
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzduch nasýtený vôňou vlhkej zeme, ľubozvučný spev vtákov, o ktorý 

boli naše uši ukrátené počas dlhých zimných mesiacov, prvé nesmelé 

výhonky snežienok a bledúľ...Všetky tieto dojímavé 

chvíle môže vytvoriť len čarovná jar.  

Jar určite patrí medzi najúchvatnejšie ročné obdobia. Je 

to najideálnejší čas vybrať sa na prechádzku do prírody 

a obdivovať jej obnovu. V atmosfére preplnenej 

sladkastým pachom kvetov a vlhkej zemi, s 

doprovodom vtáčieho spevu, mäkkou trávou pod 

nohami a belasým nebom nad hlavou načerpáme nové 

sily. Čerstvý kyslík rozprúdi činnosť všetkých buniek v 

tele a dodá nám množstvo pozitívnej energie. Jar pre 

nás  vždy bude synonymom prebudenia sa k životu. 

Nielen zvierat a rastlín, ale aj ľudí. 
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Vážení spoluobčania, 

jar prichádza nesmelo, hoci vo vzduchu ju už cítime. Zima sa nechce 

vzdať svojej vlády. Naše oči sa snažia potešiť aspoň krehké snežienky, 

prví poslovia jari. No čo už, počasie ovplyvniť nedokážeme, ani kolobeh 

života nevieme zastaviť. Posledné dva roky boli poznačené pandémiou 

Covidu-19. Keď sa nám zdalo, že táto hrozba pominie, nastúpila nová – 

vojna na Ukrajine, ktorá sa dotýka aj nás. Ostáva nám iba veriť, že zdravý 

rozum zvíťazí a opäť nastane vo svete pokoj. 

Od vydania posledného čísla Obecného spravodaja uplynuli tri mesiace. 

V novom roku sme nastúpili do práce 10. januára. O tom, čo sa nám na 

obecnom úrade podarilo urobiť vás chceme oboznámiť v tomto, 70. čísle 

nášho štvrťročníka.  

Pracovali sme na obecnom úrade, v materskej škole, do pracovného 

procesu boli zapojení aj UoZ zaradení na menšie obecné služby. Viac sa 

o týchto prácach dozviete v jednotlivých príspevkoch.  

Onedlho, v polovici apríla, nás čakajú aj sviatky jari, Veľká noc. Verím, že 

ich všetci prežijeme v zdraví, v pohode, v kruhu svojich blízkych. Užite si 

teda jarné dni, sviatky jari, nech sa vám vyhýbajú choroby 

a nepríjemnosti.  

To vám praje  

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania, 

 

prvé tri mesiace kalendárneho roka 2022 máme za sebou. Pohnuté to tri 

mesiace. Kalendárny rok sme začínali koronavírusom, očkovaním, karanténou. 

Koronavírus mutoval a  delta sa menila na omikron, viac nákazlivý variant, ale 

menej škodlivý. Tento nás postihuje až dodnes. Ešte sme zápasili, potýkali sa 

s koronavírusom, keď po dlhých rokoch bolo ľudstvo prekvapené a zaskočené 

hrôzami vojny. V Európe, na starom kontinente, v civilizovanom svete, napadol 

jeden štát druhý, doslova bratský slovanský štát. Vidíme rozbité mestá, v tesnej 

našej blízkosti húfy utečencov, ktorých vojna vyhnala z ich domovov. Človek 

nenachádza slov, pýta sa: „Kde sa podela ľudská múdrosť, porozumenie, 

ústretovosť, pochopenie, lojalita? Muselo k tomu dôjsť? Muselo sa to stať? 

Prečo v dnešnej vyspelej dobe musia zomierať ľudia?“ Hrôzy vojny začíname 

nepriamo pociťovať aj my, hlavne v ekonomickej oblasti. Ekonomiku ohrozuje 

inflácia, ceny neúmerne rastú, ochudobňujú nás. Máme obavy o život, máme 

obavy, ako budeme žiť. Taká je dnes doba, v ktorej žijeme, v ktorej pracujeme. 

Pre nás na obecnom úrade nový rok pracovne začínal 10. Januára. Pracovali 

sme v skrátenom režime. Úlohy sme sa snažili plniť. 12.1. sme vyprázdnenú 

obecnú budovu bývalej ZŠ odovzdali firme Stami-a  

k pripravovaným rekonštrukčným prácam. Tieto 

práce smerujú k energetickej úspore budovy. Dnes, 

po 50 pracovných dňoch môžeme povedať, že 

exteriér budovy je takmer hotový. Veríme, že 

v krátkom čase sa podarí ukončiť rekonštrukciu 

interiéru, ako i celej budovy. Čo si ale môžeme 

myslieť o slovách jednotlivcov, ktorí túto rekonštrukciu spochybňujú, pýtajú sa, 

pre koho sa to robí, načo to bude, sú to zbytočne vyhodené peniaze? Budovu, 

ktorá patrí k jedným z najstarších v obci, budova, do ktorej ste chodili vy, 

mnohí z vás, vaši rodičia, starí rodičia, by sme mali nechať schátrať???  
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Pritom sme mali možnosť získať finančné 

prostriedky, tak prečo to nevyužiť? S príchodom 

jari prišiel čas, aby sa začalo pracovať na malom 

ihrisku. V týchto dňoch sa ihrisko vytýčilo, kopú sa 

jamy pre mantinely, pre uloženie umelej trávy. 

Viac ako po roku obec obdŕžala potrebnú písomnú dokumentáciu k prevádzke 

už rok ukončeného Komunitného centra. Tým by sa v našej obci malo podariť 

ďalej skvalitniť sociálnu prácu, prácu s občanmi, s komunitami. Počas troch 

mesiacov sme vypracovali a podali štyri 

žiadosti o dotácie. Zatiaľ sme obdŕžali 

kladnú odpoveď od nadácie Ekopolis, od 

ktorej sme žiadali finančné prostriedky na 

výsadbu stromčekov pozdĺž asfaltovej 

poľnej cesty vetvy „B“ po jednej strane 

smerom k starému a novému cintorínu. 

Vysadené stromy vytvoria tieň pre 

návštevníkov, hniezdište  pre vtákov, 

zabránia erózii pôdy. Verím, že zo strany 

občanov, zo strany užívateľov 

a prenajímateľa pôdy nedôjde k ich 

poškodzovaniu, naopak, budeme ich 

chrániť  a ošetrovať. Vysadené stromčeky 

majú spríjemniť vaše prechádzky a pohyb 

po tejto ceste. Celé toto prostredie má dotvoriť vyčistený starý cintorín, ktorý 

má fungovať ako lesopark so spomienkou na našich blízkych zosnulých.  

Od nadácie EPH, KSK a Coop Jednota sme zatiaľ odpovede na naše žiadosti 

nedostali.  Máme jar, začal sa rez stromov. Našou snahou bude, aby sme 

z obce odvozili orezané konáre, ktoré ste vyvozili pred vaše domy. Chceme, aby 

počas sviatkov jari bola naša dedina čistá a upravená.  

Ďalší vývoz konárov po Veľkej noci sa už neuskutoční, iba po konzultácii 

na obecnom úrade. 
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Chronologický prehľad vám poskytne  

podrobnejší súpis prác na obecnom úrade: 

 

10.01.2022 – prvý deň v práci v novom roku 2022 

10.01.2022 – 15.01.2022 – uvoľnenie a vypratanie  

                      budovy ZŠ pre začiatok prác   

                      na rekonštrukcii 
12.01.2022 – odovzdanie budovy ZŠ – staveniska – na začiatok prác   

                      rekonštrukcie – Stami-a MI 
17.01.2022 – z VÚC sme obdržali – rozhodnutie – o registrácii „KC“ 
19.01.2022 – opravený traktorik kosačka – Husquarna 
24.01. - 07.02.2022 – MŠ – „COVID-19“ – karanténa 
27.01.2022 – 1. kontrolný deň – obecná budova ZŠ 
27.01.2022 – zasadnutie mikroregiónu Čierna voda – Uh v Palíne 

28.01.2022 – prieskum prokurátorky-  
                     JUDr. Mihalcová 
31.01. – 12.02. - 27.02.2022 – príprava prác na   

                     internetovom pripojení budovy ZŠ 

03.02. a 10.02.2022 – TSP vzdelávanie – online            

07.02.2022 – oznámenie o výsledkoch kontroly z „SP“ r. 2019-2020 
07.02.2022 – obec prevzala od VVS vodárenské akcie 

14.02.2022 – obec obdržala dôležité rozhodnutie–stanovisko II. fáza–  

                      schválenie prevádzky „KC“ 
14.02.2022 – „KC“ – kontrola a oprava   

                    tepelného čerpadla 

16.02.2022 – MŠ – Valentínsky   

                    karneval 

17.02.2022 – návšteva – kontrola stavby   

                    – konateľa f-m-StaMi-a p.   

                     M. Stanka 

21.02. - 28.02.2022 – MŠ – jarné  

                      prázdniny 

23.02.2022 – porada – Ptrukša –  

                      CYKLOTRASY – stojany  

                      na bicykle v obci 

24.02.2022 – Rusko  zaútočilo na   

                      Ukrajinu 

28.02.2022 – pomoc občanom v „HN“ – poskytla Cirkev Ježiša Krista Svätých  

                      neskorších dní 
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02.03.2022 – návšteva koordinátora TSP – p. T.  

                     Kešeľa 

02.03.2022 – zasadnutie mikroregiónu Čierna voda-  

                    Uh v Palíne 

02.03.2022 – návšteva splnomocnenkyne vlády pre  

                    „RK“ - Mgr. M. Chromá 

03.03.2022 – porada Klokočov – cyklotrasy – návšteva v obci  p. Štupáková   

                      Viera – trasy cyklotrás 

07.03.2022 – vyzbieraná a odnesená pomoc pre Ukrajincov do Vysokej nad         

                      Uhom – Domček 
         - vypracované žiadostí k prideleniu „FP“ k ďalším prácam v obci 

11.03.2022 – kontrola PHSR a plánu Rozvoja obce- VÚC p. M. Keruľ 

14.03.2022 – návšteva vedúceho Správy ciest Michalovce p. M. Kráľa 

15.03. – 18. 03.2022 – práce na starom cintoríne 

17.03.2022 – MaS-valné zhromaždenie Medzi riekami – Z. Široká 

16.03-17.03.2022- 1.zber konárov v obci 

18.03.2022 – oprava defektu na traktorovom prívese 

18.03.2022 – 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

23.03.2022 – Funny sport –vytýčenie, príprava na práce –malé ihrisko 

24.03.2022- montáž tepelného čerpadla pre objekt obecnej budovy 

28.03.2022- porada v Rakovci n/O- Rada vody- Ing. Kravčik 

29.03.2022- podpísaná zmluva s nadáciou „Ekopolis“ 

29.03.-30.03.2022 – 2.zber konárov v obci    
 
 
 

K veľkonočným sviatkom, 
sviatkom jari vám prajem ich 
pekné prežitie v zdraví 
a porozumení,  
Ženám veľa vody s peknou 
vôňou, mužom veľa vodky, ale 
„s rozumom“. 
 
 
 

 
Bc. František Genco, starosta obce Bajany 



- 6 - 

 
 
 
 
 

 
CHRISTOS VOSKRESE! – VOISTINU VOSKRESE! 

 „Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, a zničil si vládu pekla. Vstal 
si ako víťaz, Kriste Bože. Pozdravil si ženy: Pokoj vám! Apoštolom 
si mier daroval, a mŕtvym vzkriesenie./kondák,8.hlas/ Samotný 
Kristus svojím krížom zostúpil do podsvetia a zničil všetky útrapy 
smrti a každému telu otvoril cestu do večnosti.“ 

V dnešnej dobe je 
potrebné viac ako 
inokedy mať vnútorný 
pokoj, ten pokoj, ktorý 
povedal Ježiš keď 
pozdravil ženy „Pokoj 
vám!“ Keď sa pozrieme 
na naše hranice 
s Ukrajinou, tak vidíme 
množstvo žien s deťmi 
ako utekajú zo svojich 
domov, pretože im hrozí 

nebezpečenstvo smrti. Tiež hľadajú pokoj. Podobne ako presvätá 
rodina Jozef, Mária a Ježiš, utekajú pred nebezpečenstvom smrti 
do Egypta a tieto rodiny sú v podobnej situácií. Čo máme urobiť 
my? Prijať ich,  keď klopú na dvere nášho srdca. Ježiš povedal: 
„Čo ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili.“ 
Skúsme sa prejaviť ako kresťania a naplniť zákon lásky: „Milovať 
budeš svojho blížneho ako seba samého.“ 

Prajem Vám požehnanú Paschu spolu s mojou rodinou 

o. ThDr. Marek Pejo, PhD., farár Lekárovce 
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“ I povedal im: čo ste prestrašení a prečo vám vznikajú v 
srdcicach pochybnosti? Pozrite mi ruky a nohy, že som to ja. 
Dotnknite sa ma a viďte….Riekol im: Tak je napísané, že 
Kristus musel trpieť a tretieho dňa vstať z mŕtvych, a že musí 
sa kázať v Jeho mene pokánie na odpustenie hriechov 
všetkým národom…. “/Lk 24/ 
 

 
Pochybnosti nemajú svoje miesto 
v našich srdciach. Veď prichádza 
k nám mocný Syn Boží, ktorý 
zvíťazil nad smrťou. Objíma 
a oslovuje nás, aby sme radostne 
oslavovali v Jeho prítomnosti. On 
učinil prvý krok smerom k nám. 
V týchto chvíľach sa 
preto odovzdajme do Ježišových 

rúk, a prijmeme milosť a milosrdenstvo od Neho! Evanjelium Veľkej noci 
zvestuje, že Hospodin sa neobrátil chrbtom tomuto hriešnemu svetu, ale 
v plnosti časov mu dosvedčil svoje milosrdenstvo, keď prijal svätú obetu 
svojho Syna. Pán Ježiš nám odkazuje, aby sme boli svedkami Božieho 
večne trvajúceho milosrdenstva. Nech Pán požehná duchovnú 
osviežujúcu moc Veľkonočných sviatkov aj v našom živote a v živote 
našich milovaných! 
 
“Vstal z mŕtvych Kristus Spasiteľ, ako víťaz z hrobu vyšiel.  
Teš sa, kresťan, život má cieľ, haleluja! 
/424/ 
POŽEHNANÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV VÁM  
PRAJE FARÁRKA  
 
MGR.HENRIETA KONDÁŠOVÁ S RODINOU 
 



- 8 - 

 

 

 

Drahí bratia a sestry, 

 

čo oslavujeme na Veľkú noc? Možno až príliš samozrejmá otázka. 

Každý z nás vie, že je to zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista.  

Aký to má dopad na náš život?  

Aký to má význam  pre Cirkev a pre kresťanstvo?  

Vzkriesenie je osou celého 

kresťanstva, celého kresťanského 

náboženstva. Bez   vzkriesenia by 

veľké Kristovo utrpenie na kríži 

nebolo zmysluplné.              

Do života sa vstupuje cez kríž, skrze 

Kristovu smrť. To nám  pripomína sv. 

apoštol Pavol v Liste Rimanom – 

Veríme, že ak sme zomreli 

s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. 

Zomrieť s Kristom znamená ochotne 

prijímať vo svojom živote všetko 

dobré i zlé, šťastie aj nešťastie, zdravie aj chorobu. Presne tak ako 

si to sľubujú snúbenci pri svadobnom obrade. S Kristom zomrieť 

znamená aj prejavovať neustálu ochotu prijímať svoj kríž, ochotu 

uskutočňovať pokánie, ale nie zo strachu, ale z lásky 

k milovanému. Ide o znovuzrodenie sa v skutočný život, v ktorom 

spočinieme v láske nebeského Otca , v prameni života a milosti. 

 

Zo srdca vám prajem hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, 

trvalý pokoj a plnosť radostí plynúcich z veľkonočného tajomstva 

Mgr. Jozef Kohút, rímskokatolícky farár Lekárovce 
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Vážení čitatelia Obecného spravodaja,  

máme za sebou prvé tri mesiace roku 2022. Zima sa pomaly končí 

a v čase, keď sa rodí tento príspevok, cez okno svieti nesmelé jarné 

slniečko. Tí, ktorí máme radi teplo, sa tomu veľmi tešíme. Teplé počasie 

nás mnohých láka do prírody, začíname pracovať v záhradách, striháme 

ovocné stromy a kríky.  

Rok 2022 sme pracovne začali 10. 1.  nástupom do práce po vianočných 

dovolenkách. Začínali sme rozpačito, nakoľko ešte naďalej trval núdzový 

stav. Niektoré zimné mesiace boli bohaté na snehovú nádielku, preto 

sme pracovali na jeho odpratávaní. Postarali sme sa o obecné cesty 

a chodníky, ale aj o hlavné cesty v katastri našej obce. Nie je nás veľa, 

ale snažíme sa urobiť čo najviac práce. 

V tomto období máme päť 

pracovníkov zaradených na menšie 

obecné služby. Obec zamestnáva cez 

ÚPSVaR Michalovce jednu 

pracovníčku, nakoľko nie sú vyhlásené 

nové projekty. Z úradu práce nám 

avizovali, že nové projekty budú vyhlásené až v mesiacoch marec, apríl, 

ale ani to nie je isté. Takže zatiaľ si musíme poradiť s týmto počtom 

pracovníkov.   

Ako prvé sme v mesiaci január odstránili vianočnú výzdobu z obecných 

priestorov a uložili sme ju na ďalšie použitie. Po úspešnosti  projektu na 

rekonštrukciu bývalej budovy základnej školy, sme začali s vypratávaním 

priestorov tejto obecnej budovy. Našou snahou bolo, aby firma Sta- mi 

Michalovce mohla začať s prácami.  
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Vysťahovaný nábytok sme uložili do 

kotolne, do garáže, dielne, novej 

zasadačky...Začali sme s rezom kríkov, 

stromov, viniča. V prípade priaznivejšieho 

počasia sme upravovali záhony a skalky. 

Novými nátermi sme obnovili lavičky na 

obecnom dvore, staré stroje pred OcÚ, 

mlyn, kríž, obrubníky. Pomaly začíname 

pracovať na veľkonočnej výzdobe 

obecných priestorov. 17. marca sme 

prvýkrát vyviezli konáre od našich 

občanov a uložili sme ich na kompostovisko. Vo vývoze sme pokračovali 

aj koncom marca. Počas zimných mesiacov sa niekoľkokrát polial 

a premiešal kompost. Pracovali sme aj na výrobe paletového sedenia , 

pod ktoré sme pozvárali kovové konštrukcie. V jarných a letných 

mesiacov nás čaká kosenie a mulčovanie plôch v katastri našej obce. 

Preto v týchto zimných mesiacoch sme sa venovali hlavne prácam, ktoré 

sa dajú robiť aj v interiéri. So zlepšením počasia sme vykosovali priestory 

starého cintorína, odstránili sme nové výhonky náletových drevín. Začali 

sme s otužovaním muškátov a ich prípravou na letnú sezónu.  

Verím, že v blízkej budúcnosti nás pri 

prácach nebudú obmedzovať žiadne 

pandémia, žiadna vojna ani iné 

nepredvídané okolnosti. Naším 

najvrúcnejším prianím je, aby na Ukrajine 

zavládol mier, aby sme boli všetci zdraví 

a šťastní. S týmto želaním končím príspevok 

o práci aktivačnej činnosti. Na záver prajem 

všetkým krásne prežitie veľkonočných sviatkov 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka AČ 
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Milí čitatelia Obecného spravodaja, 
v roku 2022 sa vám po prvý krát prihovárame 
prostredníctvom nášho Obecného spravodaja aj my, z TSP.  Zdalo sa, že tento 
rok bude lepší. Keď sme sa už ako-tak naučili žiť s pandémiou koronavírusu, 
nemilo nás prekvapila správa o dianí u našich susedov – na Ukrajine. K tejto 
téme je ťažké sa vyjadrovať. Média nám častokrát podsúvajú nepravdivé 
informácie a človek už ani nevie, čomu môže veriť. Ostáva nám jediné, dúfať, že 
sa situácia zlepší a nastane opäť mier, ktorý si každý tak veľmi praje.  

Táto situácia nám nie je ľahostajná, preto sme sa 
rozhodli začiatkom mesiaca marec zorganizovať 
zbierku na pomoc Ukrajine. Veľa z vás nám v tom 
pomohlo. Veľa z vás sa zapojilo a nezištne 
darovalo trvanlivé potraviny a hygienické potreby. 
My sme tieto roztriedili a odniesli tam, kde to bolo 
potrebné – do Domčeka vo Vysokej nad Uhom. 
Vieme však, že nielen naši susedia Ukrajinci 

potrebujú pomoc a tak sme sa snažili zlepšiť situáciu aj našim občanom, ktorí sú 
v hmotnej núdzi a pomoc naozaj potrebujú. V spolupráci s Cirkvou Ježiša Krista 
Svätých neskorších dní a s p. M. Andričíkovou sme vám doručili potravinovú 
pomoc. Pevne verím, že vás to potešilo a hlavne, že vám to pomohlo v týchto 
ťažkých časoch. 
Okrem týchto spomenutých aktivít sa snažíme byť nápomocné v rôznych 
oblastiach. Pomáhame vám v oblasti zamestnania pri vyhľadávaní voľných 
pracovných miest, asistujeme pri písaní životopisov a žiadostí do zamestnania. 
Informujeme vás o možnostiach aktivačných prác a menších obecných služieb. Z 
oblasti bývania k nám chodievate ohľadom zisťovania vlastníkov nehnuteľností z 
katastra, asistujeme pri riešení splátkových kalendárov za vodné, stočné, 
elektrinu, plyn a pod. Poradenstvo a mediácia pri riešení problematických 
vzťahov či sporov medzi susedmi a rodinnými príslušníkmi patrí tiež medzi 
dôležité súčasti našej práce.  
Medzi intervencie z oblasti zdravia určité patrí vami často využívaný predpis a 
výber liekov a spolupráca so zdravotným strediskom Bežovce a s lekárňou 
Kamilka Bežovce, kde nám a tak i vám vždy vedia dobre poradiť.  
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Vďaka tejto službe máte možnosť 
prostredníctvom nás získať lieky z pohodlia 
domova. Stačí napísať zoznam liekov, dať nám 
príslušnú hotovosť a my sa už o všetko 
postaráme. Sme si vedomé toho, že vždy 
prichádza niečo nové a tentokrát sa to týka 
predpisovania dlhodobých receptov. Vy si 
musíte kontrolovať odporúčania od odborných 
lekárov a včas si dať takéto preskripčne viazané lieky predpísať. Potom nám 
stačí nahlásiť, aký liek máte už predpísaný a my vám ho vyberieme z lekárne a 
doručíme. Veríme, že spoločne nabehneme na nový spôsob a časom si 
zvykneme. 
Už nám začalo jedno z najkrajších období roka, kedy sa všetko prebúdza po 
dlhej zime. Spolu s jarou k nám pomaly prichádzajú veľkonočné sviatky. Staré 
dobré zvyky sa postupne vytrácajú, ale v spomienkach ich ešte určite máme. 
Preto si ich trošku priblížme: Veľká noc sa vždy oslavuje prvú nedeľu po prvom 
jarnom mesačnom splne. Veľkej noci predchádza štyridsať dňový pôst. Jeho 
súčasťou je šesť nedieľ - poslednou je Kvetná. Na Kvetnú nedeľu sa v kostoloch 
svätili bahniatka. Ľudia ich dávali na poliach do zeme na ochranu pred 
krupobitím a doma za obrazy, aby chránili domy pred hromom. Podľa ľudovej 
tradície je ráno dobré skoro vstať a umyť sa rosou. Vraj sa tak zabráni lišajom a 
iným chorobám. V ten deň naposledy zaznejú zvony, ktoré potom zmĺknu až do 
Bielej soboty. Pri poslednom zvonení treba cinkať peniazmi, aby sa vás držali po 
celý rok. Na Veľký piatok sa údajne otvára zem a vydáva svoje poklady. Noc 
Bielej soboty sa nazýva aj Veľká, odkiaľ pochádza aj názov sviatku - Veľká noc. 
Na Veľkonočnú nedeľu sa svätili baranček a bochník, ale aj vajcia, chlieb a víno. 
Podľa tradície každý, kto prišiel do domácnosti, dostal kus sväteného chleba. 
Popoludní sa farbili kraslice. Z hľadiska ľudovej tradície je to najvýznamnejší deň 
veľkonočných sviatkov. Neodmysliteľne k nemu patrí šibačka. Najčastejšie sa 
šibe korbáčmi z vŕbového prútia, ktoré je symbolom jarnej prírody. Ich dotyk 
omladzuje, prináša silu a krásu. Rovnaký účinok sa prisudzuje aj polievaniu 
vodou. Radosti veľkonočných sviatkov sa obyčajne končili tanečnou zábavou. 
Na záver vám všetkým prajem v mene pracovníkov TSP príjemné prežitie 
veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, radosti a rodinnej pohody. Verím, že 
aj v budúcnosti nám zachováte priazeň a s dôverou sa na nás obrátite, ak 
budete potrebovať našu pomoc. 
Mgr. Dominika Agárdi, TSP Bajany 
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Vážení občania, 

je tu nový rok, nové ciele a nové predsavzatia... 
 
S týmto sme vkročili do ďalšieho kalendárneho roka. 
V mesiaci január nás hneď po otvorení brán našej materskej 
školy nemilo prekvapilo ochorenie COVID 19, kde sme boli 
nútení našu materskú školu opäť zatvoriť na dva týždne. 
Po úspešnom prekonaní ochorenia sme sa zase zišli spolu 
v plnom počte. Mali sme dosť času pripraviť sa a načerpať 
dostatok síl na ďalší polrok. 
 
V mesiaci február sme sa všetci premenili na rozprávkové 
bytosti na našom KARNEVALE. Užili sme si zábavu a mali sme 
aj skvelé občerstvenie. Na záver sme si rozdali ocenenie za 
nádherné masky a odfotili sme sa na pamiatku. 

  
 
 
„Karneval je krásna chvíľa,  
muzika tam vyhráva. 
Z dievčatka sa stane víla, 
motýľ, hviezda, púpava.“     
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Potom sme si oddýchli cez jarné 
prázdniny, ktoré boli od 21.2. do 
25.2.2022. 
S deťmi sme si pripomenuli, že 
marec je mesiacom „KNÍH“. Pri tejto 
príležitosti sme pripravili  výstavku kníh a porozprávali sme sa 
o knihách. Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre 
mnohých z nás je veľkou zábavou. No nebolo tomu vždy tak. 
V 18.storočí mnohí ľudia pokladali čítanie za nepotrebnú vec. 
Venovali sa mu iba vzdelanci. V roku 1955 na počesť 
významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu vznikol 
marec – mesiac knihy. Bol to ľudový spisovateľ a šíriteľ 
slovenskej a českej knihy. Hovorí sa, že kniha je najväčší 
priateľ človeka. Verím, že aj pre naše deti sa v budúcnosti 
stane kniha neodmysliteľnou súčasťou ich života, pretože 
kniha sa nedá nahradiť ani počítačom či internetom.  

 
 
 

Je tu čas Veľkonočných sviatkov. Svedčí o tom aj veľkonočná 
výzdoba priestorov škôlky. Toto slávnostné obdobie sa spája 
so zvykmi a tradíciami. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, 
ale v našich srdciach ostávajú. 
„Veľká noc, kedyže už bude,  
ktorý, že ma mládenec pooblievať príde? 
Oblievaj, oblievaj vlasy aj hlavičku, 
ale mi zašanuj tú moju sukničku.“ 
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov 
prajú deti a kolektív materskej školy. 
Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ Bajany 
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Vážení občania, 

 

po dlhej chladnej zime opäť prichádza jar so svojím čarom.  Ani jedno 

ročné obdobie neočakávame tak túžobne ako jar.  Zo zeme vyrastajú 

prví poslovia jari  snežienky,  sedmokrásky a tulipány. Ľudia vychádzajú 

zo svojich domov a náladu im zlepšujú prvé slnečné lúče. 

Aj nám v jedálni sa lepšie pracuje, keď za oknami svieti pekné slniečko. 

Symbolom jari je aj typická zelená farba a po zime okrem vitamínov sú 

dôležité pre telo aj minerálne látky tak by sme mali konzumovať viacej 

zeleniny a ovocia. Veľký dôraz treba klásť na konzumáciu ovocia a 

zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku. Deti majú často 

problém s konzumáciou 

čerstvej zeleniny a šalátov, 

takže sa budeme snažiť naučiť 

deti jesť tento prírodný zdroj 

vlákniny a vitamínov. Treba sa 

trošku pohrať s výberom 

surovín a tiež so servírovaním 

pokrmov vhodným a hravým 

spôsobom. Deti majú radi jednoznačne pestrosť, farebnosť a nápaditosť.  

Pripravíme im ovocný tanierik z viacerých druhov ovocia a zeleniny 

nakrájaných na malé kúsky. 

 

Ako som už spomínala prichádza k nám jar a s ňou aj Veľkonočné 

sviatky. Aby ste si veľkonočné sviatky aj osladili, prinášame vám typický 

veľkonočný recept: 
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Baránok obyčajný: 

3 žĺtka, 4PL práškového cukru - vyšľaháme a 

pridávame 6 PL hrubej múky s 1/2 prášku do 

pečiva, 2PL vody, 3PL oleja, z 3 bielkov 

ušľahaný sneh.  

Dáme piecť do vymastenej a hrubou múkou vysypanej formy na 35 - 40 

min. Upečeného posypeme práškovým cukrom alebo ozdobíme 

ušľahaným snehom. Dobrú chuť! 

 

 

 

 

 

 

 

Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov jari - Veľkej noci, by som vám rada  

v mene pracovníkov školskej jedálne popriala krásne prežitie sviatkov 

týmito slovami: 

 „K radu ďalších vinšovníkov podľa 

dobrých, starých zvykov  

pripojiť chcem - keď nie inšie -aspoň 

svoje skromné vinše:  

Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám 

čerstvú, sviežu vodu,  

mužom tiež nech sladko je ,nech si 

vyjdú na svoje." 

Prajem Vám veselú Veľkú noc 

 

Lívia Mižová, vedúca ŠJ Bajany 
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„Vytvor si zvyk vďačnosti a ďakuj za všetko, čo sa ti v živote 
stane. Vediac, že každý krok vpred je krok k niečomu 
lepšiemu, než zažívaš teraz.“ (Brian Tracy) 

 
Vážení občania,  

srdečne ďakujeme nadácii EKOPOLIS, ktorá 
vyhodnotila našu žiadosť o dotáciu ako úspešnú 
a pridelila nám finančný grant vo výške 3 000, 
- €. Tieto finančné prostriedky využijeme na 
výsadbu stromčekov pozdĺž asfaltovej poľnej 
cesty vetvy „B“ smerom k starému cintorínu. 
Projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore 
nadácii Ekopolis a spoločnosti Nestlé Slovensko 
s. r. o. v rámci programu Sadíme budúcnosť. 

Ďakujeme aj tým, ktorí sa podieľali na vypracovaní žiadosti 
o grant. 
 
Je chvályhodné, že veľa občanov berie starostlivosť o životné 
prostredie ako svoju srdcovú záležitosť. Je pekné, že o ochrane 
životného prostredia nielen hovoria, ale pre ochranu prírody aj 
niečo urobia. Preto ďakujeme našim mladým:, B. Karkovej, V. 
Mižovej, M. Rebjakovej a S. Dzurovi za to, že smerom na Vysokú 
nad Uhom vyzbierali odpad, ktorí tam zanechali nezodpovední 
občania. Bolo ho viac než dosť. Tí, ktorí ten neporiadok robia, by 
sa mali zamyslieť, dokedy budú svojím nezodpovedným prístupom 
devastovať životné prostredie.  
Ako starosta obce sa k poďakovaniu pripájam. Vážim si, že ste si 
našli voľný čas pre dobro, pre čistejšie životné prostredie. Mali ste 
možnosť vidieť, čo všetko sa dostane do prírody nezodpovedným 
konaním človeka.  
Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania, prinášame vám na zamyslenie nasledujúci príbeh. 
Možno vám pomôže zvládať zložité životné situácie ľahšie 
a s prehľadom:  
 
V jednej ázijskej krajine je známa legenda o roľníkovi, ktorý vyhľadal vo 
svojej dedine mudrca, aby sa mu posťažoval, ako sa mu v ničom nedarí. 
Nevedel, ako to má ďalej zvládať a chcel sa vzdať. Bol znechutený 
večnými svármi a hádkami. Vyzeralo to tak, ako keby sa v jeho živote po 
vyriešení jedného problému okamžite objavil nový, ďalší. 
 
Mudrc ho požiadal, aby išiel k jazeru a priniesol vedro vody. Potom 
rozlial vodu do troch hrncov a každý zavesil na hák nad ohnisko. 
Onedlho začala voda vrieť. Do prvého hrnca vložil zväzok mrkvy, do 
druhého niekoľko vajec a do posledného hrsť čajových lístkov. 
Mudrc nechal všetko variť pol hodiny a potom zvesil všetky hrnce. 
Vybral mrkvu a položil ju do jednej misky, vajcia do druhej a čaj nalial do 
tretej. Potom sa obrátil k roľníkovi a spýtal sa ho: 
“Povedz, čo vidíš?” “Mrkvu, vajcia a čaj”, odvetil roľník. 
Mudrc mu prikázal: “Vezmi si mrkvu a povedz, čo cítiš.” 
Roľník tak spravil a odvetil: “Mrkva je mäkká.” 
Potom ho mudrc vyzval, aby rozbil jedno vajce. Keď ho roľník olúpal, 
zistil, že vajce je vnútri tvrdé. Napokon mu mudrc prikázal odpiť si z čaju. 
Roľník sa usmial, keď ochutnal nádhernú arómu čaju. 
Potom sa spýtal mudrca: “Čo to má znamenať?” 
Mudrc mu vysvetlil, že každá z týchto troch vecí bola vystavená 
rovnakému protivníkovi – vriacej vode. Ale každá zareagovala inak. 
Mrkva bola pred varením tvrdá a krehká, po varení sa stala mäkkou a 
jemnou. 
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Surové vajce bolo krehké, jeho tvrdá 
škrupina chránila mäkké vnútro, ale vo 
vriacej vode stvrdlo. 
Čajové listy sa však zachovali zvláštne. 
Potom ako ich mudrc vhodil do vriacej vody, 
zmenili farbu. “Ako sa zachováš Ty?”, spýtal sa roľníka. 
“Keď Ti protivník zaklope na dvere, ako zareaguješ? Ako mrkva, vajce 
alebo čajový lístok?” 
Ak sa ocitnete v situácii, že musíte čeliť prekážkam, ktoré Vám život 
pripravil, spýtajte sa sami seba:  “Čo som? 
Som mrkva, ktorá pôsobí dojmom, že je tvrdá, ale pod tlakom bolesti a 
problémov zmäknem a stratím silu? 
Som vajce s krehkým srdcom a voľne plynúcim duchom, ale po strate 
zamestnania, rozvode, finančných ťažkostiach alebo po inej skúške 
stvrdnem a znehybniem? 
Alebo som ako čajový lístok, ktorý zmení horúcu vodu, čiže okolnosti, 
ktoré mu spôsobili bolesť?  Keď teplota vody stúpne, začne mať vôňu a 
chuť. 
Keď ste ako čajový list a stane sa vám to najhoršie, onedlho vám bude 
lepšie a vy dokážete zmeniť situáciu okolo seba. 
A v čase, keď budú skúšky najťažšie, sa odrazíte odo dna a zdvihnete sa 
na vyššiu úroveň. 
Teda ako sa dokážete postaviť proti nepriateľovi a problémom? 
                           Ako mrkva, vajce alebo čajový list? 

 
 

 

 

 

 

Redakcia Obecného spravodaja 
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MAREC - MESIAC KNIHY 
„Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“ 
– Jeanette Winterson 
Knihy sú bránou do sveta poznania. Mnohí z nás ich nepochybne majú odložené 
nielen v poličke, ale i v srdci. Hoci azda každý vie, že marec je venovaný knihám, 
málokto aj tuší, prečo je tomu tak. Dňa 10.3.1796, teda presne pred 225 rokmi sa 
narodil Matej Hrebenda Hačavský, na počesť ktorého je už od roku 1955  marec 
považovaný za mesiac knihy. Hrebendu postihol neľahký osud. Vyrastal v 
chudobných podmienkach a ako desaťročnému mu zomrela matka. Už od 
ranného detstva mu slabol zrak a ešte predtým, než prekročil prah dospelosti, 
úplne oslepol. Hrebendu celým životom sprevádzala nehynúca láska ku knihám, 
ktorej sa nehodlal vzdať i napriek tomu, že žiadnu z nich si nedokázal prečítať. 
Počas svojho života prechodil celé Slovensko a zavítal aj do Prahy, Pešti či 
Viedne rozširujúc slovenské a české knihy. Vydavatelia mu predávali knihy a on 
ich spájal nielen s predajom, ale aj nimi poúčal ľudí, šíril kultúru a osvetu o 
význame kníh, národnej identity a kultúry. Knihy zbieral, rozširoval a zachraňoval 
roznášajúc ich do všemožných zákutí inteligencie - donášal ich vzdelancom, 
posielal do škôl a spolkových inštitúcii. Taktiež výrazne dopomohol s budovaním 
a rozširovaním knižníc. Mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. 
Podľa obyčajných ľudí čítanie kníh bolo určené jedine vzdelancom. Na cestách 
Hrebenda zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením či roztrhaním a tým sa 
pričinil o vybudovanie knižníc. Často hovorieval: „Nemám nič, nežiadam nič.“ Pri 
svojej slepote videl oveľa viac ako mnohí cez veľké okuliare. Knihy videl srdcom, 
nie očami. Hrebendov život nielen začal, ale i skončil v marci. Za svoj život sa 
výrazne pričinil o popularizáciu kníh a nepochybne si zaslúži svoje miesto v 
národnej pamäti. Nabudúce, keď budete listovať stránkami knihy, nečítajte iba 
očami - čítajte srdcom. 
 
8. marec - MDŽ 
Medzinárodný deň žien je pre mnohých sviatkom minulého režimu. Avšak jeho 
korene siahajú do Ameriky a vznik tohto sviatku s bývalým režimom nemá nič 
spoločné. Všetko sa to začalo v Amerike v roku 1908.  
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Do ulíc New Yorku vyšlo štrajkovať 40 tisíc krajčírok, 
nakoľko ženy boli nespokojné so svojím nevýhodným 
postavením v spoločnosti, nemali dokonca ani 
hlasovacie právo. Tieto protesty boli úspešné a 
posledná februárová nedeľa roku 1908 sa 
stala Národným dňom žien v Amerike. 
Dátum 8.marec sa uzákonil až po 1. svetovej vojne. Sviatok sa rýchlo rozšíril aj 
do ostatných krajín. Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a po roku 

už nadobudol masový charakter veľkých osláv. 
Počas 2. svetovej vojny bol tento sviatok zrušený a 
po roku 1945 obnovený. Žiaľ, často využívaný na 
komunistickú propagáciu. Po roku 1989 sa začal 
tento sviatok znevažovať, popri sviatku Dňa 
matiek zostal pre mladú generáciu nepotrebným a 
zabudnutým. 

Aj keď na tento sviatok môžeme mať rôzne názory, nemali by sme 
zabudnúť na naše mamy a babky, ktoré ho vnímajú inak a poďakovať sa im za 
to, že sú tu pre nás a my sme radi, že ich máme. 
Drobný kvietok, malá pozornosť poteší a je poďakovaním za ich lásku 
a starostlivosť. To je  najmenej, čo im môžeme dať. 
 
28. marec – Deň učiteľov 
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, 
učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, 
ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu 
a poďakovanie. 
Jar a Deň učiteľov patria k sebe 
a aj keď v prírode tento rok jarné 
teplo ešte chýba, nech nechýba 
v našich srdciach.  
Vážení učitelia, nechajte prebudiť 
svoju „učiteľskú dušu“ naplno 
a napriek všetkému a všetkým 
buďte učiteľmi hodnými tohto 
mena... 
 
Redakcia Obecného spravodaja 
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. 

S láskou a želaním všetkého najlepšieho vám 

želáme tie najkrajšie veľkonočné dni. 

Nech vám Veľká noc prinesie veľa radosti, 

šťastia a pokoja  

a nech atmosféra týchto dní sa prenesie i do 

zvyšku vášho života. 

 

 

 

 

 

 

 

                      praje kolektív pracovníkov OcÚ Bajany 
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