
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2020 sa pomaly blíži ku svojmu 

koncu. O  niekoľko dní  privítame 

nový rok 2021. Veríme, že bude viac 

úspešný, menej hektický a hlavne 

zdravší, ako bol ten predchádzajúci. 

Tradične pred koncom roka sú 

najfrekventovanejšie slová zima, 

sneh, poľadovica, Vianoce, Silvester, 

darčeky, bilancovanie, hodnotenie 

uplynulého roka. K týmto slovám 

v tomto roku pribudli slová 

pandémia, Covid – 19, testovanie, lockdown, rúško... Boli by sme radi, keby 

tieto slová z nášho života čím skôr vymizli. To je asi najväčšie vianočné prianie 

všetkých nás... 
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Vážení spoluobčania, 

sme tesne pred koncom roka 2020. Mesiac december pravidelne prichádza 

s vianočnou atmosférou, ktorá na nás dýcha na každom kroku. Vyzdobené 

obchody, verejné priestranstvá, vianočné koledy, vôňa vianočného pečiva v nás 

vyvolávajú tú neopísateľnú a čarovnú atmosféru. Vianoce by mali byť 

predovšetkým sviatkami pokoja,  pohody, odpútania  sa od každodenného 

pracovného zhonu. Mali by byť príležitosťou k upevneniu rodinných väzieb, k 

vychutnaniu slávnostnej atmosféry vianočných dní. Najväčší pôvab majú 

Vianoce pre malé deti tešiace sa na ozdobený stromček a darčeky, ktoré im 

prinesie Ježiško. Kúzlo detských Vianoc si v sebe každý nesie po celý život a rád 

sa k nemu v dospelosti počas Vianoc vracia. Aj my, pracovníci obecného úradu, 

sme sa snažili vyzdobiť priestory našej obce, aby vám pripomínali tú 

neopísateľnú vianočnú atmosféru. Tento rok bol iný ako tie ostatné. Snažíme 

sa žiť s koronavírusom, ktorý na 

nás číha na každom kroku. 

Platia mnohé obmedzenia, 

ktoré musíme vo vlastnom 

záujme dodržiavať. Ale aj 

napriek tomu sa snažme žiť 

svoje životy, tešiť sa 

z maličkostí a z prítomnosti 

blízkych. Aj v tomto vianočnom 

období k vám prichádzame s naším Obecným spravodajom, ktorý vám prináša 

zhrnutie prác za posledné tri mesiace roku 2020.  

 

Prajeme všetkým príjemné chvíle pri jeho čítaní. 

 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania,  

prešiel nám rok, sme na jeho sklonku. O niekoľko dní privítame vianočné 

sviatky, onedlho koniec kalendárneho roka 2020, privítame a vstúpime do 

nového roku 2021. Musíme si povedať a každý z nás to vie, že rok 2020 bol 

poznačený pandémiou COVID – 19. Bol to zvláštny rok. Rok s vyhlásením 

núdzového stavu, mimoriadnej situácie, pandémie, karantény, nosenia 

rúšok...Za zahalenými tvárami človek človeka takmer nepoznal. V záujme 

ochrany pred nakazením sa človek človeku vyhýba, vzájomne sa málo rozpráva. 

Do života nám vstúpili nové, pre nás neznáme slová: lockdown – uzavretie, 

dištancia – odstup, testovanie – skúšanie a podobne. Mnohí z našich rodičov, 

priateľov, známych prestali chodiť do práce a pracujú z domu – home 

office...Žiaľ, sú to skutočnosti tejto doby. Život sa však nezastaví, ide ďalej. 

Poľnohospodári museli pozbierať úrodu, aby bolo čo jesť, museli pripraviť 

a založiť novú úrodu. Priemyselná výroba musí bežať ďalej, aby sme v bežnom 

živote nepocítili výpadok, nedostatok a s tým spojené problémy. Pracovať 

musela i novozvolená vláda. Musela prijímať opatrenia, niekedy i nepopulárne 

a veľa ráz aj zmätočné, čo sme my, občania a pracovníci verejnej správy neraz 

pocítili a riešiť problémy.  

V takýchto podmienkach a v takejto atmosfére sme pracovali takmer po celý 

rok 2020. Bolo potrebné udržať poriadok, zabezpečiť vykosenie a úpravu 

verejných priestorov. Bolo treba riešiť problémy a vytvárať podmienky, aby 

práca napredovala, aby sa obec vo svojom vývoji nezastavila. Dnes, keď spätne 

hodnotíme, verím, že náš cieľ sa nám podarilo naplniť. Všetky verejné priestory 

obce, vrátane poľných ciest v  katastri obce, boli počas roka vykosované. Obec 

bola udržiavaná v náležitom poriadku, hoci sa nám výrazne znížil počet 

pracovníkov kvôli absencii projektov na zamestnávanie. Podarilo sa nám 

pripraviť veľkonočnú a vianočnú výzdobu. Na starom cintoríne sme odstránili 

aspoň časť náletových drevín. Počas celého roka sa v obci zberali konáre od 

občanov, štiepkovali sa a vyvážali na kompostovisko.  
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Na základe vypracovanej žiadosti o NFP obec obdŕžala 

pre svoje potreby malotraktor „Locust“ s desiatimi 

prídavnými zariadeniami. Vo veľmi krátkom čase sa pre 

nás stal nepostrádateľným pomocníkom v našej práci. 

Preto sme začali uvažovať o uložení a uskladnení 

techniky pod prístrešok, aby nám nestála na voľnom priestranstve. Nakúpili 

sme materiál a začali s prácami na výstavbe garáže, ktorá dnes už je takmer 

dokončená.  

Na základe vypracovanej žiadosti o NFP boli obci schválené finančné 

prostriedky na výstavbu Komunitného centra. Po zdlhavom verejnom 

obstarávaní a schválení na Úrade verejného obstarávania zo súťaže vyšla 

víťazne firma StaMi – a Michalovce. Tá dňa 20. 07. 2020 začala s prácami na 

Komunitnom centre. Tak na zelenej lúke, ktorú sme ešte niekoľko dní predtým 

kosili, začala vyrastať stavba. Stavba nám rástla zo dňa na deň. Ani sme sa 

nenazdali, objekt budovy bol vymurovaný, zastrešený a uzavretý. Za 92 

pracovných dní stavba bola, vrátane terénnych úprav, ukončená. Tým obec 

získala budovu vhodnú k schádzaniu sa skupín občanov obce, na posedenia, 

zábavy, oslavy...V súčasnosti je potrebné KC skolaudovať a urobiť vklad do 

katastra nehnuteľností. Po kontrole z RÚVZ Michalovce je potrebné KC 

zaregistrovať na VÚC Košice – odbor sociálnej starostlivosti. V budúcnosti 

plánujeme žiadať finančné prostriedky na pracovníkov Komunitného centra. Po 

rokoch chodenia, prosenia, vybavovania, sa nám podarilo docieliť, obnovu 

štátnej cesty III. triedy v úseku rázcestie Bajany – obec Bajany. Na obnovenej 

ceste sa jazdí oveľa komfortnejšie. Verme, že nám táto pozemná komunikácia 

vydrží dlho. Po rokoch vybavovania sa tiež podarilo, že obec bude mať 

optokábel. Na optokábli pracujú hneď dve konkurenčné firmy GeCom 

a Telekom. Musíme veriť, že týmto sa pre občanov v obci skvalitní internetové 

pripojenie a wi-fi. Nezabúdali sme ani na budúcnosť. Obec prostredníctvom 

MAS žiadala finančný príspevok na úpravu malého ihriska. Žiadosť doteraz 

nebola vyhodnotená. Tiež nebola vyhodnotená žiadosť na obnovu budovy 

bývalej ZŠ. Žiadosť na II. etapu chodníkov nám bola zamietnutá po nástupe 

novej vlády a sprísnení podmienok hodnotenia, kde bolo požadované, aby 

v trase chodníka boli tri rómske domy vedľa seba, v ktorých má byť 50 – 70 % 

rómskej populácie obce.  
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Samozrejme, že tieto podmienky neplníme a preto sme 

boli z ďalšieho postupu vyradení. Nedá sa nič nerobiť, 

musíme skúšať ďalej. V súčasnosti pracujeme na úprave 

cestných priekop, kde by sa mali urobiť vsakovacie 

priekopy. Príprava je v súčasnosti v štádiu rozpracovania. 

Obec zabezpečila v priestoroch obecného úradu vládou 

vyhlásené dve kolá celoplošného testovania. Som rád, že tejto úlohy, vďaka 

snahe zainteresovaných pracovníkov, sme sa zhostili dobre. O dobrej úrovni 

testovania svedčí i návštevnosť cudzích občanov, ale i slová uznania, chvály 

a poďakovania. Vážení občania, je toho veľa, dalo by sa písať ešte oveľa viac. 

Myslíme si, že dobrá práca sa chváli sama. V ďalšej vám prinášam 

chronologický prehľad prác za obdobie mesiacov október – december 2020: 

02. 10.2020 – Prvý krát predávala nová predajňa mäsa – p. Kondáš 

05.10.2020 – Kontrolný deň č. 8  - KC 

06.10.2020 – Riešenie registrácie KC na VÚC – Košice – podmienky 

07.10.2020 – Návšteva manažéra OZ MAS – Čierna voda UH – Ing. T.   

                         Červeňáka 

08.10.202 – Kontrola na mieste PPA – malotraktor Locust 

10.10.2020 – Školenie Z. Široká – vodozádržné opatrenia 

12.10.2020 – Návšteva v KC – Veľké Kapušany – získanie poznatkov  

                         a vedomostí 

12.10.2020 – KC - dovoz frézovaného asfaltu na spevnené plochy 

15.10.2020 – Kameňolom – Svätuše – dovoz kameňa pre pamätnú dosku KC 

20.10.2020 – Dokosenie starého a nového cintorína – pripravené k sviatku  

                         všetkých svätých 

20.10.2020 – Oprava krovinorezu 

21.10.2020 – Podpis vypracovaného zápisu ku kontrole na mieste – Locust 

21.10.2020 – prvé výtlačky – vydanie brožúry Bajany 

22.10.2020 – Správa  1. kontroly KC – vyúčtovanie prvej faktúry 

23.10.2020 – MŠ žiadosť vypracovaná a odoslaná na modernizáciu triedy  

                         a kuchyne 

24.10.2020 - 4. obecné zastupiteľstvo – mimoriadne 

25.10.2020 – 1. celoštátne testovanie – Covid 19 

26.10.2020 – Návšteva poslancov OZ v KC 
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28.10.2020 – Kontrolný deň č. 9 – KC 

8.10.2020 – Podpis dohody o pridelení finančného   

                       príspevku – COOP Jednota 

02.11.2020 – Prostredníctvom ÚP sme prijali pracovníka p.   

                        R. Adama, pracovný  pomer od 01.11.2020,   

                        ukončili Štefan Filip a Agáta Lakatošová 

07.- 08.2020 – II. kolo testovania COVID 19 

09.11.2020 – Október – mesiac úcty k starším , boli doručené pozornosti pre  

                         starších občanov  

12.11.2020 – Vykosené všetky verejné priestory spravované obecným úradom 

13.11.2020 – Návšteva firmy Stami-a, p. Stanka – dokončovacie práce na KC 

18.11.2020 – STK - kontrola po odstránení zistených nedostatkov 

18.11.2020 – Posledný zvoz konárov v obci na kompostovisko 

19.11. – 3.12.2020 – Oprava štátnej cesty III. triedy – rázcestie Bajany – ref.  

                           kostol Bajany 

25.11.2020 – T-kom - prípravné práce spojené s optokáblom v obci 

25.11.2020 – Práce spojené s prípravou výkresovej dokumentácie pre cestné   

                         priekopy 

26.11.2020 – Oprava poplašnej sirény 

27.11.2020 – Pripráva vianočného stromčeka v obci 

27.11.2020 – Výmena 2 ks reproduktorov verejného rozhlasu 

30.11. 2020 – Vianočná výzdoba 

30.11.2020 – Tepelný certifikát na novopostavený objekt KC 

01.12.2020 – Kontrolný deň č. 10 – KC 

02.12.2020 – Vianočná výzdoba, nasadené a nafarbené vráta na garáži, výmena  

                         zimných pneumatík na aute Fábia, zúčtovanie malotraktor  

                         Locust, 2. finančné zúčtovanie  KC na MV – Bratislava 

03.12.202 – Zaškolenie pracovníkov na tepelné čerpadlo, štátna cesta – oprava   
                       výtlkov na už opravenej ceste 1 vrstva 
                                          Ďakujem vám za pozornosť.  
Na sklonku kalendárneho roka vám všetkým prajem pekné, pokojné 
a požehnané vianočné sviatky a v novom roku 2021 dobrého zdravia, šťastia, 
porozumenia, lásky a veľa osobných a pracovných úspechov 
 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Vážení občania obce Bajany, 

 

keď sa budeme pozerať na dieťa v jasliach, môžu nás napadnúť rôzne 

otázky. Prečo sa stal všemohúci Boh takým malým obyčajným 

dieťaťom, ktoré je závislé úplne od ľudí, ktoré treba prebaľovať, kŕmiť, 

starať sa oň, vychovávať ho? Prečo poslal Ježiša na smrť, aby nás 

vykúpil, keď to mohol urobiť aj iným spôsobom? No preto, že nás 

nekonečne miloval a miluje. Poslal svojho Syna, aby nás zachránil, 

posiela neustále svojho Ducha, aby nás viedol životom a potešoval nás, 

ponúka nám neustále svoje odpustenie a dáva nám silu v Eucharistii. 

To preto, že nás nekonečne 

a nepochopiteľne nášmu 

rozumu, miluje. Želám vám, 

aby ste sa nevzdávali za 

žiadnych okolností Božej 

lásky, lebo ona nám pomáha 

kráčať ďalej vtedy, keď je 

ťažko, i vo chvíľach pohody.  

 

 

Pane, drž nás v tomto i v novom roku nášho 

života vo svojej blízkosti. 

 

To vám zo srdca želá a vyprosuje 

 

d. o. Mgr. Jozef Križalkovič, 

rímskokatolícky farár Lekárovce  
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Vážení občania, 

v tomto roku sa vám prihováram poslednýkrát. Čas neúprosne beží 

a my stojíme na sklonku roka 2020. Aký bol, čo nám priniesol, čo 

vzal...? Na túto otázku si odpovieme každý sám. Ja vám chcem 

priblížiť prácu pracovníkov na obecnom úrade, ktorí sú zaradení na 

menšie obecné služby a ktorí pracujú pre obec prostredníctvom 

úradu práce. Situácia je taká, že na začiatku roka 2020 sme cez  

 

 

 

 

 

 

 

 

projekty ÚPSVaR Michalovce zamestnávali 9 uchádzačov 

o zamestnanie, teraz v decembri zamestnávame jedného pracovníka. 

Nie preto, že by sme o pracovníkov nemali záujem, veď práce je viac 

než dosť. Problém je v tom, že MPSVaR nevyhlásilo žiadne nové 

projekty na podporu zamestnanosti a obec si na vlastné náklady 

nemôže dovoliť zamestnávať viac pracovníkov. Cez menšie obecné 

služby máme evidovaných dvoch pracovníkov, ktorí pracujú 64 

hodín do mesiaca, čiže 16 hodín týždenne. S týmto malým počtom 

ľudí sa snažíme zvládnuť aspoň najdôležitejšie práce pre obec.  

V prvom rade sme sa snažili pred zimou vykosiť všetky obecné 

priestory a hlavne cintoríny pred sviatkom Pamiatky zosnulých. 

V mesiaci november sme vyčistili kontajner na starom cintoríne.  
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Chcem upozorniť, že tento kontajner slúži výlučne 

na odpad z cintorína /sviečky, vence, kvety.../ a nie 

na odpad z domácností a už vonkoncom nie na 

stavebný odpad. Tejto problematike sa ale budeme 

venovať v inom príspevku. Pokračovali sme v prácach na stavbe 

prístrešku pre uloženie techniky. Prístrešok je pod strechou, väčšina 

zváračských prác je urobená, čiže technika sa uložiť dá. Ostáva nám 

dokončiť jednu bočnú stenu prístrešku. Najviac práce na tomto 

prístrešku urobili p. Š. Filip. p. R. Adam a p. T. Nyisztor, za čo im patrí 

poďakovanie. Koncom novembra sme začali s realizáciou vianočnej 

výzdoby, ktorú sme rozsvietili 5. decembra. Pripravovali sme ju 

s láskou pre vás všetkých pre potešenie a na spríjemnenie 

sviatočných chvíľ. Chcem sa poďakovať pracovníkom, ktorí už u nás 

nepracujú, ale napriek tomu prišli, ponúkli pomoc aj pomohli, hoci 

vedeli, že za prácu nebudú mať zaplatené. Ďakujem Š. Filipovi, Š. 

Adamovi, T. Nyisztorovi, M. Štundovej, ktorí vedia, koľko práce je 

pred koncom kalendárneho roka, a ak chceme všetko stihnúť, 

musíme sa naozaj veľmi snažiť. Všetkým patrí moje veľké ďakujem.   

Mnohí z vás, ktorí tu pracovali sa pýtajú, čo bude ďalej, či budú nové 

projekty....To vám teraz povedať neviem. Pán starosta vyvíja 

maximálne úsilie, aby získal pre obec ďalšie pracovné miesta. Ale to 

nezáleží len na nás. Uvidíme, aká bude situácia v novom roku. Ak 

chceme v obci niečo urobiť, potrebujeme hlavne financie a zručných 

pracovníkov. Verím, že v budúcnosti bude situácia 

priaznivejšia. Rok 2020 sa pomaly chýli ku koncu. 

Nastal čas povedať zo srdca „ďakujem“. Ďakujem 

tým, čo sa so mnou smiali aj tým, čo so mnou plakali. 

Ďakujem, že ste pri mne stáli a ďakujem za to, že som 

mohla byť ja pri vás. Aj keď tento starý rok nebol 

možno pre všetkých šťastný, verím, že ten nový bude za to stáť. 

Dovidenia v roku 2021 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka aktivačných prác   
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Milí Bajančania, 

ďalšie tri mesiace ubehli ako voda a máme tu ten krásny predvianočný čas. Pre 

mnohých z nás je práve tento čas tým najkrajším v roku. Ľudia sú k sebe odrazu 

milší, prajú si šťastné a veselé sviatky, všetko je krásne ozdobené, v našich 

srdciach sa usídľuje pokoj a radosť. Všetci čakáme, aké budú tohtoročné 

Vianoce...   

Popri tomto čakaní si môžete spríjemniť chvíle aj čítaním 

nášho Spravodaja. Poďme si spoločne zaspomínať na 

predchádzajúce mesiace, počas ktorých sme sa stretávali 

v kancelárií TSP, u vás doma alebo len tak na ulici sme 

prehodili zopár slov. Snažili sme sa byť nápomocní vo 

všetkých smeroch. Riešili sme záležitosti s ÚPSVaR Michalovce, so sociálnou 

poisťovňou, s distribútormi energií, s poskytovateľmi internetu a TV. 

Spoločne sme hľadali vhodné pracovné ponuky, na ktoré sme hneď reagovali, 

aj keď v súčasnosti je ich pomenej, podarilo sa niektorým z vás zamestnať 

aspoň na určitý čas a to nás veľmi teší. Naďalej spolupracujeme so Zdravotným 

strediskom Bežovce a s Lekárňou Kamilka Bežovce pri predpisovaní 

a distribúcii liekov pre vás. Spoločne sme zažili celoplošné testovanie, 

z ktorého sme mnohí mali obavy, no zvládli sme to. Dúfame, že sme vás 

potešili srdečnými blahoželaniami k vášmu sviatku a tiež darčekmi pri 

príležitosti októbra- mesiaca úcty k starším. Vždy si vás radi vypočujeme, 

poradíme a informujeme vás o aktuálnej situácii. Aj 

v tomto predvianočnom čase nás nájdete v kancelárií TSP 

počas nezmenených úradných hodín. 

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v 

kruhu svojich najbližších a nech je ten nasledujúci rok 

2021 zdravší, šťastnejší a pokojnejší. 

Mgr. Dominika Agárdi, TSP Bajany 
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Vážení spoluobčania, 

neúprosne plynúci čas nás opäť posunul 

pred prah najkrajšieho obdobia roka - 

VIANOC! Pre každého známy pocit a jasná 

predstava krásnych chvíľ strávených 

v kruhu rodiny. Veď obklopení svojimi 

blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý 

si želáme všetci. Počas celého 

uponáhľaného roka, plného 

každodenných starostí je pocit bezpečia, 

pokoja, šťastia a lásky zaslúženým darom. 

A preto sa pokúsme vytvoriť podobnú 

atmosféru v našich domovoch a našich 

rodinách.  Zachovajme si posvätnú úctu k sviatkom, sviatkom pokoja, 

lásky a porozumenia. 

Dovoľte mi, aby som vás poinformovala o chode a činnosti v našej 

materskej škole. V našej škôlke je dochádzka ukážková.  Deti 

pravidelne navštevujú MŠ a chorobnosť je minimálna až žiadna, z čoho 

sa veľmi tešíme. V mesiaci október sme nenavštívili našich najstarších 

z príležitosti „úcty k starším“, nakoľko to nariadenia neumožňujú. 

V mesiaci december sme s našimi šikovnými detičkami privítali 

Mikuláša, ktorý nás v našej materskej škole navštívil... Bol sám bez 

svojich pomocníkov. Deti mu krásne zaspievali, zarecitovali a za 

odmenu boli obdarení balíčkami. 
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Čakalo nás aj predvianočné pečenie perníkov, na 

ktoré sa deti veľmi tešili. A nezabudli sme ani na 

vianočné vystúpenie. Nacvičovali sme jedna radosť, 

ale toho roku to bude bez prítomnosti rodičov 

a verejnosti. Program bude pestrý, plný lesných zvieratiek a víl. Keďže 

sa nemôžeme verejne zhromažďovať, tak my si naše vianočné 

vystúpenie zvečníme nahrávkou, ktorú potom dostane i každý rodič 

a bude mať pamiatku. Nechceli sme úplne prísť o každoročné tradičné 

vianočné vystúpenie. Dúfam, že v budúcom roku 2021 sa zídeme všetci 

v plnom počte a dochádzka nám vydrží až do konca školského roka. 

„Tisíce drobných hviezdičiek 

žiari na konári, do uzla 

vianočných pesničiek vplieta 

sa tisíc prianí. Dajme si  pod 

stromček úsmev, čo slzy 

stiera a rany hojí, kus dobrej 

vôle, súcitu, veď to všetko 

tak málo stojí.“ 

Želám vám radostné 

a pokojné prežitie vianočných sviatkov, želám vám aby sa splnili Vaše 

priania, očakávania a predsavzatia. Tým najmenším želám, aby si pod 

vianočným stromčekom našli vysnívaný darček, aby svojou radosťou 

a úsmevom obdarili svojich rodičov.  

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021 Vám prajú 

deti materskej školy a zamestnanci MŠ Bajany. 

Vianočné prázdniny: 

Od 21.12.2020 (pondelok)  do 8.1.2021 (piatok) 

MŠ bude opäť v prevádzke 11.1.2021 

 

Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ Bajany 
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Vážení spoluobčania, 

od septembra už ubehli tri mesiace ako voda a my už máme posledný mesiac v 

tomto roku, mesiac december. S týmto mesiacom sú úzko späté aj najkrajšie 

sviatky v tomto roku VIANOCE. Vianoce- čas, keď sa hluk, hnev a nepokoj 

premenia na lásku a ticho. Predvianočné obdobie sa vlastne začína zapálením 

prvej sviečky na adventnom venci. Symbolom príchodu Vianoc je aj adventný 

kalendár. Deti každý deň otvoria jedno okienko s cukríkom a posledný deň, 

24.decembra, sa im splnia všetky ich sny. K vianočným sviatkom 

neodmysliteľne patrí pečenie voňavých medovníčkov, vianočné dekorácie, 

stromčeky, darčeky, slávnostne prestretý stôl, koledy a piesne. To všetko spolu 

dotvára čaro Vianoc. Vianočnú atmosféru cítiť aj v našej v školskej jedálni a 

preto by som chcela aj vám spríjemniť tieto chvíle chutným receptom.  

Parížske rožky originál - ingrediencie 

na orechové rožky bez múky: 

4 ks vaječný bielok,štipka soli, 300 g kryštálový cukor ,300 g pomleté vlašské 

orechy 

na čokoládový krém: 

300 g maslo, 300 ml mlieko, 1 Zlatý klas (40 g), 50 g kakao, 1 ks vanilínový 

cukor, 4 ks žĺtok, 1 kopcovitá lyžica riedkeho medu (aj viac, podľa sladkosti), 50 

g tmavá čokoláda 

na polevu: 200 g tmavej čokolády, 3 polievkové lyžice kokosového oleja, papier 

na pečenie 

Postup receptu  

1. Vo väčšej nerezovej miske si vyšľaháme bielky so štipkou soli dotuha. Postupne 

zašľaháme kryštálový cukor. Misku vložíme do väčšieho hrnca s vodou (výška vody 

10 cm), ktorá vrie. Potrebujeme docieliť paru. 

2. Nad parou došľaháme bielky s cukrom do lesklej vláčnej peny. Trvá to približne 10 

minút. Odstavíme. K bielkovej pene opatrne vareškou primiešame pomleté vlašské 

orechy. Túto zmes necháme vychladnúť. 
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3. Do cukrárskeho vrecka s hrubšou špičkou naberáme 

orechové cesto bez múky. Väčší plech vystelieme papierom 

na pečenie. Na plech striekame užšie rožky rovnakého tvaru 

vedľa seba. Na jeden plech cca 25 ks. 

4. Orechové rožteky vložíme do rúry vyhriatej na 200 oC. 

Pečieme ich iba 5 minút. Potom rúru vypneme a pootvoríme 

ju na 10 cm. Rožteky sušíme ďalších 10 minút. Vyberieme. Postup opakujeme s 

ďalším plechom. 

5. Bezlepkové orechové rožky necháme na plechu vychladnúť. Sú krehké a veľmi 

chutné. Pripravíme si ingrediencie na úžasný čokoládový krém na parížske rožky, 

ktorý sa hodí aj na rôzne torty a obľúbené zákusky. 

6. Mlieko vlejeme do hrnca a necháme ho prehriať. Do inej nádoby pridáme žĺtky, 

riedky med (podľa chuti), preosiate kakao, Zlatý klas, vanilínový cukor. Horúcim 

mliekom zalejeme túto zmes a dôkladne vymiešame. 

7. Všetko opäť vylejeme do hrnca, pridáme tmavú čokoládu a uvaríme hustý puding. Po 

uvarení ho preložíme do misky a prikryjeme fóliou, aby sa na neurobila koža. 

Necháme vychladnúť. Zmäknuté maslo vyšľaháme. 

8. Vychladnutý čokoládový krém taktiež prešľaháme a postupne ho zašľaháme k 

maslovej pene. Chutný krém vložíme do cukrárskeho vrecka s užšou špičkou a 

striekame ho na všetky vychladuté orechové rožteky. 

9. Orechové rožteky s čokoládovým krémom odložíme do chladu, aby plnka stuhla. 

Pripravíme si čokoládovú polevu na rožky. Nad parou v miske roztopíme tmavú 

čokoládu s kokosovým olejom. Necháme vychladnúť. 

10. Do vlažnej čokoládovej polevy máčame rožky s krémom. Robíme to opatrne. Rožky 

obliate polevou ukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie, aby sa neprilepili. 

Uložíme do chladu, aby poriadne stuhli. 

Tip na záver: Nezabúdame, že na prípravu parížskych rožkov potrebujeme cukrárske vrecká a 

ozdobné špičky, s ktorými budeme striekať cesto na rožteky a čokoládový krém. Jedna 

špička by mala byť hrubšia (rožky) a druhá užšia (krém). Keď však použijeme rovnakú 

špičku, nič to nezoberie na chuti našich božských parížskych rožkov. 

Na záver,  by som Vám chcela v mene kolektívu školskej jedálni popriať: 

„Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v 

duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí. 

Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky.“ 

Lívia Mižová, vedúca ŠJ  
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V predchádzajúcom čísle Obecného spravodaja sme 

vám priblížili práce na výstavbe Komunitného centra od prvého po 51. deň. 

Teraz pokračujeme súpisom prác podľa jednotlivých dní až do úplného 

ukončenia stavby: 

52.deň – 01.10.2020 - stropy – zatepľovanie – minerálna vata,    
53.deň – 02.10.2020 - stropy – zatepľovanie – minerálna vata, rozvody kábel 
                                         na osvetlenie,  
54.deň – 05.10.2020 - interiér - omietka stien 
55.deň – 06.10.2020  -  interiér - omietka stien, omietka druhý krát,  
56.deň – 07.10.2020 - interiér - omietka stien  - ukončenie, exteriér fasáda   
                                         ukončená,  
57.deň – 08.10.2020 - uloženie fólie na podlahu + tvrdený polystyrén, rohy –  
                                         styrodur,  
58.deň – 09.10.2020 - uloženie polystyrénu na podlahy, rozvody k radiátorom,   
                                         umývadlám WC, sokel,       
59.deň – 12.10.2020 - interiér – parapety pod okná, ukončovanie strechy,      
                                         dokončenie polystyrénu na podlahy,  
60.deň – 13.10.2020 - interiér – na podlahu polystyrén, fólia, interiér- podlaha-  
                                        betónový poter,  
61.deň – 14.10.2020 -  montáž radiátorov, montáž podhľadov na strop,  
                                         konštrukcia, vybetónovaná pätka pod tepelné čerpadlo,  
62.deň – 15.10.2020 - konštrukcie, podhľady na strop malé miestnosti, 
                                        vymeraná požiarna nádrž, na rímsu- plechy a atiku,  
63.deň – 16.10.2020 - plechy na atiku, konštrukcie na strop,  
64.deň – 19.10.2020 - výkop požiarna nádrž , základ tepelné čerpadlo, malé  
                                         miestnosti obkladačky na stenu, stropné podhľady –  
                                         sadrokartón,  
65.deň – 20.10.2020 - veľká miestnosť – stropné podhľady, sadrokartón,  
                                         požiarna jama, vybetónovaný podklad na steny, v soc.  
                                         miestnosti obklady, požiarna jama, osadený kesón, 
66.deň – 21.10.2020 -  elektrina – ochrana pospájaním, podhľady, sadrokartón,  
                                         hromozvod,  
67.deň – 22.10.2020 - podhľady, sadrokartón, ukončené soc. miest. - obklady,  
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68.deň – 23.10.2020 - montáž svietidiel, sadrokartón,  
                                         vysprávky, vyrovnanie terénu po  
                                         obvode budovy – dažďový chodník, 
69.deň – 26.10.2020 - montáž tepelného čerpadla,  
                                         napojenie na kúrenie, montáž el.  
                                         zásuviek,  
70.deň – 27.10.2020 - zapojenie rozvádzača, parkovisko –  
                                         po obvode cestné  obrubníky, nad schodiskami striešky  
                                         oplechovanie, soc. miestnosti – obkladačky,  
71.deň – 28.10.2020 - parkovisko – obrubníky, výkop pre optokábel pri ceste  
                                        pod parkoviskom, stropy – zásuvkové obvody, soc.   
                                        miestnosť – obkladačky,  
72.deň – 29.10 2020 - parkovisko, dlažba, chodníky, 
73.deň  -  30.10.2020 - interiér – soc. miestnosť dlažba, interiér ukončené     
                                         stropy, parkovisko dlažba, chodník, obrubníky,  
74.deň – 02.11.2020 - exteriér – vyrovnanie terénu parkovisko, chodník,   
                                        zámková dlažba, interiér soc. miestnosť- dlažba,  
                                        kuchyňa- obkladačky, interiér – maľovanie,  
75.deň – 03.11.2020 - dokončovacie práce na obkladoch, špárovanie,  
                                        parkovisko, chodník, zámková dlažba,  
76. deň – 04.11.2020  - interiér chodba – dlažba – špárovanie dlažby – obklady,  
                                        dorezávanie zámkovej dlažby, parkovisko, dlažba   
                                        chodník,  
77. deň – 05.11.2020 - kuchyňa – dlažba, špárovanie, dorezávanie zámkovej  
                                         dlažby parkovisko , 
78.deň – 06.11.2020 -  tepelné čerpadlo napojenie , rozdeľovač, rozvody,  
                                          uloženie, uchytenie, napojenie bojleru na teplú vodu,  
                                          dorezávky zámkovej dlažby – parkovisko, chodníky,  
                                          betónovanie schodiská zadné dvere, sála, montáž  
                                          svietidiel do sály,  montáž radiátorov,  
79.deň – 09.11.2020 - dorezávky – chodník, schodiská – dlažba oplechovania  
                                         atiky, dažďové zvody  
80.deň – 10.11.2020 - odskúšanie tepelného čerpadla, maľovanie interiéru,  
                                        montáž zásuviek, špárovanie dlažby na schodiskách,   
                                        oplechovanie rímsy nad schodiskom, montáž WC,  
                                        umývadiel, 
81.deň – 11.11.2020 - montáž WC, umývadla, sprchovacie kúty, pokládka  
                                        linolea, napojenie rekuperácie, exteriér sokel marmolit,  
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83.deň – 13.11.2020 -  exteriér sokel – marmolit, pokládky   
                                         linolea, opravy maľby, montáž WC,  
                                         umývadla, sprchovanie kúty,  
84.deň – 16.11.2020 -  úprava terénu po obvode budovy,     
                                          pokládka linolea, tlakovanie  
                                          a odskúšanie vody,  
85.deň – 18.11.2020 - vymeranie chodníku k veľkej miestnosti, vymeranie  
                                         zaťahovacích dverí, interiér sokle – linoleum , čistenie  
                                         zárubní, odsávanie – odvetranie WC,  dokončovacie  
                                         práce v interiéri,  
86. deň – 19.11.2020 - obrubníky pri chodníku k veľkej miestnosti, linoleum  
                                          kancelária vedúceho, sokle, čistenie zárubní, farbenie  
                                          zárubní, práca na dažďovom chodníku okolo budovy 50  
                                          cm, montáž zaťahovacích dverí,  
87. deň- 20.11.2020 - obrubníky pri chodníku k veľkej miestnosti, zásypová  
                                        vrstva , hutnenie, dlažba, úpravy terénu v exteriéry, 
88. deň – 23.11.2020 - špárovanie rohov stropov stena – sadrokartón,  
                                          špárovanie podlahy rohov,  stena, podlaha, farbenie  
                                          zárubne, vonkajšie úpravy terénu, dlažba chodník,  
89.deň – 24.11.2020 - vonkajšie úpravy terénu, farbenie zárubní, dokončovacie  
                                        práce, dlažba  chodník k veľkej miestnosti ukončené. 
90.deň – 25.11.2020 - terénne úpravy, výkop vonkajšie osvetlenie, prahy  
                                         k dverám, poriadok  interiéri,  
91.deň – 26.11.2020 - uložený kábel k verejnému vonkajšiemu svetlu, terénne  
                                          úpravy,   
92.deň – 27.11.2020 - ukončené terénne úpravy, ukončený interiér, vyvŕtaná –  
                                        pripravený vstup pre prívod k napojeniu interiéru. 

 
A máme hotovo! Dobrá vec sa 
podarila. Veľká vďaka patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave projektu, ktorý ho 
zrealizovali, postavili, pripravovali 

písomné podklady. Spoločnými silami sme to dokázali. Všetkým vyslovujem 
svoje veľké ďakujem. Ostáva nám stavbu zlegalizovať a začať ju využívať 
v prospech všetkých obyvateľov našej obce. Ale to až v novom roku 2021, ak 
budeme živí a zdraví... 
 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Nevieme, či je niečo také možné, ale v dnešnej modernej a dokonca ešte 

i zvláštnej dobe, je asi možné takmer všetko. I keď nehovoríte pravdu, 

máte pravdu, robíte zle, ale pre niekoho je to dobré.  

Koncom mesiaca november sme z nového cintorína vyvážali odpad 

z kontajnera. Neverili by ste, čo všetko sme tam našli: celé kotúče 

asfaltovej lepenky, staré drevené okná so sklom, obaly z pracích práškov 

Persil... Najprv sme si mysleli, že asi „niektorý z nebožtíkov si našetril 

peniažky a menil strechu či si dával  

nové okná alebo si vypral šaty.“ Prešli 

sme cintorín, prezreli hroby, ale ani 

jeden z nich nemal novú strechu ani 

okná ani vypraté prádlo. Tieto slová 

vyznievajú ironicky. Zázraky sa naozaj 

nestávajú. To iba niektorí z nás, 

žijúcich občanov vyváža odpad do 

kontajnera, ktorý má slúžiť pre potreby návštevníkov cintorína. Naozaj 

ľudská trúfalosť nemá žiadne medze??? Je si vôbec dotyčný vedomý 

toho, že jeho odpad musí odstrániť niekto iný? V tomto prípade ostal 

„čierny Peter“ v rukách obce.  

Apelujem teda na týchto nedisciplinovaných spoluobčanov, hoci 

netvrdím, že to urobil občan z našej obce, aby do kontajnera, ktorý je 

umiestnený v priestore nového cintorína, nevyhadzovali odpad zo 

svojich domácností. Tento kontajner má slúžiť výlučne pre odpad 

z cintorína.  

Ďakujem 

 

Bc. František Genco, starosta obce 
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21. 12. 2020 – Pondelok - dovolenka 
22. 12. 2020 – Utorok – dovolenka 
23. 12. 2020 – Streda –dovolenka. 
24. 12. 2020 – Štvrtok – voľno – Štedrý  
                        deň 
25. 12. 2020 – Piatok – voľno -1. sviatok    
                        vianočný 
 
28. 12. 2020 – Pondelok– dovolenka  
29. 12. 2020 -  Utorok – dovolenka  
30. 01. 2020 – Streda – dovolenka 
31. 01. 2020 – Štvrtok – dovolenka -     
                        Silvester 
01. 01. 2021 – Piatok – voľno – Nový rok 
 
04. 01. 2021 – Pondelok – dovolenka 
05. 01. 2021 – Utorok – dovolenka 
06. 01. 2021 – Streda- voľno – Troch  
                        kráľov 
07. 01. 2021 – Štvrtok - dovolenka 
08. 01. 2021 – Piatok – dovolenka 
 
11. 01. 2021 – Pondelok – pracovný 
deň 
V prípade potreby volajte na mobilné 
telefónne čísla  
0915 878 727-starosta obce, 
0918 584 074-pracovníčka OcÚ 
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●Štedrý večer - najvýznamnejší deň Vianoc. Ráno si zvykli slobodné dievčatá z 

potoka nabrať vodu a symbolicky si v nej umyli tvár. Verili, že budú krásne. 

Vodu z potoka nosili aj starým ľuďom. Hovorilo sa, že keď sa napijú živej vody, 

dopraje im pevné zdravie a dlhší život. Ženy vstávali na Štedrý deň hodinu po 

polnoci, pretože platilo, že do východu slnka malo byť všetko napečené, 

navarené. Muži narúbali drevo a nanosili vodu. Gazda pred večerou dával 

slamu pod stôl. Bola to symbolika, že Kristus sa narodil na slame. Reťazou sa 

zopli nohy stola a na ňu si všetci vyložili nohy. Symbolizovalo to súdržnosť a 

jednotu rodiny. Dala sa tam aj sekera, vďaka ktorej mali mať všetci železné 

zdravie. Nielen kresťania, ale všetci sa aspoň raz do roka pomodlili pred 

štedrou večerou. Poďakovali tak za bohatý stôl. Gazdiná, ktorá pripravila 

večeru, spravila krížik na čelo strúčikom cesnaku namočeným do medu 

všetkým svojim deťom a manželovi. Skôr ako sa začali jesť oblátky s medom a 

cesnakom, hlava rodiny priniesla prípitok so silným alkoholom. Počas štedrej 

večere sa nesmelo odchádzať od stola a dokonca aj gazdiná to mala zakázané. 

Pokiaľ by sa tak stalo, človek, ktorý sa postavil by do roka zomrel. Všetko jedlo 

preto muselo byť veľmi blízko. 

* ŠUPINA Z KAPRA - Vkladá sa pod obrus počas štedrej večere. Šupina mala 

zabezpečiť peniaze v rodine na budúci rok a aby ich ešte viac pribudlo. Mnoho 

ľudí si šupinu dáva aj do peňaženky, aby sa im peniaze rozmnožili a bolo ich 

dostatok. 

 * ORECH V ROHU - Takmer každý Slovák má na stole 

počas štedrej večere orechy, ktoré sa hádzali do kútov v 

byte alebo v dome. Zabezpečiť mali rovnakú hojnosť po 

celý rok ako na Vianoce.  

* CESNAK NA STOLE - Taktiež nemôže chýbať nikomu na 

stole. Ide o najúčinnejší prírodný liek, ktorý má zabezpečiť rodine pevné 

zdravie počas celého nasledujúceho roka.  
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* HVIEZDIČKA V JABLKU - Náhodne sa vybralo jedno jablko, 

ktoré sa rozrezalo priečne na polovicu. Pokiaľ bola 

uprostred hviezda znamenalo to pre rodinu šťastie a 

zdravie. Jabĺčko sa potom rozkrojilo, tak aby sa z neho ušlo 

každému členovi rodiny. Ak ale bol stred v tvare kríža, 

rodinu čakala choroba alebo smrť. 

 * TANIER NAVYŠE- Jeden tanier sa prestieral pre náhodného hosťa. Ide o 

symbol spolupatričnosti a milosrdenstva. Niektorí ľudia ale takto prestierali pre 

zosnulých členov rodiny.  

* PÔST - Ten sa musel dodržiavať, pokiaľ nevyšla na oblohe prvá hviezda. 

Taktiež si dávali pozor na to, čo celý deň robia. Verili, že ak to bude dobrý deň, 

bude taký každý aj o rok.  

* OPRANÁ BIELIZEŇ - Počas Vianoc bolo zakázané vešať opranú bielizeň, 

pretože ten komu patrila, by čoskoro umrel. Taktiež aj črepy v tento deň 

predpovedali nešťastie v rodine. 

* ZÁKAZ VYHADZOVANIA - Zo slávnostného stola počas štedrej večere sa 

nemohlo nič vyhodiť. Odrobinky z tejto večere pomáhali neskôr chorému 

dobytku. Každý musel byť veľmi najedený, inak by vystavil rodinu 

nebezpečenstvu. 

 Prvý a druhý sviatok vianočný sa navštevovali rodiny a nechýbali koledy ani 

vinše. 

K vianočným sviatkom prajeme vám, aby bolo 

šťastie neodbytné, láska nekonečná, zdravie 

dokonalé, problémy vzdialené, a budúcnosť 

skvelá! Prajeme vám veľké oči, aby ste videli 

každodenné zázraky, veľké uši, aby ste vedeli 

načúvať druhým, veľké nosy, aby ste vyňuchali 

tie správne príležitosti, veľké zuby, aby ste sa vládali prehrýzť cez problémy, 

veľké bruchá, aby sa do nich zmestili maškrty, veľké nohy, aby ste pobehali 

všetky krásne miesta na svete, veľké ruky, aby ste nimi podržali tých, ktorí to 

budú potrebovať, veľké prsty, aby ste dokázali oddeliť plevy od zrna a veľké 

srdcia, aby sa do nich vošli všetci, ktorých ľúbite . 

Zdroj: internet 
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„Jediným gestom môžete zmeniť život človeka...“ 

Raz, keď som bol nováčikom na High School, uvidel som chlapca z našej triedy, 
ktorý šiel zo školy domov. Volal sa Kyle. Vyzeralo to, že nesie domov všetky 
učebnice. Myslel som si: „Kto by odnášal v piatok všetky knižky? Musí to byť 
pekný hlupák!“ Ja som mal naplánovaný celý víkend – párty a futbalový zápas s 
priateľmi na zajtrajšie odpoludnie...Pokrčil som ramená a šiel som ďalej. Ako 
tak idem, uvidel som bandu chalanov, čo utekali jeho smerom.  Vytrhli mu 
knižky z rúk, podrazili nohy tak, že pristál v blate. Jeho okuliare odleteli a videl 
som ich dopadnúť do trávy asi 10 stôp od neho. Pozrel sa na mňa a ja som 
uvidel ten strašný smútok v jeho očiach. Trhalo mi srdce. Pribehol som mu na 
pomoc a ako sa plazil a hľadal okuliare, uvidel som v jeho očiach slzy. Podal 
som mu ich a povedal som: „Títo chalani sú hajzlíci, nevedia sa normálne 
chovať!“ Pozrel sa na mňa, povedal: „ďakujem“ a na jeho tvári sa objavil 
úsmev. Bol to jeden z tých úsmevov, čo prejavujú skutočnú vďačnosť. Pomohol 
som mu pozbierať knižky a opýtal som sa kde býva. Ukázalo sa, že neďaleko 
mňa. Pýtal som sa, prečo som ho nikdy predtým nestretol. Vraj chodil na 
súkromnú školu. (Nikdy predtým by som sa nedal dokopy s chlapcom zo 
súkromnej školy!) Niesol som mu pár knižiek a celú cestu sme sa rozprávali. 
Ukázalo sa, že je to fajn chalan. Pýtal som sa, či si nechce zajtra zahrať futbal. 
Že „áno!“ Celý víkend sme boli spolu vonku a ja som spoznal Kylea viac a 
obľúbil som si ho. Aj moji priatelia ho brali... V pondelok ráno tu bol Kyle s 
hromadou kníh späť. Zastavil som ho a so smiechom som mu povedal, že bude 
mať dobré svaly z tých knižiek. Len sa smial a polovicu knižiek mi naložil.  

V priebehu štyroch rokov sme sa stali najlepšími priateľmi. Posledný rok sme 
premýšľali o nejakej škole. Kyle sa rozhodol pre Georgetown a ja pôjdem na 
Duke. Vedel som, že vždy budeme priateľmi a tie míle nebudú žiadnym 
problémom. On sa chcel stať lekárom a ja som hodlal využiť štipendium na 
prácu okolo futbalu. Kyle bol premiantom triedy, teda si musel pripraviť 
predslov na záverečnú slávnosť školy. Hneval som ho, že si zamachruje, ale bol 
som rád, že to nemusím byť ja tam hore a hovoriť. 
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Záverečný deň bol tu. Videl som Kylea, vyzeral skvele! Bol 
jedným z tých chlapcov, ktorý dospel a našiel sa v priebehu 
rokov na High School. Zosilnel a veľmi mu pristali okuliare. 
Mal viac dievčat ako ja, všetky ho milovali, až som niekedy 
žiarlil. Dnes bol ten deň! Videl som, aký je nervózny z 
predslovu, tak som šiel za ním, potľapkal ho po chrbte a povedal som: „Hej, 
chlape, budeš dobrý!“ Pozrel sa na mňa tým vďačným pohľadom, usmial sa a 
„diky!“ – povedal. 

Začiatok predslovu mal za sebou, odkašľal si a pokračoval: „Záver školy je čas, 
aby sme poďakovali všetkým, čo nám pomohli cez tieto ťažké roky. Rodičom, 
učiteľom, súrodencom, možno trénerovi, ale hlavne priateľom.. Som tu, aby 
som vám všetkým, ktorí ste niečí priateľ, povedal, že byť niekomu priateľom, to 
je ten najväčší dar, ktorý môžete niekomu dať. 

Poviem vám príbeh...“ Pozeral 
som sa neveriacky na svojho 
priateľa, keď začal rozprávať o 
dni, keď sme sa po prvý raz 
stretli. Plánoval, že sa cez 
víkend zabije. Hovoril o tom, 
ako si vypratal školskú skrinku, 
aby jeho mama nemala s tým 
neskôr starosti a niesol si veci 
domov. S vážnosťou sa na mňa 
pozrel a máličko sa usmial: 

„Vďaka že som stretol priateľa. Ten ma zachránil od môjho nevysloveného 
rozhodnutia.“ Počul som to zdesenie v dave, keď nám ten príjemný a 
populárny chlapec povedal všetko o svojom najslabšom životnom momente. 
Videl som jeho mamu a otca, ako sa na mňa pozerali s vďačnosťou v očiach. 

Dodnes si neuvedomujem hĺbku svojho činu. Nikdy nepodceňujte silu 
okamžiku. Jedným, jediným gestom môžete zmeniť život človeka. Niekedy k 
lepšiemu a tiež občas k horšiemu. Neexistuje žiadny začiatok alebo koniec. 
Jediné čo máš je teraz. Včera je história, zajtrajšok je náhodou, dnešok je 
darom. 

 

Zdroj: Internet 
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Krásne Vianoce a veľa zdravia, šťastia a porozumenia 

v novom roku všetkým ľuďom dobrej vôle praje  

kolektív pracovníkov OcÚ Bajany 



 

 

 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           OBECNÝ SPRAVODAJ OBCE BAJANY, VYDÁVA OBEC BAJANY AKO ŠTVRŤROČNÍK 

                                                        TLAČ: OBECNÝ ÚRAD BAJANY 

                             NEPREDAJNÉ. VYDANÉ PRE INTERNÉ POTREBY OBCE BAJANY 

 



 
 


