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Prichádza čas, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej 

sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý 

snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu lásky, úcty a obetavosti. To 

všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa. Sú symbolické pre každého, bez 

rozdielu. Dúfame, že onedlho naše ulice zasype biela perinka machovo jemného 

snehu. Belosť symbolizujúca čistotu duše vždy priťahovala predstavivosť človeka a 

s ňou spoločne aj svetlo z blikajúcej sviečky - symbol blížiacich sa Vianoc, ktoré 

určite rozžiari a plápolavým plameňom osvieti naše srdcia, naše vnútro. Veď každý 

z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie či pohľad a svet sa zrazu 

stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia a úspechu toho druhého, 

postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom, a tak dokázať, že 

je naozaj človekom.  
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Vážení občania,  

čitatelia Obecného spravodaja, 

 milí priatelia, 

rok 2022 sa pomaly blíži ku koncu. Bol to rok plný zmien. Po vyše 17 rokoch sme si 

v našej obci zvolili nové vedenie, novú pani starostku. Pri tejto príležitosti sa 

chceme poďakovať bývalému starostovi za jeho prácu v prospech našej obce. 

Novej pani starostke prajeme zdarný štart a úspešné celé volebné obdobie. 

Opäť nám o niekoľko dní zaklopú na dvere vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov 
a prianí. Vianoce sú 
časom s vôňou 
medovníkov, drobných 
koláčikov, nádhernej 
vône ihličia. Sú časom 
radostným, keď sa 
stretne celá rodina, ale aj 
smutným, keď 
spomíname na tých, ktorí 
už nie sú medzi nami. 
Vychutnajme si ich so 
všetkým, čo k nim patrí. 
Nech Štedrý večer 
zanechá v srdciach stopu pohody a radosti. Nech ihličky z vianočných stromčekov 
pozašívajú všetky ranky v duši aj v srdci, ktoré počas roka utŕžili naše city, naše 
svedomie. Nech nám v tom ďalšom roku pomôžu byť lepšími najmä jeden k 
druhému. A ak aj nový rok 2023 bude možno ťažký, ak budeme k sebe dobrí a 
láskaví, určite sa nám ním bude kráčať ľahšie.  
Želám vám, milí čitatelia, aby ste v novom roku mali okrem pevného zdravia 
najmä chuť do života.  
 
 
 
 
Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania,  

dňa 29.októbra 2022 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov 

samosprávneho kraja. Dovoľte mi, aby som Vás, ako predsedníčka volebnej 

komisie v Bajanoch, informovala o výsledkoch vo Vašej obci.  

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 372 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 238 
Účasť voličov: 63,97 % 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 238 
Počet platných HL odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 238 
Počet platných HL odovzdaných pre voľbu starostu obce: 236 
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 
Počet zvolených poslancov: 5 
Zvolený starosta obce: 1 

Počet platných hlasov odovzdaných  

pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu: 

1. Ibolya Bosnyáková, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 125 

2. Bc. František Genco, Šanca, Sme-sociálna demokracia, Sme rodina, počet 

platných hlasov: 57 

3. Ján Horváth , nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 13 

4. Bartolomej Nistor , nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 41 
 

Za starostu obce bola zvolená:  Ibolya Bosnyáková. 
 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných hlasov: 

1. Milan Kopor, Smer – sociálna demokracia: 152 platných hlasov 

2. Anna Bumberová, Ing. - SME RODINA: 139 platných hlasov 

3. Beáta Granatová, - ŠANCA: 116 platných hlasov 

4. Jozef Terebeššy, - OĽANO,NOVÁ,(KÚ),ZMENA ZDOLA: 110 platných hlasov 

5. Marek Banyász Bc. - ŠANCA: 100 platných hlasov 
 

Pani starostke a všetkým zvoleným poslancom srdečne gratulujem a prajem im 

veľa úspechov v ich práci pre obec. 

 

Mgr. Dominika Agárdi, predsedníčka OkVK Bajany 
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Vážení občania,  
dňa 29.10.2022 sa konali voľby do orgánov samosprávy 
obcí a do orgánov samosprávneho kraja. Boli to prvé spoločné voľby, kedy sme si 
mohli zvoliť nielen predstaviteľov našich obcí a miest, ale aj predstaviteľov krajov.  
Osemnásť rokov pracujem na obecnom úrade, preto som sa rozhodla svoje 
poznatky a skúsenosti zúročiť a vyskúšať si prácu starostky našej obce. 
V prvom rade mi dovoľte, ako novej starostke, poďakovať sa našim občanom za 
účasť vo voľbách a prejavenú dôveru, ktorú mi dali. Byť starostkou je pre mňa 
veľká česť, vyznamenanie a ešte väčšia zodpovednosť. Dôveru občanov si veľmi 
vážim a urobím všetko preto, aby sa mi podarilo naplniť všetky ich očakávania. 
Viem, že ma čaká veľa práce a že to mnohokrát nebude ľahké, ale taktiež viem, že 
v tejto obci sú zamestnaní ľudia, ktorí svoju prácu vykonávajú zodpovedne a 
profesionálne. Verím, že mi budú oporou a spolu s poslancami vytvoríme v obci 
pokojnú atmosféru a budeme konať vždy v jej záujme a v prospech všetkých 
našich obyvateľov.Poslancom obecného zastupiteľstva blahoželám k ich 
opätovnému zvoleniu a želám im úspešné ďalšie štyri roky, veľa trpezlivosti a vždy 
múdre rozhodnutia. To, že ste si ich opäť zvolili za svojich zástupcov znamená, že 
ste boli s ich prácou spokojní a čakáte, že vašu dôveru nesklamú. Verím, že úlohy 
vyplývajúce z našich funkcií prijmeme zodpovedne, uvedomujúc si vážnosť sľubu, 
v ktorom sa zaväzujeme, že budeme riadne plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy 
obce a jej obyvateľov. Mojou túžbou je, aby každý rodák z Bajan bol hrdý na to, že 
pochádza práve z tejto dediny. Želám si, aby sme hľadali cesty, ktoré nás spájajú a 
zabudli na cesty, ktoré nás rozdeľujú. Budem ústretová konštruktívnej kritike 
a nebudem sa hnevať, keď niekto bude mať iný názor na problematiku ako ja. 
Dokonca vás žiadam, aby ste svoj názor prejavili verejne, hoci sa nebude zhodovať 
s tým mojím. Sme tu na to, aby sme našli čo najlepšie riešenie pre našu obec 
v prospech jej obyvateľov.Ktokoľvek z občanov mi bude chcieť akýmkoľvek 
spôsobom poradiť alebo pomôcť, aby moja práca bola čo najlepšia, budem si to 
hlboko vážiť. Bývalému pánovi starostovi ďakujem za jeho dlhoročnú prácu. Do 
ďalších rokov života mu prajem hlavne pevné zdravie, lásku, porozumenie 
a všetko len to najlepšie. Ešte raz vám všetkým ďakujem za vašu podporu, 
povzbudivé slová. Verím, že nikoho nesklamem a spoločne budeme pracovať na 
ďalšom rozvoji našej obce. 
 

Ibolya Bosnyáková, starostka obce 
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Vážení občania, 
na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo 28.11.2022, som sa zložením sľubu stala 
starostkou obce Bajany.  
Moje pocity boli a ešte stále sú zmiešané. Kládla som si 
rôzne otázky: „Ako začať, čo urobiť skôr, na čo nesmiem zabudnúť...?“ Zvykne sa 
hovoriť, že každý začiatok je ťažký. Ja som to mala o to ľahšie, že prácu na 
obecnom úrade poznám, hoci si nedovolím tvrdiť, že viem všetko. Čo neviem, 
hľadám odpovede u skúsenejších, surfujem na internete, študujem zákony, 
metodiku, nariadenia.  
Prvý mesiac môjho pôsobenia vo funkcii starostky sa 
začal naozaj hekticky. Bolo potrebné povybavovať 
všetky náležitosti týkajúce sa  
mojej práce, navštíviť úrady, s ktorými 
spolupracujeme, doložiť osvedčenie o zvolení 
a ostatné doklady, ktoré boli vyžiadané. Začali 
sme pracovať na príprave referenda, ktoré sa 
uskutoční 21. 01. 2023. Uskutočnilo sa 
1.zasadnutie okrskovej  komisie pre referendum. 
8.12. som sa zúčastnila školenia starostov 
a primátorov k referendu.  
V decembri som absolvovala stretnutia na úrovni 
mikroregiónu a združenia Medzi riekami, stretnutia so zástupcami organizácií 
a firiem, s ktorými obec spolupracuje. Navštívila som zákaznícke centrum pre 
elektrinu a plyn a tiež Vodárenskú spoločnosť, kde sa previedol prepis energií, 
daňový úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, mobilných operátorov, banku 
a pod. Pracujeme na rôznych štatistických výkazoch, dotazníkoch, správach. 
Koniec roka v každej firme, teda aj na obecnom úrade, prináša množstvo 
hodnotení a výkazov. Snažíme sa dodržať všetky termíny na ich predloženie.  
Obec získala finančný príspevok na multifunkčné ihrisko na základe našej 
žiadosti. Táto žiadosť bola schválená ešte počas pôsobenia bývalého pána 
starostu, ale Úrad pre verejné obstarávanie vydal súhlasné stanovisko až v mesiaci  
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október. Po konzultácii so zhotoviteľom stavby Funny sport sme sa dohodli, že 
práce na stavbe sa začnú až v prvých mesiacoch 2023, hneď ako to počasie dovolí. 
Ešte v termíne sme stihli podať žiadosť o dotáciu na podujatie s názvom „Folklór 
spája regióny“ cez nadáciu Terra Incognita. O výsledku sa dozvieme v prvých 
mesiacoch roka 2023.  
20.12. sa uskutočnilo zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, na ktorom sa prejednávali a schvaľovali 
dokumenty potrebné k práci obecného úradu 
v budúcom roku. Návrh rozpočtu obce je zverejnený na 
webovej stránke obce www.bajany.sk. 
V obci nezanedbávame ani kultúrno-spoločenský život. 
V spolupráci s Komunitným centrom sme pripravili pre 
naše deti stretnutie s Mikulášom a jeho družinou. 16.12. 
sme pre seniorov pripravili predvianočné posedenie 
s vystúpením speváckej skupiny Bežovčanky, vianočnou kapustnicou a vianočnými 
koláčikmi.  
Dievčatá z KC vlastnoručne zhotovili pre našich seniorov vianočné ikebany. Túto 
akciu sme zorganizovali vďaka finančným prostriedkom od našich sponzorov, 
ktorým touto cestou srdečne ďakujem. Koncom decembra, pravdepodobne 30., 
pripravujeme tradičný silvestrovský stolnotenisový turnaj. Čas konania a ostatné 
pokyny vám včas oznámime. Ďalšie akcie pripravila naša materská škola.  
Do budúcna máme vypracované rôzne projekty, čakáme však 

na vyhlásenie výziev. Plánujeme podať žiadosť 
o NFP na výstavbu chodníkov – II.etapa, na 

dokončenie obecnej budovy – bývalá ZŠ, 
poprípade aj obecnej budovy – súkromný 
obchod. Verím, že aspoň vo väčšine prípadoch 
budeme úspešní.  

Čaká nás veľa práce.   
Budem rada, ak aj vy, naši občania, prídete 

s nápadmi a požiadavkami, ako by ste chceli zlepšiť 
život v našej obci.  

Pri práci s počítačom som natrafila na " Desatoro dobrého starostu " , ktoré bolo 
uverejnené v Občianskej náuke a výuke pre meštianske školy v roku 1936. Aj po 
toľkých rokoch je stále aktuálne a dobrým pomocníkom pri výkone funkcie 
starostu a budem sa snažiť zo všetkých síl toto desatoro dodržiavať. Veď posúďte 
sami ako znie:  

 
  



-6- 
DESATORO DOBRÉHO STAROSTU:  
1. Si starostom nielen tých občanov, ktorí Ťa volili, ale aj 
tých, ktorí Ťa nevolili. 
2. Dôvera spoluobčanov Ťa postavila na čelo obce. Byť 
prvým občanom v obci je veľké vyznamenanie. Sľúb sám 
sebe na svoju česť a svedomie, že túto dôveru nesklameš! 
3. Práve tak nerozlišuj pri výkone svojho čestného úradu 
príslušníkov rôznych politických strán – máš v nich vidieť len občanov! 
4. Usiluj sa podľa síl a možností obce, aby si uľahčil život starých, chudobných a 
práceneschopných občanov! 
5. Podporuj všetko, čo napomáha školstvu Tvojej obce. Nič lepšieho ako dobré 
vzdelanie, okrem zdravia, nemôžeme želať našim deťom. 
6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu, ktorá poskytuje ušľachtilú zábavu a vzdelanie 
občanov! 
7. Máš byť úprimným priateľom všetkého, čo skrášľuje a zveľaďuje zdravotnú 
úroveň obce. Zasadiť dobrý strom na správnom mieste znamená vykonať dobrý 
skutok! 
8. Vynasnaž sa osvojiť si čím skôr najdôležitejšie právne predpisy a zákony, aby si 
na nič nezabudol, čo by mohlo byť obci na prospech! 
9. Obecný majetok spravuj a nakladaj s ním opatrnejšie a úzkostlivejšie ako so 
svojím vlastným majetkom. Ak pregazduješ zo svojho, bude to Tvoja škoda, ak 
premárniš obci, bude stratená Tvoja česť! 
10. Dávaj obci pekný príklad nielen dobrého starostu, ale aj riadneho občana v 
súkromnom živote. Jediný tichý príklad máva väčšiu 
cenu ako mnoho rečí a veľké kázanie! 
 

Blížia sa Vianoce a koniec kalendárneho roka. 
Z celého srdca vám prajem ich príjemné prežitie 
v kruhu svojich blízkych, veľa zdravia, šťastia, 
úspechov, lásky, porozumenia. Nech vás čaro 
Vianoc sprevádza aj počas budúceho roka 2023.  
 

Všetkým ďakujem za spoluprácu počas celého roka, 
spolupracovníkom, inštitúciám, úradom a všetkým občanom našej obce.  
 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu. 
Dovidenia v roku 2023. 
 
Ibolya Bosnyáková, starostka obce 
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Dovoľte, aby som sa Vám v tomto adventnom čase prihovoril 
ako kňaz a duchovný pastier. Tento čas je pre väčšinu z nás 
časom prípravy na oslavu Vianoc. Mnohí chodíme na nákup, 
premýšľame, akým darčekom by sme potešili svojich blízkych a 
priateľov a tešíme sa na chvíle radosti a odpočinku. Ale nemali 
by sme zabudnúť na to podstatné, že všetky tie hmotné 
starosti aj keď sú dôležité a k vianočným oslavám patria, najdôležitejší je 
duchovný obsah a posolstvo ako Adventu, tak i Vianoc. Veď Advent od Vianoc 
nemožno oddeliť. Kto tak robí tak skutočné Vianoce neslávi, ale oslavuje akýsi gýč 
konzumu, ktorý s Narodením Spasiteľa Ježiša Krista nemá nič spoločného.  
Bez duchovného obsahu Vianoce nemajú žiadnu hodnotu. Podstata prípravy na 
vianočné Sviatky je duchovná a má sa uskutočniť v našom srdci. A naše srdce si 
máme pripraviť na Narodenie Spasiteľa 
pokáním, úprimnou svätou spoveďou a ochotou 
zmeniť svoj život s Božou pomocou 
k lepšiemu. Všetci máme vo svojom živote čo 
naprávať, lebo všetci sme hriešni. Čakať len na to, 
že  sa zmení ten druhý je naivné a sebecké. Ak 
nebudeme mať ochotu, aby Boh zmenil naše srdce, 
ktoré je často plné sebectva a temných skutkov 
tohto sveta, tak nám povrchné slávenie sviatkov 
nič dobré neprinesie. Budeme mať možno plné 
brucho, ale prázdne srdce. Možno sa uvoľníme dúškami alkoholu alebo nejakou 
zábavou, ale bez prítomnosti Pána Ježiša vo svojom srdci nebudeme mať radosť 
v duši. Veď Spasiteľ prichádza na tento svet preto, aby nám uzdravil naše srdce, 
ktoré je zranené a zaťažené hriechom a jeho dôsledkami. Prichádza, aby obnovil 
našu dušu a skrze pokánie a obrátenie nám daroval svoj pokoj. Bez Pána Ježiša 
totiž skutočný pokoj srdca nikto nenájde. A preto Vám všetkým prajem, aby ste 
v tomto adventnom čase hľadali pokoj Boží, odpustenie hriechov, pravú lásku, 
ktorú môže dať len Boh a múdrosť Ducha Svätého, aby sme vedeli kráčať aj 
v chaose a zmätku dnešnej doby cestou života, ktorú nám ukazuje Božie Slovo. 
 

Prajem vám milostiplné a požehnané vianočné sviatky. 
 

Mgr. Jozef Kohút, rímskokatolícky farár Lekárovce 
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Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem: radujte sa!  
Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko!“ 

/Fil 4:4-5/ 
 

Sme pripravení na Vianoce? Tešíme sa s takou detinskou dôverou, ako naše deti? 

Teraz by sa možno mnohí pýtali: Na čo sa máme tešiť? Na tie tri dni, ktoré sú 

predsa iné, ako ostatné sviatočné dni v roku? Alebo sa tešíme preto, lebo počas 

Vianoc oslavujeme príchod Ježiša Krista? Adventné zasľúbenie nás vyzýva: 

„Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem: radujte sa!“  

My však hneď dodávame, že máme málo dôvodov k radosti. Nevieme sa tešiť 

z blížiacich sa Vianoc tak, ako sa tešia naše deti. Naša radosť nie je taká čistá a 

bezstarostná, úprimná a bezprostredná, aká bola kedysi. Niečo sa stalo s nami 

a cítime, že ozajstná radosť je vzácnou kvetinkou v našom živote.  

Nevieme sa radovať, keď v našej blízkosti niekto plače a roní slzy bolesti a smútku. 

Sme smutní aj vtedy, keď zistíme, že koľkokrát sami zhrešíme proti Bohu, akoby 

sme Ho nepoznali.  

Často zisťujeme, že nás trápi nedostatok času, lásky a porozumenia k svojim 

blížnym. Ale počujeme povzbudzujúce slová apoštola: „Radujte sa v Pánu 

vždycky! Opakujem: radujte sa!“ Pán Ježiš je nám blízko; On je zdrojom 

a podstatou našej radosti, život bez Pána je beznádejný. Ľudia sa často pýtajú, 

prečo je tak málo radosti v živote dnešného človeka? Odpoveď znie: je to preto, 

lebo mnohí zabudli na Krista. Ľudstvo nechce uznať Hospodina za Všemohúceho 

Pána, a radšej sa Mu obracia chrbtom.  

Ale teraz znie Adventný odkaz: Máme svojho milujúceho a milovaného Pána! 

Radujme sa v Pánu! Máme Kráľa, ktorý žije a panuje a je nám nablízku z rodu na 

rod! Nie sme opustení; náš život sa stáva zmysluplným, ak v našich srdciach 

vládne Ježiš Kristus. To je prameňom našej Adventnej radosti!  
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Keď Ježiš vstupuje do nášho života, vtedy bieda a starosť 

ustupujú. Pán je blízko. Očakávajme Pána, ktorý k nám 

prichádza ako Lekár, Prorok a Veľkňaz v jednej osobe! 

Avšak aj naša dobrotivosť je potrebná k tomu, aby sme 

našli cestu k tým, ktorí zatiaľ nepoznajú Ježiša.  

Svojou dobrotivosťou môžeme nájsť spôsob, ako osloviť aj 

našich nepriateľov, pretože DOBROTIVOSŤ znamená 

rozsievať lásku uprostred nenávisti.   

Vieme, že to nie je ľahké, ale to je Bohu sa ľúbiaca cesta. Úprimná láska a 

dobrotivosť je hľadanie cesty k blížnemu. Preto je dôležité, aby sme našli cestu 

k tým, ktorým sme ublížili, a odpustili tým, čo nám ubližovali; aj vtedy, keď si to 

nezaslúžia. Bez tohto gesta Vianoce nebudú také krásne a požehnané, aké majú 

byť. Preto žime a konajme tak, aby sme právom mohli povedať, že Pán je blízko! 

Keď nájdeme pokoj a mier s našimi blížnymi, Vianočná zvesť o narodení Ježiša 

Krista sa stane krajšou a 

bohatšou.  

Radostná zvesť, že sa nám 

narodil Kristus Pán v meste 

Dávidovom, je skutočnosťou. 

Z tejto viery pramení radosť 

a z radosti dobrotivosť.  

 

 

 

Tak sa pripravujme na blížiace sa Vianoce!  

Majme istotu, že náš Pán je blízko!  

 

POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A V NOVOM ROKU 2023 VEĽA ZDRAVIA, 

LÁSKY, POROZUMENIA A BOŽIEHO POŽEHNANIA VÁM PRAJE FARÁRKA 

 

Mgr. Henrieta Kondášová s rodinou 
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Kristus sa rodí! – Oslavujme ho! 

 
Na začiatku, teda pred stvorením a vo večnosti, bolo Slovo, ktoré 
bolo neustále obrátené smerom k živému Bohu. 
A ako hovorí evanjelista Ján: „Ba čo viac, toto Slovo bolo v Bohu a bolo Bohom“. 
Práve prostredníctvom tohto Slova bolo stvorené všetko.  A predsa toto svetlo, 
ktoré je Božím Slovom, Božím Synom, ktorý prišiel k svojmu ľudu, nebolo prijaté.  
V Betleheme sa z Márie rodí dieťa, ktoré je poľudšteným Slovom samotného 
Boha, je to pravý Boží Syn, ktorý sa stal Synom človeka.  
Boží Syn prijal na seba ľudskú podobu, tým, že sa narodil z Panny Márie. 
„V osobe Bohočloveka,“  
píše sv. Gregor Teológ:  
„Boh sa vtelil a človek zbožštil, 
lebo to, čo Pán neprijal na seba, 
to nie je uzdravené, ale to, čo sa 
spojilo s Bohom, je spasené.“  
Tajomstvo vtelenia Božieho 
Syna je základným východiskom 
viery Cirkvi. Vo vianočnom 
období sa veriaci východného 
obradu zdravia pozdravom  
„Kristus sa rodí! Oslavujte ho!“  
To, čo obsahuje pozdrav, 
dosvedčuje ikona: Kristus sa rodí – teraz, v prítomnom čase: Rodí sa v ľudských 
srdciach. 
 
 
Prajem Vám v mene svojom ale aj mojej rodiny „Požehnané vianočné sviatky 
a šťastný Nový rok 2023. 
 
o. ThDr. Marek Pejo, PhD., gr.kat. farár Lekárovce 
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Ani sme sa nenazdali a zas prišiel čas pozdraviť vás cestou 
Obecného spravodaja. Nieje to tak dlho, ale už ani nie tak 
krátko, čo sa z pozície terénnej sociálnej pracovníčky s vami  
stretávam u vás doma či v kancelárií, alebo sa len tak stretneme na ulici. Vždy sa 
z týchto stretnutí úprimne teším. Kancelária TSP je otvorená pre každého, kto 
nestačí vlastnými silami a vedomosťami riešiť svoje problémy, alebo je tiež 
miestom, kde sa môžete na chvíľu zastaviť a len tak sa zo svojich problémov 
vyrozprávať.  
Znova dávam do Vašej pozornosti v čom všetkom sa na pracovníkov TSP môžete 
obrátiť. Venujeme sa týmto základným oblastiam: 
- Bývanie (pomoc pri vybavovaní príspevku na bývanie, riešenie problémov 

bývania) 
- Zamestnanosť (vyhľadávanie voľných pracovných miest, pomoc 

a poradenstvo ako postupovať pred pohovorom, písanie  životopisov, žiadosti 
do zamestnania) 

- Zdravie (kontaktovanie lekárov, spolupráca so zdravotným strediskom 
v Bežovciach, kde už ako viete, každý štvrtok predpisujeme lieky a následne 
v spolupráci s lekárňou „Kamilka“ vám ich vyberáme a doručujeme domov) 

- Vzdelávanie, sociálno – patologické javy (v spolupráci s MŠ a rodičmi sa 
snažíme zlepšiť dochádzku žiakov) 

- Sociálne zabezpečenie (riešenie dôchodkov,vyhľadávanie kontaktov na rôzne 
inštitúcie, pomoc s vybavením dokladov, štátnych dávok a príspevkov) 

- Financie, hospodárenie s financiami (riešenie exekúcií, splátkových 
kalendárov, spoločné plánovanie hospodárenia s financiami)  

Ako môžete vidieť, naša práca pokrýva takmer každú oblasť, s ktorou sa bežne 
stretávame a je nevyhnutné ju riešiť a venovať sa jej.  
Už len malý krôčik nás delí od sviatkov radosti a pokoja, preto vám v tomto 
krátkom verši vyjadrujeme naše najúprimnejšie želanie. 

„Na Vianoce pokoj v duši, 
šťastie, ktoré nič nezruší. 
V novom roku veľa sily, 
by ste v zdraví dlho žili.“ 

Bc. Ľubica Adamová – TSP 
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Milí čitatelia Obecného spravodaja, 

je tu december. Najkrajšie sviatky roka -Vianoce nám klopú 

na dvere a o chvíľu je za nami opäť jeden celý rok. Priniesol 

mnoho pekných chvíľ, mnoho radostí a úspechov, ale rovnako tak aj starostí. 

Možno nie vždy sa dni míňali podľa našich predstáv a zámerov. Čo sa nám 

nepodarilo, máme možnosť v budúcom roku napraviť. Máme možnosť opäť zažiť 

chvíle šťastia, stretávať sa s tými, ktorých máme radi, spoznávať nové veci a 

nových ľudí. Jednoducho môžeme žiť a život si užívať. Vážme si tento dar a 

vstúpme s elánom do nového roka.  

Naše KC funguje už vyše 6 mesiacov a aj vďaka vám, našim klientom, sa môžeme 

pochváliť našimi aktivitami. Snažíme sa vždy vymýšľať niečo nové, čo by vás 

zaujalo, prekvapilo a so záujmom by ste prišli do nášho komunitného centra. 

Ideme sa Vám teda pochváliť, čo sa nám podarilo.  

V októbri sme zorganizovali aktivitu s názvom Jesenné tvorenie. Táto aktivita bola 

zorganizovaná na podnet našich klientov. Ich prvotnou myšlienkou bola výroba 

jesenných dekorácií. Rozhodli sme sa pre výrobu vencov na dvere, nakúpili 

potrebný materiál.  Kreativite sa medze nekládli. Každá „aranžérka“ si odniesla 

domov jesenný venček, ktorý zdobí jej vchodové dvere. Pod vedením p. Štimovej 

sme si mohli vyskúšať vytvoriť voňavé mydlové dekorácie. Naučili sme sa niečo 

nové, o toto tvorenie bol veľký záujem. Keď sa vonku zotmelo, na scénu prišli 

oteckovia so svojimi ratolesťami a vyrezávali strašidelné tekvičky. Nápomocné boli 

aj mamičky a všetci sme sa tešili z rodinnej spolupráce. 

Po tejto úspešnej akcii sme sa aj v mesiaci november rozhodli, po komunikácii 

s našimi klientmi, že by si znova radi niečo vytvorili. Tento krát to boli adventné 

vence na drevených pníčkoch. Potešili ste nás svojou účasťou a tým, ako ste sa 

navzájom inšpirovali a pomáhali si pri tvorení bez predsudkov. Presne to je našim 

cieľom, aby ste sa v našom komunitnom centre cítili všetci príjemne. S detičkami  
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a mládežou sme vytvorili krásne vianočné ozdoby zo 

studeného porcelánu, ktoré teraz zdobia vianočné stromčeky 

v KC.  

5. decembra, ako to už býva zvykom, aj nás v KC navštívil 

Mikuláš so svojou družinou – anjelom 

a čertom. Veľmi pekne im za to 

ďakujeme. Mikuláš rozdal detičkám 

balíčky, ktoré sme mohli všetkým 

dobrým deťom venovať vďaka sponzorom: Dm drogerie 

markt, s.r.o., NP Zdravé regióny – koordinátor Bc. Milan 

Adam a Kníhkupectvo Martinus. Detičky boli naozaj veľmi 

dobré, poslušné a šikovné. Aj oni si pre Mikuláša pripravili 

obrázky, povedali básničky a zaspievali mikulášske pesničky. Za občerstvenie 

(slané, sladké) ďakujeme p. Šelmekovej z Bežoviec. Okrem toho sa chceme 

poďakovať p. Mgr. Ivanke Oláhovej, Riškovi a Eliške, že nám darovali hračky, 

s ktorými sa už nehrajú, p. Ivanke Nistorovej za krásny „perníkový“ domček, ktorý 

dotvára vianočnú atmosféru, rodine Muščíkovej za hračky, ktoré taktiež nezištne 

darovali do KC. Viacerým z vás ďakujeme za krásne kvety, ktoré zdobia interiér 

nášho KC. Dňa 15.12. organizujeme v spolupráci s p. starostkou Predvianočné 

posedenie pre seniorov s pohostením a koledami. Pripravili sme im malé 

pozornosti, ktoré ich určite potešia, lebo boli vyrábané s láskou. 

Venujeme sa aj doučovaniu školákov, rôznym záujmovým a preventívnym 

aktivitám, spolu s kolegyňami z TSP poskytujeme rady pri vybavovaní úradných 

záležitostí, dokladov, sprevádzame klientov do relevantných inštitúcií a k lekárom. 

Nezamestnaným klientom pomáhame s vyhľadávaním voľných pracovných miest, 

so spracovaním žiadostí, životopisov, motivačných listov a pripravujeme klientov 

na pracovné pohovory. Všetky služby sú v našom KC poskytované bezplatne.  

Do budúcna plánujeme ďalšie zaujímavé aktivity a budeme sa tešiť na Vaše 

návštevy. 
 

Prajeme Vám krásne vianočné sviatky a úspešný nový rok 2023. 
 

Mgr. Dominika Agárdi, garantka KC 
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Vážení spoluobčania, 
kalendárny rok sa pomaly chýli ku koncu. Dá sa povedať, že 
ubehol veľmi rýchlo, priniesol veľa zmien, veľa zvratov, 
priniesol niečo dobré, ale aj niečo menej pozitívne. Už nech je ako chce, pomaly 
sa končí a nám ostáva veriť, že ten nasledujúci bude lepší. Aj počas posledných 
troch mesiacov roka sa pracovníci zaradení na menšie obecné služby pre obec 
venovali prácam, ktoré bolo potrebné urobiť. Jeseň bola dlhá a celkom príjemná, 
preto sme pred zimou stihli vykosiť všetky obecné priestory a tiež priestory 
v katastri obce. Vyčistili sme starý cintorín, vykosili sme nový cintorín, obnovili 
sme číselné označenia, vyčistili sme kontajner. Ostrihali sme ruže a kríky, aby boli 
pripravené na zimu. Z obce sme vyviezli konáre, ktoré boli vyvezené na 
kompostovisko, ktoré udržujeme premiešaním a polievaním kompostu. Od 
nadácie EPH sme získali finančný príspevok na úpravu priestoru pri Komunitnom 
centre. Práce sme vykonávali svojpomocne s našimi pracovníkmi. Naďalej 
plánujeme tento priestor revitalizovať tak, aby bol funkčný a slúžil občanom našej 
obce na oddych a relax. V polovici novembra sme začali s  vianočnou výzdobou. 
Pripravili sme aj nové dekorácie v spolupráci s pracovníčkami Komunitného centra 
a občanmi našej obce. Ďakujeme aj tým občanom, ktorí nám priniesli vianočné 
ozdoby, darovali vianočné stromčeky a konáre z ihličnatých stromov. Verím, že 
vianočná výzdoba centra obce sa vám všetkým bude páčiť. Od 1. novembra obec 
zamestnala dvoch pracovníkov cez projekt Úradu práce. Začali sme s upratovaním 
miestnosti pri tzv. požiarnej zbrojnici, kde chceme premiestniť veci z kotolne, 
ktoré sa menej používajú. Tiež upratujeme priestory garáže na dvore obecného 
úradu. V pondelok 12.12. sme sa zobudili do zasneženého rána. Vyčistili sme 
chodníky, priestor pred autobusovými zastávkami, pri Jednote a pod. Aj počas 
obdobia dovoleniek budeme mať zabezpečené služby, aby sme v prípade snehu 
mohli vyčistiť a sprístupniť najviac využívané priestory v obci a obecné cesty. 
Onedlho k nám zavítajú Vianoce, najkrajšie sviatky roka, sviatky pokoja a rodiny. 
Užite si ich v plnom zdraví a spokojnosti. Do nového roku 2023 vám prajem hlavne 
pevné zdravie a veľa rodinnej pohody.  
 

Všetkým spolupracovníkom ďakujem za spoluprácu počas celého roka.  
 

Ibolya Bosnyáková, starostka obce 
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„Prajem Vám Vianoce krásne, 
a keď sviečka na Nový rok zhasne, 

nech dobrý pocit Vám v srdci zostane, 
tiež šťastie a radosť, tá všetkým pristane.“ 

Nastal čas vianočný a tým sa pomaly blíži záver roka 2022. 
Tak si spoločne zhrňme, čo sa udialo počas troch mesiacov v našej škôlke. 
V mesiaci október sme si pripomenuli „Úctu k starším“, kde si deti vyhotovili pre 
svojich starých rodičov darčeky. 
V mesiaci november bol sviatok Všetkých svätých (halloween). Deti spolu 
s rodičmi vyrezali, vymaľovali a rôzne ozdobili tekvice, ktoré nám doniesli do 
škôlky. Krásnymi tekvicami sme si vyzdobili naše vstupné schody do MŠ. 

V mesiaci december sme si vianočnou výzdobou 
skrášlili priestory v MŠ, a tým sa k nám aj Mikuláš 
dostal jednoduchšie. Privítali sme ho 6.12.2022, ale 
bohužiaľ nie s plným počtom detí, nakoľko máme 
v MŠ vysokú chorobnosť. Ale to nič, lebo ostatným 
deťom balíčky poslal Mikuláš domov. Dňa 
12.12.2022 sme sa zúčastnili na vystúpení 

vianočného divadielka „Od Ondreja do troch kráľov“ z Prešova. Spolu s deťmi za 
pomoci rodičov, sme sa presunuli do Materskej školy so základnou školou vo 
Vysokej nad Uhom. Tam sa vystúpenie uskutočnilo. Deťom sa veľmi páčilo. Mali 
dvojnásobnú radosť, lebo práve krásne nasnežilo, tak sa trošku vyšantili v snehu.  
Čo sa týka vianočného vystúpenia, vysoká chorobnosť a nízky počet detí naďalej 
pretrváva, preto nám bráni uskutočniť vianočné vystúpenie. Dospeli sme k záveru, 
že bude lepšie keď sa vianočné vystúpenie uskutoční po návrate v januári. 
S omeškaním, ale pre našich najmenšíchto bude mať rovnaké čaro. 

„Bohatý stôl, výbornú rybu, 
sviatočná večera, nech nemá chybu. 
Záplavu darčekov, čo srdce pohladia, 
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.“ 

 

Prázdniny sú od 22.12.2022 do 8.1.2023. Nástup do MŠ je 9.1.2023 v pondelok. 
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2023 vám praje kolektív MŠ. 
 

Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ 
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Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné, iba 
jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE. 
Ѕ Vianocami je úzko spätý aj príchod nového roka. 
Rozlúčime sa so starým rokom a s láskou v srdci 
privítame Nový rok. V starom roku cieľom našej školskej 
jedálne bolo zabezpečiť kvalitné a chutné stravovanie s ohľadom na výživnú a 
vyváženú stravu. Využívali sme zdravšie spôsoby prípravy stravy ako je varenie, 
dusenie, pečenie. Jedálne lístky boli zostavené na základe zásad pre zostavovanie 
jedálnych lístkov v školskom stravovaní. Ku každému hlavnému jedlu sa podávali 
nápoje – čierne alebo ovocné čaje, rôzne ovocné nápoje, mlieko alebo ochutené 
mliečne nápoje. Minimálne raz v týždni sa podávali šaláty, ktoré sa pripravovali 
výhradne z čerstvej zeleniny a ovocia. Podľa možnosti finančnej normy za obedom 
bolo podávané ovocie alebo rôzne doplnkové pokrmy /keksík, jogurt, čokoládka /. 
Na Vianoce sa tešíme spolu s deťmi. So zvláštnou radosťou pripravujeme darčeky 
pre rodinu a zamýšľame sa nad tým, ako pekný darček zabalíme, s deťmi sa 
púšťame do výroby ozdôb na stromček, plánujeme pečenie vianočného pečiva a 
možno stihnete vyskúšať aj ten náš : 
 

LINECKÉ KOLÁČIKY 
190 gramov    maslo 
280 gramov    múka hladká 
70 gramov      práškový cukor 
1 kus                žĺtok 
štipka mletá bourbon vanilka 
 

POSTUP 
Z uvedených surovín vypracujeme cesto a necháme chvíľu v chladničke 
oddýchnuť. Na pomúčenej doske ho vyvaľkáme na hrúbku asi 2-3 milimetre a  
formičkou vykrajujeme rôzne vzory. Poukladáme na plech vystlaný papierom na 
pečenie a pečieme pri teplote 170-180°C. Koláčiky musia byť svetlé. Upečené ich 
zliepame džemom. Vrch môžeme poprášiť cukrom. 
Na záver by sme vám v  mene kolektívu školskej jedálne zavinšovali a popriali 
šťastné sviatky : 
„Nech zvony zvonia, sviece horia, srdcia plesajú, čaše štrngajú. 
Keď ku šťastiu je len krok, prajeme krásne Vianoce a šťastný Nový rok.“ 
 

Lívia Mižová, vedúca ŠJ 
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Malé dievčatko ozdobovalo krabičku so sviatočným 

baliacim papierom, aby ju mohlo položiť pod vianočný stromček. Peňazí 

v dome nebolo nazvyš, a tak ju otec vyhrešil, že minula všetok drahý baliaci 

papier. 

Na ďalší deň boli Vianoce. Rozžiarené dievčatko podalo hrdo svojmu otcovi 

darček. „Ocko, toto je pre teba,“ povedala. Otec otvoril krabičku, no nebolo v nej 

nič. Vyčítavo na ňu pozrel a prísne 

povedal: „Ty nevieš, že ak chceš 

dať niekomu darček a potešiť ho, 

tak sa predpokladá, že v krabičke 

niečo nájde?“ 

Dievčatko sa pozrelo so slzami 

v očiach na otca 

a povedalo: „Ocko, ale táto 

krabička nie je prázdna. Naplnila som ju celú pusinkami iba pre teba.“ 

Otec zostal zaskočený a zároveň očarený jej nápadom. Cítil sa veľmi zahanbene. 

Silno ju objal a prosil o odpustenie.  

Po celé roky si muž opatroval túto krabičku plnú bozkov vedľa svojej postele. 

A vždy, keď sa cítil smutný a opustený, otvoril malú krabičku a myslel na lásku, 

ktorú do nej jeho dievčatko voľakedy dávno vložilo. 

 

Každý z nás niekedy dostal darček z čistej lásky od svojich detí, rodiny či priateľov. 

Pamätajte, že je to ten najvzácnejší majetok, aký môžete mať. Na hodnotu daru 

vždy pozerajte očami toho druhého. Možno to pre vás nebude na prvý pohľad také 

cenné, no pre darcu to môže byť všetkým, čo vám mohol v danej chvíli dať. 

 

Zdroj: internet 
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22.12.2022 – štvrtok – Dovolenka 

23.12.2022 – piatok – Dovolenka 

26.12.2022 – pondelok – 2. sviatok vianočný  

27.12.2022 – utorok – Dovolenka 

28.12.2022 – streda – Dovolenka 

29.12.2022 – štvrtok – Dovolenka 

30.12.2022 – piatok – Dovolenka 

02.01.2023 – pondelok – Dovolenka 

03.01.2023 – utorok – Dovolenka 

04.01.2023 – streda – Dovolenka 

05.01.2023 – štvrtok – Dovolenka 

06.01.2023 – piatok – sviatok Troch kráľov 

09.01.2023 – pondelok- pracovný deň 

 

V prípade potreby volajte na tieto telefónne čísla: 
 

0908 145 684- Ibolya Bosnyáková, starostka obce 

0918 584 074 – Oľga Salayová, pracovníčka OcÚ 

  



„Vianoce nie sú o žiarovkách, o salónkach či o ihličí. 

Sú o pokoji a o láske, ktorá nech v každom srdci klíči. 

Keď zvonček šťastia v našej duši v tej svätej noci zaznie zas, 

prežime krásnu rozprávku Vianoc, ktorá je v každom z nás.“ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

OBECNÝ SPRAVODAJ OBCE BAJANY, VYDÁVA OBEC BAJANY AKO ŠTVRŤROČNÍK  
TLAČ: OBECNÝ ÚRAD BAJANY  

NEPREDAJNÉ. VYDANÉ PRE INTERNÉ POTREBY OBCE BAJANY 

 

 


