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Vážení čitatelia Obecného spravodaja, 

rok 2020 je akýsi iný ako tie ostatné roky. Bol a ešte stále je poznačený 

pandémiou koronavírusu. Toto ochorenie zasahuje do našich životov 

a mení nám ho od základov. Prežili sme netradičnú jar, sčasti aj leto. 

Pred nami je jesenné obdobie, ktoré sa vyznačuje hlavne zberom úrody 

z našich záhrad. Jeseň je pestrofarebná, zatiaľ ešte príjemne teplá. 

Užívame si slnečné lúče, nakoľko sme si vedomí, že už dlho nevydržia 

a nás čakajú dlhé noci, krátke, možno daždivé dni. V septembri sa 

otvorili brány škôl, hoci s určitými obmedzeniami. Aj naša materská 

škola privítala naše najmenšie detičky, ktoré si po dlhej pauze opäť 

zvykajú na kolektív. Je čudné vidieť džavotajúce deti na prechádzke, 

ktoré sa nedržia za ručičky, ako to bývalo zvykom, ale akéhosi 

pomyselného hada – lana, ktoré ich drží pokope. Svet sa asi zbláznil. 

Rúška sa stali našou neodmysliteľnou súčasťou. 

Napriek všetkému život ide ďalej a my musíme žiť 

a pracovať aj za takýchto podmienok. Venovali 

sme sa hlavne vykosovaniu verejných priestorov, 

prácam na prístrešku pre našu techniku, 

samozrejme administratíve, sociálnej práci 

a všetkému čo bolo treba. Zároveň sme aj 

oddychovali na dovolenkách, ale nie naraz, aby sa činnosť obecného 

úradu neprerušila. 63 číslo Obecného spravodaja vám prináša zhrnutie 

prác na obecnom úrade za mesiace júl, august a september. Prajeme 

vám príjemné chvíle pri jeho čítaní 

 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania, 

máme za sebou deväť mesiacov kalendárneho 

roka 2020, roka, ktorý sa do histórie ľudstva zapíše červenými 

písmenami. Rok 2020 si zrejme každý z nás bude dlho pamätať, nakoľko 

nás straší koronavírus. V priebehu jedného roka vláda v krátkom 

časovom rozmedzí po druhý raz vyhlásila núdzový stav. Nosenie rúšok sa 

pre nás stalo už bežnou záležitosťou. Bez rúška sa už nepohneme, nikde 

sa nedostaneme. Platia zákazy, obmedzenia. Pribúdajú chorí, ale, 

bohužiaľ, aj mŕtvi. Napriek tejto vážnej situácii si uvedomujeme, že žiť 

treba ďalej. V uplynulých dňoch bolo potrebné pozbierať úrodu a založiť 

novú, aby sme mali čo jesť a neprekvapil nás hlad. Musí bežať výroba, 

nemôžu nám chýbať základné, bežné veci každodenného života. Dnes sa 

už takmer nikto z nás nezaobíde bez liekov. 

Prichádza jeseň...Prichádza zima...Sú to 

všetko bežné, všedné veci. Je však potrebné 

o nich hovoriť. Hovoriť, lebo ovplyvňujú náš 

každodenný život, našu prácu. Napriek 

všetkým uvedeným prekážkam, napriek 

problémom, ktoré vznikli so zamestnávaním 

UoZ na zmluvy, na dohody, snažili sme sa, 

aby práca napredovala, aby život bežal ďalej, aby sme plnili úlohy, aby 

nevznikali problémy.  

Vážení občania, verte, že nie vždy to bolo a je ľahké. Naším cieľom 

bolo v prvom rade udržať a dať do poriadku to, čo sme urobili, to 

znamená udržať všetky verejné priestory vykosené a vyčistené. Na 

základe prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva našou snahou bolo 

využiť techniku tak, aby sme i vám, občanom našej obci, pomohli 

a uľahčili vám život. Nielen zvážaním konárov, ale aj mulčovaním, 

štiepkovaním, vykosovaním...Tiež sme si vedomí toho, že techniku, ktorú 

máme, nemôžeme nechať napospas poveternostným vplyvom. Začali 

sme s prácami na prístrešku – garáži. V týchto prácach pokračujeme 

naďalej tak, aby sme ich do zimy ukončili.  
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Pritom využívame použitý materiál, resp. 

materiál po rekonštrukcii OcÚ. Verím, že je pre 

nás i pre celú obec dôležité schválenie žiadosti 

o NFP na výstavbu komunitného centra. 

Najdôležitejšie však je, že s výstavbou a prácami 

sa začalo. O prácach na výstavbe komunitného 

centra sa viac dozviete v osobitnom príspevku, 

ktorý je súčasťou tohto spravodaja. S využitím finančnej dotácie od 

Nadácie EPH – Nafta Gbely, a.s., sa nám podarilo pripraviť a vydať 

druhé, rozšírené vydanie brožúrky o Obci Bajany, ktorá sa vám dostane 

do rúk do konca kalendárneho roka. Je nám ľúto, že schválenú žiadosť na 

zariadenie komunitného centra, nábytok, biela technika, počítačová 

technika, kamery nová podpredsedníčka vlády p. Remišová zrušila. Tiež 

je na škodu veci, že žiadosť na chodníky bola dodatočne podmienená 

v podstate nesplniteľnými požiadavkami, t. j. aby boli v dedine tri 

rómske domy vedľa seba, v ktorých má byť ubytovaných cca 50 – 70 % 

Rómov. Tým naša žiadosť nesplnila 

požiadavky a nevyhovela.  Je na škodu obce 

a nezamestnaných občanov, že Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny po nástupe 

novej vlády nepokračuje vo výzvach na 

zníženie nezamestnanosti. Konštatujem, že 

zrušené žiadosti na finančné dotácie na nezamestnaných občanov 

v hmotnej núdzi, poškodili našu obec. Poškodili nielen nás, ale množstvo 

ďalších obcí a miest v našom regióne. Otázka je, či sa uvedenými 

skutočnosťami niekto z kompetentných vážne zaoberá. Na regionálnom 

sneme ZMOS dňa 20. 08. 2020 za účasti poslanca NR SR a podpredsedu 

politickej strany Sme rodina JUDr. Miloša Svrčeka, PhD., LL. M 

a podpredsedu ZMOS p. Turčányho, som o uvedených skutočnostiach 

hovoril. Žiaľ, dodnes je všetko po starom, nič sa nerobí. Obec sa zapojila 

do vyhlásenej súťaže COOP Jednoty, s. d. Michalovce. V priebehu 

mesiaca september ste sa mohli zúčastniť hlasovania za tri projekty. 

O víťaznom projekte vás budeme informovať. Za vaše hlasy ďakujeme.   

Vážení občania, toľko k práci za obdobie tretieho štvrťroka.  

Ďalšie skutočnosti sú uvedené v PREHĽADE PRÁC  UROBENÝCH 

ZA OBDOBIE OD 30.06.2020: 
 



- 4 - 

 
30.06.2020 – riešenie poškodených svietidiel VO  
                      po búrke s poisťovňou  Union 
01.07.2020 – príprava písomných podkladov k II.  
                      vydaniu obecnej brožúry „Bajany“ 
         – objednaný hutný materiál pre práce  
                       na garáži 
02.07.2020 – porada s pracovníkmi MŠ  
         – distribúcia Obecných spravodajov 
                    – distribúcia potravinových balíčkov pre občanov s nízkym  
                       príjmom – dar od Cirkvi Ježiša Krista sv. neskorších dní 
06.07.2020 – dovezený hutný materiál pre práce na garáži 
07.07.2020 – 28.07.2020 – zváranie 9 ks strešných konštrukcií na garáž  
          – riešenie prác na optokábli Ge-com Ing. Geci + Ing.  
                       Kendereš 
09.07.2020 – dezinfekcia obecných priestorov + MŠ 
10.07.2020 – súhlasné stanovisko Ministerstva vnútra k začatiu prác na  
                       komunitnom centre 
13.07.2020 – po dohode s poisťovňou Union objednané nové svietidlá  
                       pre VO 8ks 
15.07.2020 – kontrolný deň KC – odovzdanie staveniska Sta-Mi 
16.07.2020 – zasadnutie Vodnej rady 
          – oprava traktora Kubota 
17.07.2020 – zasadnutie Valného zhromaždenia VVS KE 
20.07.2020 – traktorik – kosačka – daný do opravy – Lonatar MI 
                     – začiatok prác na KC – 1. deň – vymeriavanie 
21.07.2020 – poisťovňa Union – obhliadka poškodených svietidiel VO 
22.07.2020 – príprava – kosenie- na futbalový turnaj 
23.07.2020 – úpravy na dvore Rozlúčkovej siene 
25.07.2020 – športová komisia – p. M. Kopor – FUTBALOVÝ  
                       TURNAJ 
27.07.2020 – MŠ – oprava popraskaných stropných rohov v kuchyni 
29.07.2020 – výmena 8 ks poškodených svietidiel VO – Ing. M. Baňas 
30.07.2020 –  3. kontrolný deň – KC, vymeranie a príprava prác na garáži 
03.-04.-05.08.2020 – práce na garáži – príprava na betónovanie 
06.08.2020 – betónovanie prístupovej cesty, plochy v garáži 
07.08.2020 – na základy – základovú dosku – 15. deň od začiatku na KC  
                      sa dnes murujú steny 
11.08.2020 – jednanie vo veci opravy cesty- križovatka Bajany – Správa  
                       ciest Michalovce  p. M. Kráľ + námestníčka SC Košice  VÚC 
14.08.2020 – odoslaná žiadosť o platbu – malotraktor LOCUST 
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17.08.2020 – dezinfekcia OcÚ + MŠ 
19.08.2020 – začali práce na optokábli – internet – VSD-  
                      Ge-Com MI – rozvody v obci 
20.08.2020 – SNEM R-ZMOS Michalovce 
24.08.2020 – školenie pracovníkov OcÚ + MŠ – Ing. Mlynár –  
                    Ochrana osobných údajov 
25.08.2020 – 5. kontrolný deň – KC 
27.08.2020 – dovezený traktorik – kosačka „Husquarna“ z opravy 
28.08.2020 – príprava MŠ na začiatok – otvorenie šk. r. 2020/2021,  
                       výmena piesku v pieskovisku 
02.09.2020 – zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia VVS  
                       Košice 
03.09.2020 – jednanie s konateľom spoločnosti Ge-com, Ing. R. Gecim o   
                      podmienkach napojenia na optokábel - internet 
04.09.2020 – návšteva kontrolórky obce Ing. L. Paľovej – hospodárenie 
07.09.2020 – návšteva JUDr. Jurčová – platné VZN 
08.09.2020 – 6. kontrolný deň KC 
09.09.2020 – školenie pracovn. OcÚ o BOZP a protipož. Ochrany 
10.09.2020 – rodičovské združenie v MŠ 
17.09.2020 – 7. kontrolný deň – KC, jednanie GeCom Michalovce o cene  
                       pri napojení domácností na optokábel  
18.09.2020 – jednanie ohľadom Brožúry obce  
22.09.2020 – 3. zasadnutie OZ, kontrola z RÚVZ v MŠ – Ing. Hubaľová 
23.09.2020 – STK a emisná kontrola osobného auta Fabia 
24.09.2020 – strecha na garáži- ukladanie plechu 
28.09.2020 – oprava – servis traktora „Kubota“ 
29.09.2020 – návšteva u primátora V. Kapušian Ing. P. Petrikán,  
                       supervízia TSP, TP – Ing. Saraková  
30.09.2020 – príprava na zimnú sezónu – kontrola gamatiek a dvoch  

                       kotlov, kontrola reproduktorov obecného 
rozhlasu 
 

Na záver vám prajem hlavne veľa zdravia, ktoré 

je stále, ale teraz o to viac,  dôležité. Dávajte na 

seba pozor  

 

S pozdravom  

 

 

Bc. František Genco, starosta obce  
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Vážení občania, 

školský rok 2019/2020 skončil a deťom sa začali 

prázdniny. 

Počas prázdninového obdobia sa v MŠ odstránili nedostatky podľa 

našich požiadaviek. Upravili sa steny v školskej kuchyni, vymenila sa 

vodovodná batéria a ostatné drobné práce. 

Umyli sa okná, vydezinfikovala sa celá škôlka a všetko sa pripravilo na 

znovu otvorenie prevádzky MŠ. Tiež sa zakúpili nové hračky pre naše 

deti. 

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. 

Veríme, že boli plné zážitkov. Mali sme 

možnosť načerpať nové sily a s nimi 

vykročiť do úloh, hier a poznávania, 

ktoré nový školský rok prinesie. 

V septembri školského roka 2020/2021 

brány našej škôlky otvorilo 13 

zapísaných detí. Z toho máme 2 

predškolákov.  

Naďalej sa dodržiavajú nariadenia RÚVZ a ministerstva školstva 

o dezinfekcii rúk, meraní teploty a zvýšenom pobyte vonku. Zatiaľ nám 

na jesenné prechádzky svieti pekné slniečko, čomu sme veľmi radi.  

Na naše milé deti sa teší  pani kuchárka v školskej  jedálni a pozdravuje 

ich aj pani upratovačka, ktorá poupratovala, vyčistila škôlku a pripravila 

ju tak, aby sa v nej cítili dobre. 

Prajem vám všetkým, zdravý, pohodový, úspešný školský rok a čo 

najmenej vymeškaných dní. 

Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ 
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Vážení spoluobčania,  

pred sebou máme nový školský rok plný očakávaní a zmien. Prišla druhá 

vlna COVID-u, rušia sa obedy „zadarmo“, vstupujú do platnosti nové 

legislatívne ustanovenia. Letné prázdniny sa skončili aj prázdninové 

dovolenky zamestnancov v školskom stravovaní. Naša školská jedáleň už 

zahájila svoju činnosť a aktívne sa pripravovala na spustenie prevádzky. 

V predchádzajúcich dňoch sa vykonávali  posledné úpravy, maľovanie, 

čistenie a dezinfekcie priestorov, príprava a aktualizácie dokumentov, či 

vytváranie skladových zásob potravín. 

Hlavnou náplňou školskej jedálne je pripravovať kvalitnú, racionálnu a 

biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov. 

Sme zapojení do celospoločenského programu podpory zdravia "Školské 

ovocie" dotované EÚ. 

 

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre :  

 deti MŠ (desiata, obed, olovrant) 

 zamestnancov školy (obed) 

Výška stravného sa nezmenila : 

 deti MŠ             -   1,37 € 

 zamestnanci    -    1,26 €  

Sme pripravení s novou silou 

zabezpečovať stravovanie svojich detí. 

Kolektív školskej jedálne vám praje dobrú chuť 

 

Lívia Mižová, vedúca ŠJ 
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Vážení občania,  

čas plynie veľkou rýchlosťou. Plynú dni, 

týždne, mesiace a zrazu zistíme, že rok je za nami a my sme veľa vecí 

nestihli urobiť. Žijeme hektický život, aspoň väčšina z nás, v zhone 

a mnohí aj v strese. Leto máme za sebou, prešiel čas dovoleniek 

a prázdnin. Vo vzduchu už cítiť jeseň. Náš život naďalej ovplyvňuje  

pandémia koronavírusu. Nielen náš osobný, ale aj pracovný život.  

Keďže sme malá obec a nemáme k dispozícii veľa finančných 

prostriedkov, zamestnávanie na obecnom úrade riešime formou projektov 

cez  úrad práce. Tieto sú v tomto období kvôli mimoriadnej situácii 

zastavené. Kým začiatkom roka 2020 sme mali zamestnaných cez úrad 

práce 9 uchádzačov o zamestnanie,  k 30.9. 2020 ich máme iba troch. 

K 31. 10. končia dvaja UoZ a k 30. 11. ďalší pracovník.  Čakáme na 

avízo z úradu práce o spustení projektov na zvýšenie zamestnanosti. 

Kedy sa to stane skutočnosťou, ukáže čas. Dovtedy sa snažíme aj s takým 

malým množstvom pracovníkov zvládať jednotlivé práce, hoci je to 

ťažké.  

Počas predchádzajúcich 

mesiacov sme sa venovali 

vykosovaniu verejných 

priestorov, cintorínov, okrajov 

poľných ciest...Začali sme 

s prácami na prístrešku, ktorý 

bude slúžiť na uloženie 

techniky, ako je traktor, 

nakladač Locust s prídavnými 

zariadeniami a pod. Zváračské 

práce máme za sebou, konštrukcie sú umiestnené na streche.  
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V tomto období prebieha ukladanie drevených 

latiek a plechov na strechu. V dopoludňajších 

hodinách sa pracuje na prístrešku, popoludní, po 

opadnutí a vyschnutí rosy,  sa kosí, zvážajú sa 

konáre a pod. Cez prázdninové mesiace sme 

odstránili drobné nedostatky v materskej škole 

a v školskej jedálni. Upratujeme okolie obecného úradu, vyhrabávame 

lístie, pripravujeme kvetinové záhony na zimu. Pracovníčky sa starajú 

o poriadok v materskej škole, na obecnom úrade, v zasadačke obecného 

úradu a v ostatných kanceláriách. Práce je viac než dosť, verím, že ju 

zvládneme aj v obmedzenom počte k spokojnosti všetkých nás. Pri 

prácach sa snažíme dodržiavať hygienické zásady kvôli zamedzeniu 

šírenia koronavírusu, ktorý na nás číha na každom kroku. Pravidelne 

dezinfikujeme verejné priestory, priestory pred obchodmi, obecným 

úradom, autobusové zastávky. Svoj príspevok končím nasledovným 

citátom, ktorý vás, dúfam, motivuje vo vašom každodennom živote:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovidenia o tri mesiace 

 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka AČ a MOS 
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Milí Bajančania, 

ani sme sa nenazdali a po dlhých a horúcich 

dňoch, ktoré leto so sebou prináša, tu máme jeseň. Krásne farebnú, ale 

aj chladnejšiu a veternejšiu. 

Jeseň v mnohých z nás vyvoláva depresívne pocity a preto nie je ničím 

nezvyčajné, ak cítite potrebu zostať doma, viac si osamote oddýchnuť a 

nemáte chuť sa stretávať s priateľmi. Počúvajte svoje vnútro a urobte, 

čo cítite. Jeseň je obdobie ideálne na prehlbovanie vzťahu so sebou 

samým. Napriek tomu, my sme tu vţdy pre vás, tak ako aj počas 

predchádzajúcich mesiacov. Ak potrebujete našu pomoc, rady či 

rozhovor, oslovte nás alebo rovno nás navštívte v kancelárii terénnej 

sociálnej práce. V predchádzajúcich mesiacoch sme sa stretávali 

pomerne často, pomohli sme vám s 

problémami, spoločne sme písali ţivotopisy 

a ţiadosti do zamestnania a nesmierne nás 

tešilo, ak sa vám podarilo zamestnať sa. 

Posielali sme vaše ţiadosti do sociálnej 

poisťovne, na úrad práce, sprostredkovávali 

sme predpisovanie liekov v spolupráci so 

zdravotným strediskom v Beţovciach, predpísané lieky sme doručovali 

aţ do vašich domácností, radili sme vám ako postupovať pri finančných 

problémoch a neustále sme vás informovali o aktuálnych opatreniach v 

súvislosti s COVID-19. Často krát ste potrebovali len vypočuť, 

vyrozprávať sa a aj v týchto chvíľach ste sa s dôverou obrátili na nás, čo 

si nesmierne váţime. Stáva sa, ţe ak človek povie nahlas svoje 

problémy niekomu nezaujatému, sám príde na ich správne riešenie. 

Preto neváhajte o svojich problémoch rozprávať. Komunikácia je v 

kaţdom prípade veľmi dôleţitá. Sme vám naďalej k dispozícii či uţ 

v kancelárii TSP alebo priamo vo vašich domovoch, vo vašom 

prirodzenom prostredí. Stačí, keď nám dáte vedieť. 

Mgr. Dominika Agárdi, TSP Bajany 
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V nasledujúcom príspevku sa vám 

prihovára majiteľ spoločnosti GeCom 

a prináša vám informácie o optickej 

prípojke:  

Vážení Bajančania, 

 

v prvom rade je náš cieľ dať moţnosť ľuďom prejsť z internetu cez 

antény na internet cez optiku. Áno, cena sa zvyšuje z pôvodných 

12 EUR na 15 EUR, ale taktieţ sa 10 násobne zvyšuje rýchlosť. 

Doterajšia rýchlosť bola 30Mbps, nová bude 300Mbps. Tí klienti, 

ktorí nechcú platiť viac, môţu ostať naďalej na anténe za pôvodný 

mesačný poplatok.. Pre nás by bolo vhodné, aby prešli všetci, 

pretoţe internet cez optické vlákna je to najlepšie, čo sa dá dnes 

dosiahnuť a nie sú s ním prakticky ţiadne reklamácie alebo 

poruchy. 

 Na začiatok pripravujeme tri uvítacie akcie pre BAJANY 

1. akcia ... zriadenie - objednávka do 31.10. zdarma, inak 60,- 

EUR jednorazovo 

2. akcia ... televízny archív 20 kanálov zdarma, inak 2,- EUR 

mesačne 

3. akcia ... jeden tematický balík na 12 mesiacov zdarma 

Ceny: 

Cena Internetu:                 15 EUR mesačne 

Rýchlosť internetu:            300 Mbps 

Zriaďovací poplatok:          0,- akcia do 31.10.2020 

  

Cena televízie k internetu:          1,- EUR mesačne 

Cena televízia samostatne:        6,- EUR mesačne 

Kontakty na našu firmu: Hviezdoslavova 1A | 07101 Michalovce 

056-321-1234 | 0905-502-187 | geci@gecom.sk | www.gecom.sk 

  

Ing. Radovan Geci, majiteľ spoločnosti GeCom, s.r.o. 

mailto:geci@gecom.sk
http://www.gecom.sk/
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1. A opäť o daniach... 

Vieme, ţe človek je tvor zábudlivý. Stane sa, ţe 

zabudne na niektorú z mnohých povinností. Tak 

sa to stáva aj niektorým našim občanom, ktorí 

akosi zabudli na zaplatenie miestnych daní 

a poplatkov. Preto vás, všetkých tých, ktorí ste na to zabudli, ktorých 

sme uţ upozornili aj listom, dôrazne ţiadam, aby ste si túto povinnosť 

splnili. Nejedná sa o dane za rok 2020, ale za roky 2019, 2018...Nerád 

by som pristúpil k nepríjemným opatreniam a riešil vaše nedoplatky 

cestou zákona č. 369/1994 o obecnom zriadení. 

2. Postup pri žiadosti  
Iste mnohí viete, ţe techniku, ktorú sme dostali v rámci projektu 

Kompostovisko, vyuţívame nielen na účely obce, ale aj na pomoc pre 

vás, našich občanov. Kvôli poriadku a prehľadu sme zaviedli evidenciu, 

do ktorej sa na základe vašej ţiadanky zapíše druh prác, dátum 

objednania a dátum vyhotovenia prác a tieţ čas, za ktorý bola práca 

vykonaná. Cena za jednu motohodinu schválená obecným 

zastupiteľstvom je 25, - €. 

3. Predaj mäsa 
Oznamujeme vám, ţe  firma FBR, s, r. o. Kráľovský Chlmec na vozidle 

TV508DP(ambulantný predaj) bude kaţdý piatok v našej obci predávať 

mäso. Ich  mäsovýroba s dlhoročnými skúsenosťami sa zaoberá  

rozrábkou bravčového mäsa, spracovaním a predajom mäsa a 

mäsových výrobkov. V ponuke budú  čerstvé, chladené bravčové mäso 

a výrobky z bravčového mäsa(úd. klobása, klobása na pečenie, úd. 

slanina, rôzne salámy, rôzne párky, rôzne šunky, úd. krkovička, úd. 

karé, br. oškvarky, br. masť, tlačenka). Predajné miesta budú pri č. d. 

171,125a 65. 

 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Nečakaj, kým nie je neskoro... 

„Bol raz jeden chlapec, ktorý sa narodil chorý. 

Bola to nevyliečiteľná choroba. V 17 rokoch mohol kaţdú chvíľu 

zomrieť. Ţil stále len utiahnutý v dome pod dohľadom svojej 

matky. Raz toho uţ mal dosť a tak sa rozhodol, ţe sa pôjde prejsť 

do mesta. Poprosil svoju matku o dovolenie a ona mu to umoţnila.  

Keď sa prechádzal, videl mnoţstvo obchodov. Keď šiel okolo 

jedného obchodu s hudobninami, uvidel nádherné dievča, asi v 

jeho veku. Bola to láska na prvý pohľad. Otvoril dvere a vstúpil 

dovnútra. Nedíval sa po ničom inom, iba po nej. Stále viac sa 

pribliţoval k nej. Pozrela sa na neho s úsmevom a opýtala sa:  

Môţem Vám nejako pomôcť?  Behom toho si myslel, ţe je to ten 

najkrajší úsmev, aký kedy vo svojom ţivote videl . Pocítil potrebu 

pobozkať ju práve v tejto chvíli. Koktavo jej odpovedal:  Áno, 

eeehhh, uuuhhh, rád by som 

kúpil jedno CD. Bez premyslenia 

zobral prvé CD, aké mal po ruke. 

Chceš to zabaliť? dievča sa 

opýtalo s úsmevom. Odpovedal, 

ţe áno. A ona mu ho išla zabaliť. 

Keď mu ho podala, rozlúčili sa a 

on odišiel.   

Od toho dňa navštevoval tento 

obchod pravidelne, aby kúpil 

nejaké CD. To dievča mu vţdy 

jednotlivé CD balila. On si ich bral domov a zabalené ukladal do 

zásuvky.  
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Príliš sa hanbil, aby ju niekam pozval. 

Akokoľvek to skúšal, nešlo mu to. Jeho matka 

sa pokúsila ho v tom povzbudiť, aby sa ďalší 

deň odváţil, a on sa chytil za srdce a... a 

vyšiel odváţne k obchodu. Kúpil si CD a ako 

vţdy, dostal ho zabalené. Vzal CD a keď sa 

ona nepozerala, rýchlo jej nechal na pulte lístok s jeho telefónnym 

číslom a vybehol z obchodu von.  

 

Cŕŕŕn!!! Matka zobrala 

slúchadlo : Áno.  Bola to 

ona, pýtala sa na neho. 

Matka začala úplne zničená 

plakať a povedala: Ty to 

nevieš? ... Včera zomrel.  

Bolo príliš dlhé ticho, aţ na 

plač matky, ktorý sa ozýval 

v slúchadle.  

Neskôr vstúpila matka do 

izby svojho syna, aby si ho pripomenula. Rozhodla sa začať s 

triedením jeho vecí. Otvorila zásuvku a na jej prekvapenie zbadala 

hŕbu zabalených CD. Jedno z nich otvorila a našla tam lístok. Bolo 

na ňom napísané: Ahoj!!! Si fakt milý, chcel by si si niekedy so 

mnou vyjsť von? Mám ťa rada ... Sofia. S hlasitou emóciou otvorila 

matka ešte jedno CD a i z toho vypadol papierik, a aj na všetkých 

ostatných stálo to isté........   

 

Z toho vyplýva ponaučenie: Takýto je život ... nečakaj príliš 

dlho, kým niekomu povieš, čo cítiš. Povedz to ešte dnes. 

Zajtra už môže byť neskoro... 

 

Zdroj: internet 
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Tento rok nie je naklonený spoločenským 

aktivitám (obmedzenia kvôli COVID 19), preto sa 

ani nevieme ţiadnymi pochváliť, čo je nám ľúto. Pevne veríme, ţe do 

budúcna sa situácia zlepší a podarí sa nám vymyslieť rôzne zaujímavé 

akcie, na ktorých sa zúčastníte. Tento krát si aspoň zaspomínajme na 

zvyklosti spojené s jesenným zberom úrody, ktoré nám zostali po našich 

predkoch. Kaţdý rok sa nezabudli prírode poďakovať za jej štedrosť. 

Určite sa mladšie generácie, tak ako aj ja, veľmi radi započúvajú do 

príbehov o doţinkách, páračkách a ďalších tradíciách. 

V krátkosti  si pripomeňme, o ktoré zvyklosti sa jedná: 

Dožinky  História doţiniek siaha do ďalekej minulosti. Bola to oslava 

ukončenia žatvy, ktorá mala  dopomôcť k lepšiemu budúcemu roku. 

Posledné klasy sa nechali na poli, posledný snop mal byť veľký a ťaţký, 

z najkrajších klasov sa uplietol veniec a zrná sa primiešali do jarného 

osiva. Ţenci a ţnice nosili po ukončení prác doţinkový veniec 

hospodárovi. Ten ich pohostil a veniec vyvesil na 

strechu. 

Vinobranie Tak ako doţinky, tak aj vinobranie 

bolo oslavou ukončenia zberu. Posledný voz 

oberači vyzdobili a v slávnostnom sprievode ho 

odprevadili aţ k hospodárstvu. Tu pri víne a 

dobrom jedle oslavovali ukončenie sezóny. 

Postupne sa vo vinárskych oblastiach rozšírili 

spoločné vinobrania a dnes uţ oslavujú všetci, čo sa zaujímajú o 

kvalitné víno a dobrú zábavu. 

Páračky Spomínate si ešte na veľké perové periny? Boli nadýchané a 

voňali tak, ako to len periny z husieho peria vedeli. Získať takúto perinu 

ale nebolo vôbec jednoduché. Bolo treba napárať veľa peria. To si 

gazdiné počas celého roka odkladali a v jesenných a zimných 

mesiacoch ho potom v skupinách párali. Počas páračiek sa stretli 

príbuzné aj susedy a spolu sa venovali páraniu.  
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Nikdy si nemohli vziať viac peria ako by zvládli, 

inak by gazdinej husi v budúcom roku zle rástli. 

Pravidiel bolo viacero, no vţdy šlo o 

spoločenskú udalosť, keď sa okolité ţeny a 

dievčatá stretli a rozprávali sa. Takto sa šírili nie 

len klebety, ale aj príbehy a tradície. 

Priadky 

Opäť stretnutie ţien, ktoré vypĺňalo čas behom dlhých jesenných a 

zimných nocí. Vlákna bolo potrebné spriasť a samozrejme sa to spojilo 

so zábavou. Ţeny a dievčatá priadli doma, alebo spolu u niektorej z 

gazdín a pri práci sa rozprávali a spievali. Počas obdobia zábav sa po 

pradení bavili rôznymi hrami, na ktorých sa zúčastňovali aj mládenci. 

Snáď sa nám do budúcna podarí niektoré zo spomenutých tradícií 

usporiadať a predstaviť aj našej mladšej generácii. 

Nesmieme zabudnúť ani na sviatky, ktoré nás 

čakajú. Aj kresťanstvo patrí do našej kultúry a histórie a 

s ním sa spájajú dva jesenné sviatky - Sviatok 

všetkých svätých a Dušičky. Počas oboch dní sa v 

minulosti pieklo špeciálne pečivo, ktoré pripomínalo kosti, alebo duše 

zomrelých. Po tieto dni hospodári plnili lampáše maslom namiesto oleja, 

čím pomáhali zúboţeným dušiam, ktoré si maslom mohli potrieť svoje 

rany. Hladným dušiam sa zase zišlo jedlo spálené v ohni. Údajne, keď 

na Dušičky pršalo, kvapky predstavovali slzy nešťastníkov, ktorí si pred 

smrťou nestihli očistiť svoje duše. Ľudové tradície boli plné mágie a 

zaujímavých zvyklostí. Kaţdoročné opakovanie tak prispelo k tomu, ţe 

ešte aj dnes tieto tradície poznáme. 

V súčasnosti sa tieto dva sviatky spájajú so spomienkou na našich 

blízkych, ktorí uţ nie sú  medzi nami, s návštevou 

cintorínov a zapaľovaním sviečok.  

A nakoniec niečo pre šťastie. Podľa povery majú 

padajúce listy svoje čaro. Kaţdý list, ktorý chytíte, kým 

padá zo stromu na zem, vám prinesie šťastie v ten 

mesiac, ale aţ v ďalšom roku. 

Prajem Vám, aby ste túto jeseň pochytali plnú náruč padajúcich listov  

Mgr. Dominika Agárdi 
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Vážení 

spoluobčania,  
určite ste si mnohí všimli, že na ľavej strane 
cesty na Vysokú nad Uhom sa začalo 
s výstavbou budovy Komunitného centra. 
Na základe schválenej žiadosti o NFP sa so 
stavebnými prácami začalo 20. júla 2020. 
Víťazná firma Sta – Mi Michalovce pod 
vedením majstra p. Petra Palágyiho pracuje 
zodpovedne a rýchlo. Komunitné centrum 
rastie, každý deň vidieť ako práce 
napredujú. K 30. septembru to bolo 51 
pracovných dní od začatia prác.  
 

Prinášame vám súpis prác, v ktorom sa dozviete, čo sa ten ktorý 
deň urobilo:  
1. deň   20.07.2020  Vymeranie objektu KC 
2. deň   21.07.2020  Výkop základov 
3. deň   22.07.2020  Dokončovacie práce na výkopoch,   
                                              debnenie na základy 
4. deň   23.07.2020  Debnenie, čistenie a spevnenie debnenia  
                                              základov 
5. deň   24.07.2020  Debnenie nad zem – oplotenie okolo   
                                              stavby 
6. deň   27.07.2020  Betónovanie základov na úroveň zeme 
7. deň   28.07.2020  Odstránenie debnenia, navozenie  
                                              betónových tvárnic 
8. deň   29.07.2020  Murovanie základov betónovými  
                                              tvárnicami–vymeranie stien–1. rad 
9. deň   30.07.2020  Murovanie základov – 2. rad,   
                                              zabetónované vnútro tvárnic  
        3. KONTROLNÝ DEŇ 
10. deň   31.07.2020  Zaváţanie základov zeminou – hutnenie,  
                                              uloţenie kanalizačných odpadov, na stavbu  
                                              privezený kontajner 
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11. deň   03.08.2020  Zaváţanie zeminy  
                                           do základov – hutnenie 
12. deň   04.08.2020      Zaváţanie zeminy  
                                           do základov – hutnenie 
13. deň   05.08.2020      Hutnenie zeminy,  
                             dorovnanie na základovú dosku 
14. deň   06.08.2020      Natiahnutá fólia na celú plochu základov,  
                                              rozloţená kari sieťovina , betónovanie deky 
15. deň   07.08.2020       Izolačné pásy, rozmeranie stien,   
                                              Odizolovanie, začiatok murárskych prác –  
                                              obvodné steny 
16. deň   10.08.2020       Murovanie – obvodové steny 
17. deň   11.08.2020  4. KONTROLNÝ DEŇ, Murovanie –  
                                              obvodové steny 
18. deň   12.08.2020        Murovanie – obvodové steny 
19. deň   13.08.2020       Výkop – vodomerná šachta, voda,  
                                              kanalizácia 
20. deň   14.08.2020       Dokončená kanalizačná prípojka, 
        uloţenie vodomernej šachty 
21. deň   17.08.2020       Murovanie – obvodové steny 
22. deň   18.08.2020       Murovanie – obvodové  a nosné steny 
        Štartovacie jamy na prepich – prípojka  
                                              elektrina 
23. deň    19.08.2020      Murovanie – obvodové a nosné steny 
24. deň    20.08.2020       Vymurované dva rohy 
25. deň    21.08.2020  5. KONTROLNÝ DEŇ 
    Prepich na elek. prípojku- chránička 
                                         Preklady nad okná – stena od Vysokej 
26. deň   24.08.2020       Dokončované murovanie obvodových a  
                                              nosných stien 
                                         Ukladané preklady nad okná 
27. deň   25.08.2020       Debnenie na obvodové a nosné múry, na  
                                              Veniec, výkop pre kábel – elektrina 
28. deň   26.08.2020      Uloţenie káblu na elektrinu – zahrabanie  
                                              výkopu, 
                                       Vymeranie priečok, izolácia, priečky – 1.rad 
29. deň   27.08.2020      Elektrina – prívod revízny technik 
                                              Murovanie priečok 
30. deň   28.08.2020      Murovanie priečok, betónovanie venca –  
                                              obvodové murivo + nosné steny 
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31. deň   31.08.2020 Odšalované debnenie,  
                                      domurované priečky 
                                   Začiatok prác strecha – krov 
32. deň   02.09.2020      Krov- strecha 
33. deň   03.09.2020      Krov- strecha + okná,  
                                        dvere, zatepľovanie 
34. deň   04.09.2020      Krov- strecha, priečky  
                                       + okná, dvere,zatepľovanie 
35. deň   07.09.2020      Krov- strecha, ukončenie okná, dvere,  
                                        priečky 
36. deň   08.09.2020      6. KONTROLNÝ DEŇ 
                                       Zatepľovanie, priečky 
37. deň   09.09.2020     Zatepľovanie,  začiatok murovania atiky,  
                                      začiatok prác , rozvod vody 
38. deň   10.09.2020     Dokončovanie zateplenia, vodárenské  
                                      práce, začiatok elektrikárskych prác 
39. deň   11.09.2020      Murovanie atiky, zatepľovanie, vodárenské   
                                       a elektrikárske práce 
40. deň    14.09 2020 Murovanie atiky, zatepľovanie, vodárenské,  
                                       kúrenárske a elektrikárske práce 
41. deň    16.09. 2020 Zatepľovanie, kúrenárske a elektrikárske  
                                       práce, zakladanie zárubní na dvere 
42. deň    17.09.2020 Kúrenárske a elektrikárske práce,  
                                       zakladanie zárubní na dvere, práce na  
                                       streche 
43. deň    18.09. 2020 Kúrenárske a elektrikárske práce,  
                                      zakladanie zárubní na dvere, práce na streche 
44. deň    21.09.2020 Natlakovanie vody, kúrenie, elektrikárske  
                                       práce, vakovanie zvonku, práce na streche 
45. deň    22.09.2020 Elektrikárske práce, vakovanie zvonku,  
                                      práce na streche, poriadok v interiéri 
46. deň    23.09. 2020 Ukončené elektrikárske práce, vakovanie  
                                      zvonku – špalety okná 
47. deň    24.09.2020    Vakovanie zvonku –špalety dvere, fasáda  
                                       sieťka a vakovanie 
48. deň   25.09.2020      Vakovanie zvonku –špalety dvere, fasáda  
                                       sieťka a vakovanie 
49. deň   28.09.2020 Ukončenie fasády 2X, poriadok v exteriéri 
50. deň   29.09.2020 Vonkajšia časť – penetračný náter na  
                                      vakovku zvonku 
51. deň   30. 09. 2020 Napojenie elektrickej prípojky – elektromer 
 

Bc. František Genco, starosta obce 
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„Keď som začal byť vďačný za to, 

čo mám, zmenil sa mi celý život.“ – Willie Nelson 

Vďačnosť a poďakovanie by mali byť súčasťou nášho 

kaţdodenného ţivota.  Ak  nevieme byť vďační a tešiť sa z 

maličkosti, náš ţivot je prázdny a všedný. Je pekné vlastniť a mať, 

povedať je to moje. Ešte krajšie je povedať mám, dám ti, podelím 

sa s tebou. Preto aj my chceme poďakovať všetkým, ktorí nám 

pomohli a podelili sa s nami: 

 Nadácii EPH za finančný príspevok vo výške 

1 000, - €, ktorý sme použili na vydanie brožúry 

o našej obci, 

 p. Bc. Marekovi Banyászovi za ozdobné 

tekvičky, 

 pani Agáte Lakatošovej za ozdobné predmety, 

 našim dievčatám - B. Karkovej, V. Mižovej a M. 

Rebjakovej za zber odpadkov v priekope 

smerom na Vysokú nad Uhom z vlastnej 

iniciatívy, čím prispeli k  ochrane životného 

prostredia. 
 

 

 

 

 

 

Redakcia Obecného spravodaja 
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