – Pondelok– dovolenka  
28. 12. 2021 -  Utorok – dovolenka  
29. 12. 2021 – Streda – dovolenka 
30. 12. 2021 – Štvrtok – dovolenka     
31. 12. 2021-  Piatok – dovolenka -   
                     Silvester                        
 
03. 01. 2022 – Pondelok – dovolenka 
04. 01. 2022 – Utorok – dovolenka 
05. 01. 2022 – Streda - dovolenka 
06. 01. 2022 – Štvrtok- sviatok – Troch  
                      kráľov 
07. 01. 2021 – Piatok - dovolenka 
 
10. 01. 2022 – Pondelok – pracovný deň 
 
 

V prípade potreby volajte na mobilné telefónne čísla  
0915 878 727-starosta obce, 
0918 584 074-pracovníčka OcÚ 
0908 145 684 – Ibolya Bosnyáková 
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Vždy sa niekto 

našiel, kto sa 

pýtal: 

„Aký darček chceš na 

Vianoce?“ 

A moja odpoveď vždy bola tá 

istá: 

„Ďakujem, ale ja nič 

nepotrebujem.“ 

Ale nebola to celkom pravda. 

Lenže to, po čom moje srdce 

vždy túžilo, sa nedá kúpiť. 

Bolo a je to niečo, čo sa 

nedá uchopiť do rúk. 

Je to len kúsok nádeje, viery 

a lásky zabalenej do objatia 

milujúcich rúk, nežný 

dotyk... Skutočne milujúcich rúk, nie do tých ....lebo... To je 

ten darček, po ktorom túžim. 

A možno príde deň, keď mi ho ,,Ježiško" prinesie aj sám. 

Nájdem ho v náručí niekoho, kto bude poznať cenu človeka, 

moju aj svoju cenu. Bude sa tešiť, že niekoho má, že sa môže 

s niekým podeliť o svoju lásku. A bude rád, že tú krásu si 

budeme môcť navzájom darovať. 

Len tak, pre radosť, nie preto, lebo budú sviatočné dni v 

kalendári. 

Jednoducho preto, lebo zistí, o čom sú Vianoce v nás . 
 

Zdroj: internet 
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...všetci vieme, že rok 2021 bol ťažkým rokom. 

Bol to taký rok, aký si nepamätáme. Núdzový 

stav vyhlásený vládou z dôvodu pandémie koronavírusu, trval do mája. 

Následne v letných mesiacoch s ústupom pandémie sa život čiastočne 

vrátil do koľají. S príchodom jesene prípady koronavírusu opäť začali 

stúpať a v týchto dňoch na konci roka máme opäť núdzový stav 

a lockdown. Všetci vieme, že život spoločnosti – občanov – národa – 

ľudí sa nedá zastaviť. V čase pandémie – núdzového stavu – lockdownu 

– ľuďom treba jesť, piť, obliekať sa, plniť si naše každodenné potreby. 

To znamená, že musíme pracovať, dorobiť, vyprodukovať, spracovať, 

vyrobiť, predať,...Vidíme, že napriek zmenám, život beží ďalej. Ak 

chceme žiť, kolotoč sa nedá zastaviť. Zastavenie by znamenalo koniec 

života. Sme opatrní. Dávame pozor, nosíme rúška, častejšie si 

umývame a dezinfikujeme ruky, predmety. 

Vyhýbame sa stretnutiam, návštevám. 

Uvažujeme, či môžeme jeden druhému 

podať ruku, ak áno komu? Možno 

rozmýšľame, čo sa to s nami stalo, kde 

sme sa to dostali? Zisťujeme, že sa človek 

človeka bojí, človek človeku sa stal 

nepriateľom, vlkom. Pýtame sa jeden 

druhého, pýtame sa sami seba: „Dokedy?“ Spoločnosť sa rozdelila na 

bielych – očkovaných a čiernych neočkovaných. Opäť sa natískajú 

otázky: „Je to dobré? Je to zlé? Bude to dobré alebo nie?“ Na tieto 

otázky nikto z nás nevie odpovedať. Vyčkajme, uvidíme. Čas to vyrieši 

za nás. Musíme však veriť, že bude dobre, že zlé pominie. Preto verme 

a robme tak, aby bolo dobre. Majme porozumenie a pochopenie jeden 

pre druhého. Čas sa nezastaví. Budúcnosť nám všetko vráti a spočíta.  

                 Preto buďme vždy a za každých okolností ľuďmi.  

 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Vždy, keď si dvaja ľudia rozumejú a odpustia si, sú Vianoce. 

Vždy, keď prejavíte trpezlivosť, sú Vianoce. 

Vždy, keď niekomu pomôžete, sú Vianoce. 

Vždy, keď sa niekto rozhodne byť úprimný vo všetkom, čo robí, sú Vianoce. 

Vždy, keď sa narodí dieťa, sú Vianoce. 

Vždy, keď sa prejaví úcta a pomôže starému človeku, sú Vianoce. 

Vždy, keď sa dvaja ľudia milujú čistou, hlbokou a úprimnou láskou, sú Vianoce. 

Vždy, keď sa na niekoho pozriete očami srdca, bez súdenia alebo kritiky, sú Vianoce. 

Vždy, keď niekto zachráni a vráti dôstojnosť zvieraťu, sú Vianoce. 

Vždy, keď idete rozdeliť chlieb na stôl, sú Vianoce. 

Vždy, keď sa láska prejaví, sú Vianoce. 

Vždy, keď prehodnotíte a snažíte sa dať svojmu životu nový obsah, sú Vianoce.  

Pretože VIANOCE sú láska každý deň! Pokoj každý deň. Charita každý deň. 

Spravodlivosť každý deň. Pochopenie každý deň. Rešpekt každý deň. 

Sebaláska každý deň. Pozitívne činy každý deň. Láska k životu, po celý deň...  

A práve z týchto postojov: Rodí sa Nádej.  Rodí sa Radosť. Rodí sa Mier a Pokoj, rodí 

sa Porozumenie medzi ľuďmi, medzi národmi. 

Nikdy to nebudú pravé Vianoce, ak si s láskou budeme 

pripomínať len jednu noc a zabúdame na zvyšok roka a 

nerešpektujeme ho.  

Zastavme sa teda, zamyslime sa a starajme sa o svoje 

myšlienky, slová, emócie a činy, aby náš život bol 

neustálymi Vianocami!  

Je to ten najlepší dar, aký môžeme dať sebe aj iným. 

Nech naše Vianoce nie sú na jednu noc, nech nie sú na 

chvíľu.  

                                            Nech sú naše Vianoce večné ....po celý rok... 

Zdroj: internet 
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Krásne Vianoce a zdravý nový rok 2022 praje 

kolektív pracovníkov OcÚ Bajany 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           OBECNÝ SPRAVODAJ OBCE BAJANY, VYDÁVA OBEC BAJANY AKO ŠTVRŤROČNÍK 

                                                        TLAČ: OBECNÝ ÚRAD BAJANY 

                             NEPREDAJNÉ. VYDANÉ PRE INTERNÉ POTREBY OBCE BAJANY 

 



 

 


