
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomické leto sa začína 21. 6. Leto je  jedno z ročných 

období v miernom teplotnom pásme nasledujúce po jari a 

predchádzajúce jeseni. Leto je čas prázdnin a romantických 

dovoleniek. Leto je ročné obdobie, na ktoré sa asi najviac tešíme. 

Je to obdobie, ktoré asi najviac túţobne očakávame. Leto je 

obdobie oddychu a relaxu . Pre deti obdobie prázdnin a leňošenia. 

Toto obdobie láka ľudí k vode a do prírody. Leto má však i svoje 

sprievodné stránky,  na ktoré treba pamätať. Je to čas veľkých 

horúčav, búrok a sucha. Aké bude tohtoročné leto? To ukáţe čas.  

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Obdobie_roka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obdobie_roka
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Teplotn%C3%A9_p%C3%A1smo&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jar
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jese%C5%88
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Vážení občania, milí čitatelia Obecného spravodaja, 

a opäť tu máme ďalšie leto. Dlhé mesiace sme sa tešili na jeho príchod. 

Už len pri pomyslení na chvíle voľna našu  myseľ a srdce zalieva radosť. 

Každý máme svoju vlastnú predstavu o úžasnej dovolenke, každý z nás 

túži po niečom inom. Možno toto leto bude trochu iné ako ostatné kvôli 

pandémii koronavírusu. Chvíle voľna a oddychu by však mali byť 

naplnené niečím, čo nás skutočne urobí šťastnými. Americký spisovateľ 

John Steinbeck povedal: „Umenie odpočinku je súčasťou umenia 

práce.“  Veď, aby sme si užili dni voľna  podľa svojho, nemusíme 

cestovať na kraj sveta. Ani vysnívaná cesta nemusí splniť naše 

očakávania, pokiaľ si nedokážeme vychutnávať malé každodenné 

radosti.  Je tu teda  čas dovoleniek, čas mnohých zastavení a pokoja. 

Vychutnávajme si krásy leta so všetkými jeho 

štedrými plodmi v obojstrannom spoznávaní sveta 

detí i dospelých. Len takto pocítime skutočný 

dotyk leta, ktorý neoživí len naše vzťahy 

v rodinách, ale bude i obrovským darom v podobe 

skutočnej energie, ktorá nám pomôže prežiť 

v radosti i obdobia bez teplých slnečných lúčov.  

Ale skôr, ako si začneme užívať dovolenky, 

prázdniny a chvíle voľna, prinášame vám zhrnutie 

prác na obecnom úrade za mesiace apríl, máj a jún. 

Boli to zvláštne mesiace, mesiace poznačené 

koronakrízou, mimoriadnou situáciou a prísnymi opatreniami. Zdá sa, že 

najhoršie máme za sebou, ale opatrnosti nikdy nie je dosť.  

Začítajte sa teda do nasledujúcich článkov a určite sa dozviete, čo je nové 

v našej obci. Prajeme všetkým našim občanom príjemné a ničím 

neobmedzované chvíle leta. 

 

Redakcia Obecného spravodaja  
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Vážení občania, 
preţívame zloţité obdobie. Je to obdobie, pravdepodobne od skončenia 
2.svetovej vojny, pre ţivot človeka jedno z najnebezpečnejších. Uplynulé dni, 
týţdne, tri mesiace nám ukázali, aký je človek zraniteľný. Videli sme takmer 
prázdne, vyľudnené veľké mestá. Videli sme, čo dokázala choroba – pandémia 
koronavírusu. Videli sme, ako ľudia zomierali, ako ich odváţali v desiatkach, 
stovkách...Našťastie, u nás na Slovensku to nebolo aţ také zlé, vďaka včasným 
opatreniam. Nosili sme povinne rúška. Niekedy sme jeden druhého takmer 
nepoznali. Je potrebné byť vďačný, ţe my sme obišli v tejto biede pomerne 
dobre. Musím však povedať, ţe ţivot človeka sa nezastavil a ak chceme ţiť, tak 
sa ani nemôţe zastaviť. Poľnohospodári pracovali, aby zaloţili novú úrodu, aby 
sme nehladovali. Nespočetné mnoţstvo odvetví pracovalo, aby ţivot 
pokračoval, aby tí, čo sú doma, boli spokojní. V tomto zloţitom období je 
potrebné obdivovať lekárov, zdravotnícky personál, ako vytrvalo a usilovne 
pracovali, ošetrovali a poskytovali potrebnú zdravotnícku pomoc a starostlivosť.  
 
Na 90 dní bol vyhlásený núdzový stav, bola vyhlásená mimoriadna situácia, 
ktorá pretrváva i v súčasnosti s uvoľnením niektorých opatrení. Treba povedať, 
ţe i za týchto podmienok, v obmedzenom reţime obecný úrad pracoval 
v skrátenom pracovnom čase. Robili sa základné potrebné práce, ktoré sa 
museli urobiť, odoslať, vybaviť a vyriešiť. Vo väčšine prípadoch sa robilo 
elektronicky, aby sa zabránilo osobnému styku. Po prvom týţdni voľna začali 
pracovať na štyri hodiny pracovníci prijatí cez úrad práce. Len vďaka nim, ich 
úsiliu a práci sa nám podarilo udrţať verejné priestory v poriadku. Týmto ľuďom 
z mojej strany ako starostu obce patrí i verejné poďakovanie. Po deviatich 

rokoch chodenia, vybavovania, dokladovania 
písomností, rozhodnutí, sa konečne podarilo, 
ţe sa urobila hlavná trasa optokábla smerujúca 
cez Lekárovce, Pinkovce na Ukrajinu. 
V dohľadnom čase sa majú v obci urobiť 
rozvody pre napojenie domácností na 
optokábel. Zákazku získala firma Telekom. 
Vážení občania, ak sa nám podarí v obci 
urobiť rozvody optokábla, obec bude mať 

kompletnú infraštruktúru. Nepochybne, je veľmi dobre, ţe pred rokom  obec 
dostala traktor. Ale je ešte lepšie, ţe prostredníctvom NFP obec  
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dostala malotraktor Locust s desiatimi prídavnými 
zariadeniami. Tým dnes môţem povedať, ţe obec je 
v tomto smere samostatná a čo sa týka strojového 
parku, nie je na nikom závislá. Môţeme pracovať, 
plniť úlohy, ktoré sú na obce kladené v zmysle 
zákona. Je dôleţité a dobré, ţe máme ľudí, ktorí 
pracovali na traktore, malotraktore, majú školenia 
a majú potrebné doklady. Musíme vidieť do budúcnosti a myslieť na to, ţe 
techniku, ktorú máme si musíme chrániť. Jednoducho povedané, musíme pre 
ňu urobiť prístrešok. Obec v priebehu mesiaca jún vypracovala dve ţiadosti 
o nenávratné finančné prostriedky, na malé ihrisko a prostredníctvom projektu 
Úradu vlády pre rozvoj regiónu na zvýšenie zamestnanosti, t.j. na pracovníkov, 
ktorých zamestnávame.  
O našej ďalšej práci svedčí chronologický prehľad prác za obdobie apríl, 
máj a jún 2020, ktorý vám predkladám: 

 

02.04.2020 – distribúcia obecného spravodaja, 

03.04.2020 – zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

06.04. - 08.04.2020 – príprava veľkonočnej výzdoby, 

15.04.2020 – vypracovaná ţiadosť – Projekt na základe výzvy Coop Jednota 

16.04.2020 – na nový cintorín bola po zime namontovaná pumpa 

od 16.04.2020 – kaţdý týţdeň v utorok a piatok – dezinfekcia autobusových 
zastávok, prístupu k obchodu Coop Jednota, prístup k obecnému úradu 

16.04.– 24.04.2020 – práce na starom cintoríne 

20.04. – 30.04.2020 – po prvý raz kosenie verejných priestranstiev 

25.02. – 26.05.2020 – kaţdý utorok zber konárov v obci – spolu 13x 

27.04. – 28.04.2020 – zrušená veľkonočná výzdoba 

27.04.2020 – monitorovacia správa na kompostovisko 

06.05.2020 –vydané stavebné rozhodnutie na „Malé ihrisko“ 

12.05.2020 – stanovisko ÚVO k verejnému obstarávaniu na KC 

14.05.2020 – podpísaná zmluva - obec – Stami – výstavba KC 

14.05.2020 – verejné obstarávanie na Malé ihrisko 

11.05. – 02.06.2020 – výkopové práce na optokábli Bajany- Lekárovce – 
Pinkovce – Ukrajina 

25.05.2020 – rodičovské zdruţenie MŠ – začiatok výuky v MŠ po koronavíruse 

26.05.2020 – kontrola terénnych úprav po výkopových prácach optokábel 

28.05.2020 – obec obdrţala malotrakor „LOCUST“ a 10 prídavných zariadení 
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29.05.2020 – porada pracovníkov obecného úradu, 
Nafta Gbely – sponzorský dar 1 000€ - účelovo 
viazané FP 

25.05. – 29.05.2020 – po 2. raz kosenie verejných 
priestranstiev. 

02.06.2020 – ukončené terénne úpravy po prácach 
na optokábli. 

02.06. – 05.06.2020 – štiepkovanie konárov na kompostovisku. 

03.06.2020 – zúčtovanie projektu malotraktor „LOCUST“ 

04.06.2020 – zasadnutie VV MAS Medzi riekami 

04.06.2020 – príprava ţiadosti na Úrad vlády o pridelenie NFP pre 
zamestnanosť a zariadenie KC 

08.06.2020 – vypracovanie podkladov a ich odoslanie k ţiadosti o NFP 

08.06. – 17.06.2020 – 3. kolo kosenia verejných priestranstiev katastra obce 

od 08.06.2020 – štiepkovanie konárov sústredených pri kompostovisku. 

10.06.2020 – prvý krát sa odskúšal malotraktor LOCUST pri mulčovaní. 

11.06.2020 – vypracovanie písomných podkladov pre broţúrku „obec Bajany“ 

11.06.2020 – Polícia – ŠPZ malotraktor „LOCUST“ 

12.06.2020 – vypracovanie monitorovacej správy k NFP kompostovisko – 
doplňujúce údaje 

od 12.06.2020 – prebieha po tretí krát kosenie verejných priestorov 

16.06.2020 – podpis ţiadosti o NFP k regionálnemu rozvoju obce 

17.06.2020 – školenie pracovníkov obecného úradu k zákonu o ochrane 
osobných údajov 

18.06.2020 – vypracovanie doplňujúcich údajov k ţiadosti „Malé ihrisko“ 

19.06.2020 – 2.zasadnutie OZ Obce Bajany 

22.06.2020 – zasadnutie mikroregiónu Čierna voda – Uh v Sennom 

23.06.2020 – valné zhromaţdenie „MAS Čierna voda – Uh v Zemplínskej 
Širokej, doplnenie písomných podkladov k ţiadosti o NFP „malé ihrisko“, pre MŠ 
nám boli doručené 2 ks stolov na šk. dvor 

24.06.2020 – zasadnutie komisie pre ţivotné prostredie a verejný poriadok, 
rozšírené o poslancov OZ – čierna skládka „Zugov“ 

25.06.2020 – Infodeň Michalovce 

26.06.2020 – MŠ – rozlúčka s predškolákmi 

Všetkým prajem do teplých, letných, prázdninových dní pohodu, 
porozumenie, veľa zážitkov a úspechov, hlavne dobré a pevné zdravie. 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Vážení spoluobčania, 
 
ešte pred pár týţdňami bolo všetko inak. Moţno sme si robili z 
koronavírusu aj ţarty. Donedávna boli škola a škôlka zatvorené. 
Momentálne ţijeme vo veľkej neistote, ktorá sa týka budúcnosti. 
Omnoho intenzívnejšie túto skutočnosť vnímajú deti. Potrebujú 
istotu, a na to ste vy, rodičia, a my, učitelia. Dôleţité je, aby deti 

nestratili pevný reţim dňa počas 
pracovných, resp. školských dní. 
Ostali ste doma s deťmi, a je na 
vás, aby ste sa im venovali, 
pomohli im so školou, úlohami. 
Ako je v škole vzdelávacím 
partnerom ţiaka pedagóg, túto 
rolu teraz zastávate vy. Čo nie je 
ľahké. Pedagógovia s vašimi 
deťmi fungujú prostredníctvom 
internetových platforiem, cez 
ktoré im zadávajú úlohy, výklady 
atď. Prosím vás o spoluprácu, 
trpezlivosť.  
 
Materská škola bola zatvorená 

od 16.3.2020 do 29.5.2020. 
 
Sme veľmi radi, ţe sme mohli opäť brány našej materskej školy 
otvoriť dňa 1.6.2020. Naša materská škola funguje v obmedzenom 
reţime a to od 7:00 do 12:00 hod. bez obeda. Ale aj napriek tomu 
sa tešíme z pravidelnej dochádzky našich chodiacich detí.  
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Pred samotným príchodom detí 
a zamestnancov bola materská škola 
vydezinfikovaná, zakúpili sa dezinfekčné 
prostriedky, bezdotykové dávkovače 
mydla, teplomer, dávkovače na papierové 
utierky. Snaţili sme sa splniť hygienické 
poţiadavky, aby sme mohli našu škôlku 
znova, aj keď iba na jeden mesiac, otvoriť.  
 
Našu materskú školu tento rok opustia a zasadnú do školských 
lavíc tieto deti – naši 
predškoláci: 
 
Peťko Lakatoš 
 
Lukáško Szalay 
 
Rastik Adam  
 
Karinka Baňasová  
 
Milanko Kopor  
Prajeme im veľa usilovnosti a trpezlivosti v novej škole, veľa 
kamarátov.  
Ešte predtým im, ale aj ostatným deťom prajeme, aby si letné 
prázdniny uţili v zdraví, bez úrazov, aby sme ich mohli znova 
privítať v novom školskom roku.  
Letné prázdniny : 1. júl (streda) až 31. august 2020 (pondelok) 
Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020 (streda).  
Teší sa na vás kolektív pracovníkov Materskej školy Bajany 

 
 
 
 
 
 

Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ 
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Vážení občania, 

posledné tri mesiace nám ubehli ako voda a už máme 

mesiac jún a s ním spätý aj koniec školského roka 2019/2020. Tie tri mesiace boli pre 

nás dosť náročne, ako všetci viete, lebo od 16.03 2020 ústredný krízový štáb SR  prijal 

prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a preto 

boli zatvorené všetky materské a základné školy. 

Ale od 1.06.2020 boli materské a základné školy 1. stupňa znovu otvorené a aj naša 

školská jedáleň preto môže pripravovať desiatu pre deti za prísnych hygienických 

opatrení.  

Chcem  vám povedať, že školské jedálne sú jednou z možností, ako  deťom zabezpečiť 

zdravšiu variantu kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v 

priemere minimálne jedno jedlo s takou výživnou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú. 

Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed v primeranom čase a 

prepracovaný jedálny lístok. Okrem toho, školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro 

obmieňané, musia spĺňať prísne hygienické normy. Školské stravovanie predstavuje 

rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a 

mladistvým počas vyučovania najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálnych 

lístkov rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy. Sú to najmä odporúčania, 

týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov s cieľom obmedziť spotrebu živočíšnych 

tukov, tučného mäsa a mäsových výrobkov a zvýšiť ponuku ovocia a zeleniny, najmä v 

surovom stave v podobe šalátov. 

Stravovanie v našej upravenej školskej jedálni 

podlieha prísnym predpisom a čo je hlavné – strava 

je pestrá, nespôsobuje obezitu a obsahuje 

všetky výživné látky. 

Tak  ako som už povedala, blíži sa koniec 

školského roka a začína sa  leto, čas prázdnin a 

dovoleniek.  Užite si ho a načerpajte nové sily. 

 

Lívia Miţová, vedúca ŠJ 
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Vážení spoluobčania,  
ani sme sa nenazdali a prvých šesť 
mesiacov roka uţ máme za sebou. Prešla jar, pred nami sú letné 
mesiace, ktoré síce niekedy pripomínajú jeseň, ale snáď sa to 
upraví a uţijeme si očakávané leto. Predchádzajúce mesiace boli 
poznačené obmedzeniami kvôli pandémii COVID- 19. Aj v  tomto 
neľahkom období sme sa snaţili zabezpečiť chod obce 
a vykonávať práce aj počas mimoriadnej situácie. Kaţdý utorok 
sme urobili zber konárov z vašich domácností a odviezli ich na 
kompostovisko. Tie boli v tomto období poštiepkované a uloţené 
na kompostovisko za účelom ďalšieho spracovania. Cez projekty 
úradu práce zamestnávame v tomto období 6 pracovníkov. Máme 
podané ţiadosti o prijatie ďalších troch pracovníkov, ktoré sú 
v štádiu riešenia. Snaţíme sa nájsť opatrenia na zvýšenie 
zamestnanosti, čím by sme pomohli nezamestnaným občanom 

a tieţ aj obci. A prečo obci? Bez týchto 
pracovníkov by dedina nevyzerala tak, 
ako vyzerá teraz. Kataster obce, nielen 
jej centrum je udrţiavané vykosovaním. 
Vďaka technike udrţujeme cca 20 km 
poľných ciest v našom katastri. 
Vykonávame práce na úprave dediny 
vo všetkých jej častiach. Udrţiavame 
cintoríny, ihrisko veľké aj multifunkčné, 
priestor na Vysokú nad Uhom a oproti 
Bajanskej jame, riečnu cestu, začiatok 

a koniec dediny, poľné cesty po okrajoch a pod. Mimo vykosovania 
vykonávame ďalšie práce, či uţ murárske, zváračské, údrţbárske. 
Prečo to hovorím? Niektorí občania si totiţ myslia, ţe pracovníci 
na obecnom úrade nič nerobia, iba preflákajú celé dni. Odváţne 
tvrdenie, nakoľko osoba, ktorá to tvrdí moţno nemá vôbec prehľad 
o tom, čo sa robí na obecnom úrade celé dni.  
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My, ktorí sme tu denno denne s nimi, vieme 
najlepšie posúdiť, koľko, moţno mravenčej, 
ale o to uţitočnejšej práce, títo pracovníci 
urobia. Váţme si prácu kaţdého človeka, ale 
hlavne si váţme to, ţe chce pracovať a snaţí 
sa pracovať dobre.  Iba toľko na túto tému. 
Ale vráťme sa k našej práci. Začiatkom apríla 
sme dokončili veľkonočnú výzdobu obce. Verím, ţe sa vám páčila 
a potešila vás, hoci Veľká noc bola netradičná kvôli koronavírusu. . 
Po uvoľnení opatrení sme sa začali vracať do normálneho ţivota. 
Začali sme dobiehať zameškané. Najdôleţitejšie bolo vykosovanie 
priestorov. V tomto období uţ tretíkrát kosíme verejné priestory 
obce a jej okolia. Medzitým sa štiepkovali konáre, ktoré sa zváţali 
na kompostovisko. A verte mi, bola ich naozaj poriadna kopa.  

Pravidelne  opravujeme náradie na školskom 
dvore, ktoré sa niekomu stále „podarí“ zlomiť. 
Ţeby to robili malé deti, pre ktorých hru 
a rozvoj pohybových aktivít je to určené?  Pri 
Rozlúčkovej sieni sme vysadili stromčeky – 
tuje, ktoré by mali slúţiť ako ţivý plot 

v prednej časti objektu. Pravidelne sme prevádzali dezinfekciu 
verejných priestorov – autobusové zastávky, priestory pred 
predajňami, pred obecným úradom a MŠ. Vykonávali sme aj 
postrek proti burine na miestach, kde technika nemôţe. Obnovili 
sme kvetinovú výzdobu na obecnom úrade, staráme sa o záhony, 
kvety, kríky, stromy...Pravidelne upratujeme vo vnútorných 
priestoroch obecného úradu, MŠ, TSP, AČ... Na školskom dvore 
vedľa materskej školy sme pripravili betónové podstavce, na 
ktorých budú umiestnené stoly s lavičkami pre našich najmenších. 
Stále sa nájde nejaká práca, ktorú treba urobiť, raz niečo opraviť, 
zloţiť, farbiť či maľovať.  
Čo dodať na záver? Je čas dovoleniek, čas oddychu a prázdnin. Využite 
tieto chvíle na regeneráciu síl a relax. A čo je najdôležitejšie – strávte ich 
s ľuďmi, ktorých máte radi a s ktorými sa cítite príjemne. 
Dovidenia v septembri pri ďalšom čísle Obecného spravodaja 

 
Ibolya Bosnyáková, koordinátorka AČ   
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Milí Bajančania, 
od kedy som nastúpila na miesto terénnej sociálnej 
pracovníčky v obci, ubehol už nejaký čas. Prajem si, aby ste naďalej moju 
prítomnosť v dedine vnímali pozitívne.  
Dni sa nám zreteľne predlžujú a radi ich trávime vonku, v záhrade či na dvore. 
Vďaka tomu môžete zazrieť aj mňa, ako prechádzam dedinou a často krát vás aj 
oslovím. Je to preto, aby ste vnímali môj záujem o vás. Rada sa porozprávam na 
rôzne témy, vypočujem si o vašich starostiach, ale ešte radšej o vašich 
radostiach. Nemajte preto ani vy obavy ma osloviť. Som tu predsa pre vás, aby 
sme sa dozvedeli čo potrebujete, aby ste sa vyrozprávali, možno potrebujete 

rady alebo mi ich radšej odovzdáte.  
Predchádzajúce mesiace sme 
osobné návštevy museli obmedzovať 
kvôli šíriacemu sa vírusu Covid-19 a s 
tým súvisiacimi opatreniami ÚVZ SR. 
Spoločne sme to zvládli. Vďaka 
disciplinovanosti sa nám podarilo 
docieliť, aby v obci nebol potvrdený 
ani jeden prípad tohto ochorenia. Tí, 
čo mali nariadenú domácu karanténu 
ju svedomito dodržiavali a ostatní 
sme boli tolerantní a dodržiavali sme 

nariadené opatrenia. 
My, pracovníci OcÚ, sme prispeli k prevencii proti šíreniu vírusu a našim 
seniorom, ktorí patrili k najviac ohrozenej skupine, sme rozdali rúška a 
zabezpečovali potrebné nákupy. Snažili sme sa byť nápomocní najviac, ako sme 
vedeli. Určite ste si všimli, že pravidelne boli dezinfikované verejné priestory - 
autobusové zastávky, priestranstvá pred obchodmi, pred OcÚ a taktiež pred 
materskou školou a kanceláriou TSP.  
Aj keď ohrozenie nateraz pominulo, musíme si uvedomiť, že vírus COVID-19 
nezmizol, nestratil sa. Je nesmierne dôležité pokračovať v dodržiavaní hygieny a 
v prípade podozrenia na nejaké respiračné ochorenie radšej ostať v domácom 
prostredí. 
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Mnohí sme po uvoľnení opatrení začali opätovne 
pracovať, detičkám sa otvorila materská škola, no 
nesmieme zabúdať na to, že oddychovať treba a každý 
z nás by si mal nájsť chvíľku pre seba. Taká prechádzka 
v krásnej okolitej prírode, po chotári obce nám dokáže 
vyčistiť hlavu  a z prírody načerpáme neskutočnú 
energiu. Stačí len dýchať čerstvý vzduch a kráčať.  Veď ako hovorí staré známe 
príslovie, nie len prácou je človek živý … 
Pamätajte, že sme tu pre vás a vždy sa snažíme vyjsť vám v ústrety. Podarilo sa 
nám cez organizáciu Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní  z USA pre 
35 z vás, s nízkym príjmom, zabezpečiť potravinovú pomoc vo forme 
balíčkov. Srdečne ďakujeme aj vo vašom mene. Za minulé mesiace sme riešili 
rôzne záležitosti. Spolupracovali sme s ÚPSVaR – situácie v súvislosti so stratou 
zamestnania či nezamestnanosťou, poradenstvo v oblasti sociálnych a štátnych 
dávok, asistovali sme pri písaní životopisov a žiadostí do zamestnania či 
motivačných listov. Veľmi zásadnou je pre nás spolupráca so zdravotným 
strediskom Bežovce, kde každý štvrtok chodievame predpisovať potrebné lieky a 
taktiež s lekárničkami z lekárne Kamilka v Bežovciach, kde tieto lieky následne 
vyberieme a distribuujeme medzi vás. Je dôležité, aby ste zodpovedne 
pristupovali k svojmu zdraviu. V predošlom období bolo viac ako inokedy dôležité 
poradenstvo smerujúce k dodržiavaniu osobnej hygieny – časté umývanie rúk. 
Spolupracovali sme aj s PZ, s ktorými sme si vymieňali informácie o občanoch 
vracajúcich sa zo zahraničia, o dodržiavaní prijatých opatrení a podobne. 
Intervencie z oblasti bývania boli tiež bežné, spomeniem napríklad asistencie pri 
riešení zmeny dodávateľov energií.  
Nedá mi v tejto zložitej situácii spomenúť aj poradenstvo v oblasti hospodárenia s 
financiami. Je podstatné, aby sa zvyšovala ekonomická gramotnosť klientov, 
bežne sme asistovali pri vypisovaní poštových poukážok a podacích lístkov, 
objasňovali sme faktúry či riešili splátkové kalendáre... 
Môžem zhrnúť, že každý deň, strávený v obci je pre mňa iný a vždy niečím 
výnimočný.  

Pracovný čas ostáva nezmenený, každý pracovný deň od 
7.00  do 15.00 hod. 
Môžete nás navštíviť osobne, v kancelárii TSP alebo nás 
kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle 0918 561 738. 
Prajem Vám krásne leto, plné oddychu a slnka  

Mgr. Dominika Agárdi, TSP Bajany 
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Vážení čitatelia Obecného spravodaja, 

 

po druhý krát v tomto roku vás chcem oboznámiť s činnosťou denného 

stacionára. Ako všetci dobre viete, stacionár je od 16. 3 zatvorený z 

dôvodu pandémie - Covid19. Opatrovateľky pracujú s domu.  

Naša každodenná práca vyzerá asi takto: 

1.    Telefonicky sa kontaktovať s klientom, dozvedieť sa niečo o jeho 

zdravotnom stave.  

2.  Ak klient potrebuje nákup, tak mu ho samozrejme zabezpečíme.  

3.   Klienti majú zabezpečený teplý obed, o ktorý sa stará Reštaurácia 

Pohoda - Sobrance. Obedy sa rozváţajú adresne na objednávku po 

celej dedine. Chcem sa touto cestou poďakovať majiteľom reštaurácie a 

ich personálu, ţe nám vyšli v ústrety a sú ochotní pre nás túto sluţbu 

robiť kaţdý deň a za kaţdého počasia.  

4.    Kaţdý deň sa vedú podrobné záznamy o našej činnosti. S 

potešením môţem uverejniť, ţe naše klientky šijú rúška, naďalej háčkujú 

oblečenie a deky pre tých najzraniteľnejších. Uţ máme v škatuli zopár 

pekných kúskov, ktoré plánujeme po úspešnom zvládnutí karantény, 

odovzdať na niektorom neonatologickom oddelení.  

Hoci nám chýbajú naše kaţdodenné 

spoločné stretnutia, posedenia 

a rozhovory, snaţíme sa túto 

situáciu zvládať. Uţ sa tešíme, keď 

sa opatrenia uvoľnia a my budeme 

opäť spolu tráviť aspoň časť dňa.   

Toto je moje krátke zhrnutie našej 

činnosti za druhú dekádu roka.  

 

Prajem vám, milí priatelia, za seba, ale aj za mojich klientov, krásne 

slnečné leto, veľa vzrušujúcich záţitkov z dovoleniek a hlavne dobrú a  



- 13 - 

 

rodinnú pohodu. "MAJME SA RADI, VEĎ ŢIVOT 

JE TAK KRÁTKY, NIE JE ČAS NA ZBYTOČNÉ 

HÁDKY!" 

A na záver niečo na pobavenie : 

Vnuk sa pýta dedka: 

- Dedko, ty si bol na vojne?  

-Bol, vnúčik môj, bol. - A ruku ti odtrhol granát?  

- Nie, synček, to pri odvode, keď ma ťahali pred komisiu 

 

Babka ide cez les a pred ňou gang. Babka sa pýta: 

- Dúfam ţe ma nechcete znásilniť??? - Aleee babka... len tak 

na zemi??? Babka reaguje :- Ale však ja mám v ruksaku aj 

deku!!!  

 

- Ja sa nebojím staroby. Vţdy sa budem mať o čo oprieť, chváli 

sa dedko susedom, 

-To máte také dobré deti a vnúčatá? - Nie - mám pevné barle.  

 

Večer v parku na lavičke plače malý chlapec. Ide okolo starý 

pán a pýta sa ho: - Prečo plačeš? 

- Lebo nemôţem robiť to, čo robia dospelí v kríkoch.  

Pán sa pozrie do kríkov a tieţ sa rozplače.  

 

Príde 100-ročný dedko k doktorovi: 

-Pán doktor, ja tej svojej 50 - ročnej ţene nedám celú noc spať!  

- A to ako je moţne?  

- Do polnoci fajčím a do rána kašlem.  

 

Dôchodca hovorí manţelke: - Evička, dnes som splatil 

študentskú pôţičku, môţeme si začať šetriť na svadobnú cestu. 

 

S humorom sa všetko lepšie znáša.  

 

Irena Popčáková , opatrovateľka DS 
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EJ, LETO, LETO... 
Máme leto. Máme teplo. Máme 
pekný letný deň. O niekoľko 
dní nám začne zlatá ţatva. 
Kaţdý hospodár má radosť, 
lebo vidí výsledok svojej 
celoročnej práce, pôda mu 
vracia to, čo do nej vloţil. 
Vracia mu nielen hlavný 
produkt – zrno, ale aj 
vedľajší  – slamu. A práve 
slama sa niektorým 

pestovateľom stáva nepotrebnou a ako najjednoduchší spôsob jej likvidácie je 
jej spálenie priamo na poli. Moţno si to neuvedomujú, ale  práve 
vypaľovaním  strnísk a slamy po ţatve sa dopúšťajú porušovania niekoľkých 
zákonov. Z tohto dôvodu vyzývame všetkých občanov, aby  slamu 
nespaľovali, ale radšej pozbierali, a nechali zhniť na kope. Svojím 
konaním nielenže pomôžeme prírode, znížime riziko vzniku požiaru, ale 
vyhneme sa aj prípadným sankciám. 

Z CUDZIEHO KRV NETEČIE?!? 
Budova obecného úradu je umiestnená v upravenom a udrţiavanom prostredí. 
Vedľa je upravený školský dvor pre deti MŠ, cez víkendy a v popoludňajších 
hodinách pre rodičov s malými deťmi nielen z našej obce, ale aj z blízkeho 
okolia. V zadnej časti dvora máme postavený prístrešok na posedenia.  
Čo však máme povedať a hlavne komu, keď v pondelok po víkende prídeme do 
práce a školský dvor, zadná časť dvora a prístrešok je plný odpadkov, 
prázdnych aj rozbitých fliaš od alkoholu, plechoviek, škatúľ od pizze...? Dosky 
na kolotoči či hojdačke sú polámané, na detskej zostave je prasknutá 
šmýkačka...Pri kultúrnom dome nájdeme vyvrátené oplotenie,  zistíme, ţe pred 
starým cintorínom je rozbitá tabuľu s epitafom... 
Je dobré, ak niečo máme, ak to slúţi všetkým občanom. Kedy si poniektorí 
uvedomia, ţe o spoločný majetok sa máme starať všetci a chrániť ho? Čo však 
máme povedať takým ľuďom, ktorí nič neurobili a ničia prácu iných? Odpoveď 
nechávam na vás a hlavne na tých, ktorí ničia náš spoločný majetok...  
 

Bc. František Genco, starosta obce 
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S pandémiou COVID-19 bojujeme už tretí 
mesiac. Naša krajina sa za ten čas stala pre ostatné 
štáty príkladom, ktorý je hodné nasledovať. Slovenky a Slováci, hlavne vďaka 
Vašej disciplinovanosti a zodpovednosti sa nám spoločne podarilo udržať 
nákazu mimo extrémneho, nekontrolovateľného šírenia. Nastáva fáza, kedy sa 
opäť dostávame do nášho bežného denného režimu. Rýchle zavedenie 
opatrení sa ukázalo ako dobrý začiatočný krok. Podarilo sa nám vyhrať viacero 
rozhodujúcich “bitiek” a v tejto chvíli sa nám môže zdať, že náš boj s COVID-19 

končí. Zvíťaziť sa nám však 
podarí len v prípade, ak 
nepodceníme stále 
pretrvávajúce nebezpečenstvo 
a naďalej budeme dodržiavať 
hygienické opatrenia v 
duchu zásad R.O.R (ruky, 
odstup, rúško). Svedomitým 
dodržiavaním zásad 
R.O.R. robíme správnu vec. Za 

štvrť roka sme situáciu zvládli výborne. Nepodceňme hrozbu, ktorá ešte 
existuje. 

 Imunitu na COVID-19 nemá nikto vybudovanú, čo podporuje jeho 
šírenie. 

 Vírus je veľmi variabilný a prejavuje sa rôzne. U niekoho sa príznaky 
nemusia objaviť  vôbec, iný môže zomrieť. 

 COVID-19 je 2x nákazlivejší ako sezónna chrípka. 
 COVID-19 môžete šíriť aj vy, hoci necítite príznaky ochorenia. Príznaky 

COVID-19 sa prejavujú pomalšie, ako pri sezónnej chrípke, pretože 
inkubačná doba môže trvať 2 až 14 dní, zatiaľ čo inkubačná doba 
sezónnej chrípky je len 1 deň. 

 Zatiaľ neexistuje vakcína proti COVID-19. 
 Nedodržiavanie hygienických zásad zvyšuje riziko šírenia nákazy. 

Neodhalený prenášač vírusu môže nevedomky nakaziť mnoho 
zdravých ľudí. 

https://korona.gov.sk/ako-sa-budu-uvolnovat-opatrenia-uvodne-informacie/#klzavay-median-a-postupne-uvolnovanie-opatreni
https://korona.gov.sk/ako-sa-budu-uvolnovat-opatrenia-uvodne-informacie/#klzavay-median-a-postupne-uvolnovanie-opatreni
https://www.researchgate.net/profile/De_Kai/publication/340933456_Universal_Masking_is_Urgent_in_the_COVID-19_Pandemic_SEIR_and_Agent_Based_Models_Empirical_Validation_Policy_Recommendations/links/5ea5962192851c1a90710bdc/Universal-Masking-is-Urgent-in-the-COVID-19-Pandemic-SEIR-and-Agent-Based-Models-Empirical-Validation-Policy-Recommendations.pdf
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Ak musíte ísť na miesta, ktoré navštevujú aj iní: 

 Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup 
aspoň 2 metre od cudzích osôb.   

  
 Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo 

kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo 
operte ho ihneď, ako sa dá.  Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte 
do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a 
umyte si ruky. 

    
 Udržujte si odstup 

od ostatných osôb 
minimálne 2 metre.   

  
 Umývajte a 

dezinfikujte si ruky, často a 
dôkladne (aspoň 20 sekúnd). 
Deťom asistujte, ideálne 
hravo (pomocou básničky 
alebo pesničky).   

  
 Nedotýkajte sa 

rukami tváre – očí, nosa, 
úst.   

  
 Udržujte si sociálny odstup. Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa 

objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého 
taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.   

  
 Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol 

vyskytovať(zábradlie, lavičky, kľučky a pod.).  
 

                          Spolu to zvládneme ! 

Zdroj: internet, www.korona.gov.sk 
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Život nám prináša rôzne situácie, príjemné, aj tie 

menej príjemné. Je iba na nás, ako sa v tých ktorých životných 

situáciách zachováme a ako ich budeme riešiť. 

„Jedného dňa sa dcéra sťažovala svojmu otcovi, že je jej život nešťastný, 

a že netuší, či zvládne ďalej pokračovať.  Bola už unavená z neustáleho 

prežívania a bojovania. Bola vyčerpaná, že zakaždým, keď vyriešila 

jeden problém, objavil sa druhý. Jej otec, kuchár, ju zobral do kuchyne. 

Naplnil tri hrnce vodou a položil ich na vysoký oheň. Okamžite, ako 

začala voda vrieť, do prvého vložil zemiaky, do druhého vajcia a do 

tretieho pomleté kávové zrná. Potom nechal tieto tri ingrediencie variť. 

Jeho dcéra ho nervózne a zvedavo pozorovala, nedočkavo premýšľala, čo 

spraví ďalej. Po 20 minútach vypol horáky. Z prvého hrnca vybral 

zemiaky a položil ich do 

misky. Vajíčka vložil do 

ďalšej misky. A kávu nalial do 

hrnčeka. Potom sa konečne 

otočil na svoju dcéru a opýtal 

sa: ,,Dcéra moja, povedz mi, 

čo vidíš.“ ,,Vidím zemiaky, 

vajíčka a kávu,“ odpovedala. 

,,Pozri sa bližšie,“ povedal, ,,a dotkni sa zemiakov.“ 
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Spravila tak, ako jej povedal. Dotkla sa zemiakov a 

uvedomila si, že sú mäkké. Otec ju potom vyzval, 

aby rozbila vajíčka. Spravila aj to a chvíľu hľadela 

na vajcia uvarené na tvrdo. Nakoniec ju požiadal, 

aby si odpila z kávy. Jej aróma vyčarila dcére na 

tvári úsmev. ,,Otec, čo to ale znamená?“ opýtala sa nechápavo. 

A on vysvetlil, že aj zemiaky, aj vajíčka, aj kávové zrná si museli prejsť 

rovnakou nepriazňou osudu – vriacou vodou. Avšak každý reagoval inak. 

Zemiak, ktorý bol pôvodne tvrdý a silný, sa vo 

vriacej vode stal slabým a mäkkým. Vajíčko, 

ktoré bolo na začiatku krehké a jeho tekuté 

vnútro chránila tenká škrupina, sa po stretnutí s 

vriacou vodou stalo silnejším a tvrdším. Kávové zrná však boli jedinečné. 

Po vystavení vriacej vode zmenili vodu a vytvorili niečo nové. ,,Ktoré si 

ty?“ opýtal sa odrazu otec. ,,Keď ti na dvere zaklope nešťastie, ako sa 

zachováš? Si zemiak, vajíčko alebo kávové zrnko?“ 

V našom živote sa okolo nás a nám deje veľa vecí. Veľa z nich je zlých, 

veľa z nich je dobrých. No musíme si zapamätať, že nie je dôležité, čo 

sa deje naokolo nás, dôležité je, čo sa deje nám. Môžeme sa veľmi 

ľahko zmeniť. Zo silných sa môžu stať slabí. Zo slabých, naopak, silní. 

No najlepším spôsobom, ako sa vyrovnať s nešťastím nie je zmeniť 

seba, ale zmeniť nešťastie na niečo pekné. A ktoré z týchto troch vecí 

ste vy? Ste zemiak, vajíčko alebo kávové zrnko? 

Zdroj: internet 
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