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Libuša Friedová  

SEPTEMBER    

„Klope  ktosi dneska zrána: 

Otváraj sa, školská brána! 

Krásne klope, to mi ver, 

Klope mesiac september! 

Na husličkách k tomu hrá, 

Bránu školy otvára. 

Už je brána dokorán. 

Najmúdrejšia brána brán.“ 

Týmito slovami sme privítali žiakov v škole. Začal nám plynúť nový 

školský rok 2017 / 2018.  Zamávali sme prázdninám a pripravili sa na 

nový začiatok školských povinností, ale zároveň aj nových očakávaní, 

čo nám nový školský rok prinesie. A tak nás 4. septembra privítala 

pani zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Jozefína Kočanová, ktorá 

zároveň odovzdala novému prváčikovi  Vilkovi Granatovi  malé 

prekvapenie v podobe balíčka z rodičovského združenia pri Základnej 

škole v Pavlovciach nad Uhom. Pre Vilka sa  týmto výnimočným dňom 

začali nové radosti, ale i starosti na ceste za poznaním a novým 

objavovaním doteraz nepoznaných vedomostí.. Avšak tieto radosti a 

starosti určite neobídu ani nás ostatných. V prvý školský deň nám 

prišiel zapriať veľa úspechov aj náš pán starosta Bc. František Genco, 

za čo mu veľmi pekne ďakujeme.  

Vážení občania, v školskom roku 2017/2018 je v elokovanej triede 

Bajany zapísaných 11 žiakov:  

1. ročník: Viliam Granat, 

2. ročník: Alexandra Baláková, 

3. ročník: Patrik Adam, Maroš Babjak, Vanesa Čeplíková, Liana Petra 

Lakatošová, Jerguš Pihulič, Alex Salay,             

4. ročník: Ivan Adam, Ján Adam, Jozef Balák 
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Aj tento rok budeme plniť úlohy vyplývajúce 

zo štátneho vzdelávacieho programu pre 1. 

stupeň základnej školy v Slovenskej 

republike, ISCED 1 - primárne vzdelávanie. V 

prvom až treťom  ročníku podľa inovovaného 

štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie.  Každý 

utorok od 12.35 do 14.05 sa zabavíme v záujmovom krúžku 

„Kreatívna tvorba", ktorého cieľom je všestranný rozvoj osobnosti 

dieťaťa. V krúžku budú mať žiaci možnosť rozvíjať svoje schopností v 

rôznych oblastiach, či už  ide o šport, kreativitu, tvorenie v oblasti 

kuchyne, tvorenie z odpadového materiálu ...Aj v tomto školskom 

roku máme naplánovaných množstvo akcií a aktivít, na ktoré sa už 

tešíme. Zároveň sa tešíme aj na spoluprácu s našimi najmenšími 

kamarátmi z materskej školy.  

Školský rok sa ešte len začal, a my 

už máme za sebou cvičenie 

v prírode, ktoré sa konalo v piatok, 

7. septembra. Počas neho sme 

absolvovali túru smerom na  

„ čerpačku“ po novej ceste a späť. 

Prešli sme podľa krokomera 

približne tri kilometre, čo bolo pre 

našich žiakov dosť náročné. Po 

„namáhavej" ceste nasledovali 

pohybové aktivity na obecnom 

ihrisku a školskom dvore, kde sme 

preukázali svoju tvorivosť, obratnosť, rýchlosť, šikovnosť a zmysel pre 

fair-play hru. Tento deň sme  zakončili slávnostným pokrikom, ktorý 

hovorí za všetko: „Cvičeniam v prírode hurá, hurá, hurá..."  

Už ako bolo spomínane počas tohto roka nás čaká veľké množstvo 

akcií a aktivít. Spomeniem zopár, ktoré nás  čakajú najbližšie: 

výstava jesenných prác a plodov našich záhrad, príprava na 

deň otvorených dverí v ZŠ Pavlovce nad Uhom, Svetový deň 

mlieka, kreatívna tvorba z tekvíc a mnohé iné ... 

 

S pozdravom triedny učiteľ Kertés Miroslav, PaedDr.  
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Vážení čitatelia Obecného spravodaja, 

nie tak dávno sme sa všetci tešili, že konečne začnú prázdniny...a tie 

nám ubehli ako voda. Kým však deti boli na prázdninách, v materskej 

škole bolo rušno. V triede nám pribudli krásne farebné stoly a 

stoličky, za ktoré sa chceme poďakovať pánovi starostovi. V kuchyni a 

hornej chodbe vrátane schodišťa sa totiž  natieralo a položila sa nová 

dlažba, na školskom dvore sa robili údržbárske a natieračské práce na 

pieskovisku, preliezačkách i hojdačkách. Je to obrovský kus roboty, 

za ktorý vďačíme pracovníkom aktivačnej činnosti a aj touto cestou 

im vyjadrujeme naše ĎAKUJEM. 

Školský rok 2017/2018 sme úspešne zahájili 4.9.2017.Tento školský 

rok sme začali s počtom zapísaných detí 19. Tešíme sa tak z už 

zaučených detí, ako aj z novoprijatých, ktoré si na materskú školu 

ešte len zvykajú. Týmto láskavým, ústretovým, priateľským a 

podnetným prostredím chceme prebúdzať u 

detí aktívny záujem a chuť dívať sa okolo seba, 

objavovať, ale i s odvahou ukázať, čo všetko 

vedia, zvládnu a dokážu. Rozvíjať pozitívne 

citové vzťahy k sebe i druhým, vytvárať 

ovzdušie vzájomnej dôvery. Všestranne a 

nenásilne rozvíjať osobnosť dieťaťa, poskytnúť 

mu určitú voľnosť a súkromie. Nenútiť deti do 

činnosti. Cieľom by malo byť šťastné dieťa, ktoré sa do MŠ teší, a tak 

už máme len jedno želanie - aby nás bolo stále viac. 

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti 

radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú 

kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť 

dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom 

prostredí. Verím, že sa nám bude dariť aj novom školskom roku.  

 

Bc. Alica Salayová, učiteľka poverená riadením MŠ 
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Posledné roky sa stalo pravidlom, že 

v letných mesiacoch pripravujeme pre našich občanov Deň obce. 

Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Poslednú júlovú sobotu sme pre 

vás spoločnými silami tieto oslavy pripravili.  

 

K oslavám Dňa obce patrí nielen hudba, spev, zábava, ale i potešenie 

prítomných z dobre organizovaných osláv, z dobrého príťažlivého 

a zaujímavého programu, v ktorom si každý mohol prísť na svoje, 

z chutného občerstvenia, z radosti detí, ich spokojnosti a úsmevu na 

tvári. 

 

Oslavy sú nielen o zábave, ale 

sú najmä o stretnutiach 

s priateľmi a známymi, 

o vzájomných rozhovoroch, 

výmene poznatkov 

a vedomostí. Je to deň, keď 

obec vytvára svojim občanom 

priestor na relax, na 

odreagovanie sa od každodenných starostí a problémov, na oddych 

a zábavu v príjemnej atmosfére umocnenej kultúrnym programom 

a rôznymi atrakciami, hlavne pre deti. Ak sa nám toto všetko 

podarilo, sme radi, že sme pre vás pripravili tento príjemný večer. Pre 

nás, organizátorov, pracovníkov obecného úradu, poslancov 

obecného zastupiteľstva je najväčšou odmenou vaša spokojnosť, 

radosť na detských tvárach, spokojnosť hostí a všetkých prítomných. 

Keďže sa toto podujatie koná vonku, veľmi dôležitú úlohu zohráva aj 

počasie. Napodiv, aj to nám toho roku prialo.  

Organizátorom ďakujem za ich snahu a prácu, vám všetkým za účasť 

a teším sa na stretnutie s vami opäť o rok, v roku 2018. 

 

Bc. František Genco, starosta obce   

 



- 0 - 

 

 

 

 

 

Vážení občania, 

dôležitou súčasťou práce obecného úradu je nepochybne aj sociálna 

práca. V dnešnej uponáhľanej dobe, dobe neistoty, stresu, obáv 

o zamestnanie, o rodinu, zdravie, v čase finančnej nedostatočnosti 

u mnohých občanov vznikajú menšie alebo väčšie problémy. Je 

dobré, ak sa majú s kým porozprávať, vyhovoriť sa, poradiť sa 

a spýtať sa na riešenie vzniknutého problému. A práve  tu zohráva 

svoju úlohu sociálna práca. Obec sa od začiatku usilovala o získanie 

pozície sociálnej pracovníčky. Ako prvú sme v roku 2007 na jeden rok 

mali p. Valériu Sabovú. V rokoch 2014 – 2015 cez dopytový projekt 

sme mali dve terénne sociálne pracovníčky p. Ing. J. Szalayovú a p. 

I. Bosnyákovú.  Po roku a pol ich práce obec opäť zostala bez 

sociálneho pracovníka. Na základe žiadosti nám v júni 2016 cez 

Národný projekt IA MPSVaR 

schválili 1 TSP, kde výberová 

komisia rozhodla o prijatí Mgr. 

Dóry Kanócovej – Šiškovej. Táto 

však po roku skončila vykonávanie 

TSP pre dlhodobú 

práceneschopnosť. Obec musela 

vypísať nové výberové konanie na 

terénnu sociálnu pracovníčku, 

nakoľko projekt pokračuje do roku 

2019. Medzitým obec získala ďalšie 

pracovné miesto terénnej 

pracovníčky. Na tieto pracovné 

miesta sa konalo výberové konanie, v ktorom uspeli  

Mgr. M. Gaľová ako TSP a I. Bosnyáková ako TP. Tieto 

pracovníčky riešia od 01. 08. 2017 sociálnu prácu, zaoberajú sa 

problémami klientov v rôznych cieľových skupinách: Rómovia, 

nezamestnaní, občania v HN, seniori a pod.  
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Som rád, že naďalej vám môžeme 

zabezpečovať predpisovanie a donášku 

liekov. Som rád, že nám to naša finančná 

situácia dovoľuje a môžeme vás pozdraviť 

a uctiť si vás aspoň malou pozornosťou pri 

príležitosti vašich okrúhlych jubileí. Všetci si to zaslúžite za vašu 

záslužnú prácu. Verím, že hoci malý darček, ale darovaný zo srdca, 

vás poteší. Som rád, že naše pracovníčky vám pomáhajú pri riešení 

vašich problémov, písomností, vo vašom mene kontaktujú verejné 

inštitúcie, pomáhajú vám s písaním žiadostí, životopisov, dotazníkov, 

poštových poukážok a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení občania,  

som rád, že sociálne pracovníčky spolupracujú s Denným 

stacionárom, s jeho klientkami. Pre občanov obce bolo pripravených 

niekoľko prednášok a besied, kde ste si mali možnosť v mnohých 

smeroch rozšíriť svoje vedomosti a poznatky. Musím však 

skonštatovať, že na spoluprácu vždy treba snahu z obidvoch strán... 

Na záver chcem povedať, že som rád, že máme v obci sociálne 

pracovníčky a môžeme našim občanom poskytovať sociálne 

poradenstvo.  

Vážení občania, ak máte na nás v tomto smere otázky, námety na 

riešenie, neváhajte, príďte a predneste nám ich. Tešíme sa na ďalšiu 

spoluprácu s vami. 

 

Bc. František Genco, starosta obce   
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Blahoželáme našim občanom,  ktorí svoje narodeniny oslávia 

v mesiacoch október, november a december 2017: 

50 rokov: 

Ing. Bumberová Anna, č. 27 

 

55 rokov: 

Babjaková Kvetoslava, č. 148 

Treľo Rudolf, č. 4 

 

60 rokov: 

Szalayová Emília, č. 154 

Kontra Arpád č. 103 

 

61 rokov: 

Szalay Ladislav, č. 154 

 

62 rokov: 

Maciková Kamila, č. 128 

Kendereš Arpád, č. 125 
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63 rokov: 

Mižička Július, č. 31 

 

64 rokov: 

Lenčešová Zdena, č. 142 

Grajcar Dušan, č. 140 

 

65 rokov: 

Živčák Štefan, č. 23 

 

66 rokov: 

Šogan Ján, č. 110 

Mikula Štefan, č. 123 

 

67 rokov: 

Pihuličová Katarína, č. 79 

Šoganová Daniela, č. 110 

Salai Štefan, č. 165 

 

69 rokov: 

Čičváková Mária, č. 11 

 

71 rokov: 

Borkesová Anna, č. 18 

Tomáš Štefan, č. 120 

 

73 rokov: 

Čičvák Štefan, č. 11 

 

76 rokov: 

Szabo Ladislav, č. 134 

 

77 rokov: 

Maciková Zuzana, č. 100 

Szalai Ľudovít, č. 159 
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78 rokov: 

Treľová Alžbeta, č. 63 

 

82 rokov: 

Maciková Alžbeta, č. 128 

Maričová Jolana, č. 176 

 

 

 

83 rokov: 

Szalaiová Irma, č. 130 

 

86 rokov: 

Gencová Helena, č. 23 

Mižičková Margita, č. 31 

 

89 rokov: 

Nistor František, č. 27 

 

 

Blahoželáme k 18. narodeninám: 
 

Adam Jozef,  

č. 68 

Adam Tomáš,  

č. 140 
 

 

 

 

          Všetkým oslávencom všetko najlepšie prajú  

                         pracovníci OcÚ Bajany 
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Vážení čitatelia Obecného spravodaja, 

to, že opäť prichádzame do vašich domovov znamená, že uplynuli 

ďalšie tri mesiace a mení sa ročné obdobie. Tento krát sme vstúpili do 

jesenných dní. Letné teplé dni sú, zdá sa, nenávratne preč... 

Jeseň je čarovné obdobie 

plné farieb, dozrievajúcich 

plodov, ale aj zmien 

počasia. Je aj predzvesťou 

zimy, ktorá prináša do 

našich príbytkov pokoj a 

dni oddychu. Jeseň 

prichádza pomaly, po 

horúcich letných dňoch sa 

k nám vkráda so svojim 

chladným počasím. S 

príchodom jesene sa mení 

aj príroda. Ulice sú plné 

opadaného lístia, ktoré vytvára farebné koberce. Štebotavé lastovičky 

postupne čoraz viac utíchajú a odlietajú prečkať tuhú zimu do teplých 

krajín. Zo svojich záhrad zbierame posledné plody a uskladňujeme 

ich na zimu. Okrem chladnejšieho počasia prináša jeseň aj začiatok 

školského roka. Na školskom dvore v našej obci je opäť veselo 

a ozýva sa veselý džavot detí. My, pracovníci obecného úradu, sme 

ale neoddychovali ani počas prázdnin. Pracovali sme, okrem iného,  

na úpravách priestorov materskej a základnej školy. Aké ďalšie práce 

sme urobili počas uplynulých troch mesiacov? To sa dozviete 

z jednotlivých príspevkov našich pracovníkov. 

Prajeme vám všetkým pekné chvíle strávené pri šálke dobrého čaju 

v spoločnosti Obecného spravodaja Obce Bajany 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení občania, 

opäť k vám prichádzam so zhodnotením prác UoZ za uplynulé tri mesiace. Ani sa nám 

nechce veriť, že leto, dovolenky, teplé letné večery sú nenávratne preč. Zavítala k nám 

jeseň, ktorá je čarovná čo sa týka farebnosti, ale dosť nepríjemná čo sa týka počasia. 

Možno nás ešte prekvapí „babím letom...“Naša obec aj naďalej aktivuje 

nezamestnaných občanov, ktorí svojou prácou zveľaďujú našu obec. V mesiaci 

september sme podali na ÚPSVaR novú žiadosť o pokračovanie menších obecných 

služieb podľa § 12 Zákona o zamestnanosti. Naďalej zamestnávame dlhodobo 

nezamestnaných UoZ cez projekty úradu práce. 

Aspoň touto formou im obec pomáha, aby sa 

zaradili do pracovného procesu.  

Počas prázdninových mesiacov, ale hlavne 

v mesiaci  august, sme vykonávali hlavne práce 

v materskej a základnej škole podľa požiadaviek 

pracovníkov MŠ a ZŠ. Predtým nás ale čakali 

práce na úprave priestorov multifunkčného 

ihriska a zadného dvora OcÚ, nakoľko 29. júla 

sa v našej obci konali oslavy Dňa obce, ktoré sa 

prvýkrát uskutočnili práve v týchto priestoroch. Dokončili sme montáž elektriny 

a svietidiel pod tribúnu na multifunkčnom ihrisku. Prívod elektriny sme namontovali aj 

do záhradného domčeka. Uložené panely pri tribúne sme vybetónovali a následne sme 

na ne uložili zakúpené stoly s lavicami. Vybetónovali sme aj chodník k plechovému 

skladu . Pravú stranu zadného dvora sme esteticky upravili striedaním štrku a trávnatej 

plochy, navozením zeminy, vyhrabávaním terénu, sadením kríkov...Posledný týždeň 

pred oslavami sme sa venovali koseniu všetkých verejných priestorov, aby celá obec 

bola upravená a vyčistená. V piatok a v sobotu predpoludním sme sa venovali 

zametaniu, príprave stolov, stoličiek, lavíc, smetných košov, označeniu priestorov, 

výzdobe prístrešku. 

Verím, že ste sa v týchto priestoroch cítili dobre a príjemne ste sa zabavili. V pondelok, 

po oslavách,  sme upratovali priestory v interiéri aj v exteriéri OcÚ. Tak sme sa 

pracovne preniesli do mesiaca august. Pod prístrešok pri zadnom vchode OcÚ sme 

namontovali odkvapovú rúru.  
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V obci sme podľa našich možností opravili niektoré 

rozhlasové reproduktory. V základnej škole sme 

opravili stolíky pod počítačmi, stoličky, vyniesli sme 

nefunkčnú skriňu z triedy. Najviac práce sme mali 

v materskej škole. V školskej kuchyni, na chodbe, na 

schodoch a do vstupnej chodby bola uložená dlažba. Tieto práce zrealizovala firma.  

My sme vykonávali menšie práce: úprava 

a maľovanie stropu v kuchyni, natieranie 

dverí a sokľov, montáž prahov 

a prechodových líšt, montáž televízora do 

triedy, skladanie stolov a stoličiek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

natieranie a úprava náradia na školskom 

dvore a pod. Dôležité je, že sme všetky 

práce stihli ukončiť k začiatku školského 

roka. Medzitým sme vykosovali obecné 

priestory, cintorín, Dom smútku, dvor súkromného obchodu, priestor na Vysokú, 

priestor pri kultúrnom dome, obecný dvor a pod. Opravili sme prednú bránu obecného 

úradu. Na vybetónovanú plochu pod veterný mlyn sme nalepili šamotové tehly a na 

tieto sme kotvami upevnili mlyn. Pri zastávke SAD oproti Jednote sme upravili terén po 

rozbitom mostíku. 18. 09. sme začali s vykosovaním starého cintorína, ktorý nás opäť 

privítal svojou bujnou vegetáciou. V tejto práci nás trochu zabrzdilo počasie, ale verím, 

že sa nám tieto priestory podarí čoskoro dôstojne upraviť. Ostrihali sme kríky na dvore 

súkromného obchodu, pri Jednote, na parkovisku oproti Domu smútku. Do konca 

mesiaca plánujeme ešte uložiť lepenku na strechu záhradného domčeka. Ostatné 

práce na multifunkčnom ihrisku presúvame na jarné obdobie.  Pracovníčky sa starali 

o kvety a záhony, udržiavali poriadok na obecnom úrade a v zasadačke, zametali 

verejné priestory...Natierali sa drevené latky pod informačnou tabuľou pred OcÚ, 

lavičky, smetné koše, predná brána, konštrukcia studne. 

Vážení občania, to je v krátkosti zhrnutie prác za uplynulé obdobie troch mesiacov. 

V mesiaci október plánujeme hlavne vykosiť nový cintorín a jeho okolie a dokončiť 

kosenie starého cintorína. Aj naďalej sa budeme snažiť vykonávať práce, ktoré budú 

v prospech všetkých našich občanov. 

 

Dovidenia o tri mesiace 

 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka MOS a aktivačných prác             



- 0 -  

 

 

 

V jeden deň otec spolu so svojou bohatou rodinou zobral svojho syna 

na výlet po celej krajine, pretože mu chcel ukázať rozdiely medzi 

ľuďmi a hlavne mu chcel ukázať, akí chudobní sú ľudia v iných 

častiach krajiny. Strávili jeden celý deň a celú noc na farme jednej 

veľmi chudobnej rodiny. Keď sa vrátili z výletu, otec sa opýtal syna, 

„Tak ako sa ti páčil výlet?“ „Bolo to veľmi pekné, tati!“ „A videl si akí 

chudobní sú ľudia?“, spýtal sa ho otec. „Áno!“ „A čo si sa naučil?“ 

Syn odpovedal „Všimol som si, že 

my máme doma jedného psa, no 

oni ich majú štyroch. Máme bazén, 

ktorý dosiahne až do stredu našej 

záhrady, oni majú jazero, ktoré 

nemá konca. V našej záhrade 

máme drahé dovezené lampy, oni 

majú tisíce hviezd. Naša záhrada je 

veľmi veľká, ale oni majú pre seba 

celú krajinu.“ Keď malý chlapec 

skončil, jeho otec nemal slov. A syn ešte dodal, „Ďakujem, tati, že si 

mi ukázal, akí sme chudobní!“   

Nie je pravda, že všetko záleží na tom, ako sa na veci pozeráme? Ak 

máte lásku, kamarátov, rodinu, zdravie, zmysel pre humor 

a pozitívny postoj k životu, tak máte všetko, čo potrebujete! Tieto 

veci si nemôžete kúpiť. Môžete mať všetky materiálne veci od 

výmyslu sveta, môžete mať toľko peňazí, že do konca svojho života 

už nemusíte pracovať a neviem ešte čo,  ale ak je 

vaša duša chudobná, tak nemáte vôbec nič! 

Zdroj: Internet 
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Osvetlenie miest a obcí je v dnešnej dobe 

samozrejmá vec. Osvetlené mesto či dedina má svoje čaro, ale je aj 

nevyhnutnosťou hlavne kvôli bezpečnosti občanov.  

Na základe výzvy o NFP obec vypracovala projekt na celkovú 

rekonštrukciu verejného osvetlenia, t. z. od výmeny izolátorov, 

vodičov, svietidiel až po svetelný rozvádzač. V roku 2014 náš projekt 

uspel a rekonštrukcia sa uskutočnila v jesenných mesiacoch. Boli 

použité diódové svietidlá značky „Philips“. Problém so svietidlami 

nastal po letných búrkach v tomto roku, kedy nám prestali svietiť, 

resp. len čiastočne svietili alebo blikali dve tretiny svietidiel, ktoré boli 

poškodené bleskom.  

Napriek reklamácii problém, ktorý sa dá 

vyriešiť zo dňa na deň, resp. z týždňa na 

týždeň sa nám natiahol na osem 

týždňov. Pri oprave sa vychádzalo 

z toho, že svietidlá sú zakúpené 

z nenávratných finančných prostriedkov 

a musia byť v užívaní päť rokov, čo 

v mnohých prípadoch, vrátane nás, je 

nelogické. Opravu musí uskutočniť firma, 

ktorá vyhrala verejné obstarávanie, t. j. 

Stavomont Snina. Táto objednávala svietidlá od spoločnosti Tomlux 

Nové Zámky a títo musia svietidlá opraviť. Konečne, po mnohých 

peripetiách, sa tak stalo v 39. týždni, dňa 26. 09. Firma Stavomont 

svietidlá namontuje na pouličné stĺpy v čo možno najkratšom  čase.  

Verte mi, osobne mňa ako starostu obce tento problém veľmi mrzí. 

Nie na obhajobu, ale pre vašu informáciu: s rovnakým problémom 

ako my zápasili aj v obciach Ptrukša, Stretava, Vojany, Spišská Nová 

Ves, Prešov atď... 

Vážení občania, toľko pre vašu informáciu. Za porozumenie 

a trpezlivosť vám ďakujem 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Milí naši spoluobčania,  

leto pominulo a my sa môžeme tešiť z prichádzajúcej čarokrásnej 

jesene.  

Tak ako ste boli informovaní 

v predchádzajúcom čísle obecného 

spravodaja, terénna sociálna práca je vám 

znova k dispozícií od 1. augusta 2017. Túto 

prácu do 20. mája 2017 vykonávala  

Mgr. Dorota Šišková. Vzhľadom na jej 

dlhodobú práceneschopnosť  ju nahradila 

terénna sociálna pracovníčka Mgr. Miroslava 

Gaľová a terénna pracovníčka p. Ibolya 

Bosnyaková. Mgr. Šiškovej ďakujeme za jej doterajšiu prácu a pomoc 

našim občanom. Kancelária TSP sa aj naďalej nachádza v budove 

elokovaného pracoviska Základnej školy v Bajanoch.  V nasledujúcich 

riadkoch vám chceme predstaviť prácu zrealizovanú 

v predchádzajúcich mesiacoch ako aj naše plány do budúcna. 

Práca TSP sa v našej obci v letných mesiacoch zamerala na rôzne 

oblasti. Náplňou terénnej sociálne práce bolo mapovanie terénu, 

vyhľadávanie klientov, ktorí stratili schopnosť na riešenie svojich 

sociálnych problémov, sprostredkovanie kontaktu klientov s 

oficiálnymi inštitúciami, poskytovanie poradenstva pri osobných 

problémoch, krízovej intervencii, motivácia k prevencii násilia a 

dekriminalizácii v komunite, podporovanie a posilňovanie 

sebavedomia a zodpovednosti klientov, motivácia klientov vedúcej  

k samostatnému riešeniu svojich problémov a iné. 

Pomohli sme  Vám: 

 v oblasti zamestnanosti  -pri vyhľadávaní voľných 

pracovných miest, asistencia pri písaní životopisov,  asistencia 

pri písaní žiadostí do zamestnania, asistencia pri vyhľadávaní, 

sprostredkovaní a realizácií rekvalifikácie, spolupráca 

s obecným zastupiteľstvom. 
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 v oblasti bývania – pri riešení 

právnych úkonov, administratíva 

spojená s bežným chodom 

domácnosti, praktický chod 

domácnosti a skvalitňovanie 

podmienok bývania, uskutočnili sa 

mnohokrát poradenstvá a podpora k zodpovednému prístupu 

k zdraviu, čistoty domácnosti a prostredia, poradenstvo, 

asistencia a mediácia pri riešení problematických vzťahov 

medzi rodinnými príslušníkmi a medzi susedmi. 

 v oblasti zdravia – spolupráca so zdravotníckymi 

zariadeniami, v prípade, že je treba požiadať príslušného 

lekára o termín na vyšetrenie alebo požiadať o náhradný 

termín, predpis liekov, sprevádzanie klientov k odborníkom,  

asistencia pri výbere liekov, asistencia a poradenstvo v oblasti 

zdravia a hygieny. 

 v oblasti sociálno-patologických javov- asistencia pri 

riešení problémov súvisiacich so závislosťami, asistencia 

a prevencia v oblasti kriminality, problémy záškoláctva, 

prevencia problémového správania. 

 v oblasti financií –

vedenie klientov k efektívnemu 

hospodáreniu s finančnými 

prostriedkami, finančné 

záväzky, dlhy a pôžičky, 

exekúcie. 

 v oblasti vzdelávania 

a spolupráci so školou – 

motivácia, poradenstvo a sprevádzanie ohľadom zaraďovania 

detí do MŠ, ZŠ, ŠZŠ, tzv. prípravného ročníka, motivácia 

k ďalšiemu vzdelávaniu,  sprostredkovanie predškolskej 

výchovy, motivácia k rozvoju školských zručností. 

 v oblasti sociálneho zabezpečenia –intervencie v súvislosti 

so stratou zamestnania a nezamestnanosti, asistencia pri 

vybavovaní príspevku na bývanie, vybavovanie 

kompenzačného, opatrovateľského príspevku, výmena 

preukazu ZŤP, poradenstvo pri štipendiách. 



- 0 - 

 

Okrem iných sa poskytla klientom pomoc vo 

forme sociálneho poradenstva, pri písaní 

splnomocnení, pri vyplňovaní tlačív, 

poštových poukážok, pri kontaktovaní 

rôznych odborníkov,  inštitúcií, spoločností a 

pod. Terénna sociálna práca sa sústreďuje na klientelu rôznej vekovej 

kategórie, z toho dôvodu sa pravidelne spolupracuje s pracovníčkami 

oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v 

Michalovciach a to osobným kontaktom, písomne, či telefonicky, ale 

aj s vedením Spojenej školy vo Veľkých Kapušanoch, na základe 

plánu sociálnej práce s rodinou.  

 

Plány na nasledujúce mesiace:  

V budúcnosti budú aktivity TSP zamerané podľa rovnakých 

štandardov vypracovaných pre projekt Terénna sociálna práca v 

obciach I, pre cieľovú skupinu, s prihliadnutím na potreby obyvateľov 

a klientov obce Bajany. T. z., že sa bude pokračovať v riešení 

sociálnych problémov klientov internou alebo externou formou, v 

spolupráci s inštitúciami, organizáciami,  kompetentnými osobami 

pôsobiacimi v sfére TSP.   

 

Vážení občania,  

ak potrebujete pomoc, 

neváhajte, príďte za nami 

alebo nás kontaktujte 

telefonicky. Vaše údaje 

nebudú zneužité, o vašich 

problémoch sa nebudeme 

rozprávať s nikým. 

 

Všetkým klientom, obyvateľom našej obce,  prajeme pokojné jesenné 

obdobie, aby ste si mohli vychutnať  krásu jesenného obdobia v 

kruhu najbližších. 

 

Mgr. Miroslava Gaľová, terénna sociálna pracovníčka  
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Vážení občania,  

 

nastala jeseň a nás už nebudú trápiť neznesiteľné horúčavy. Teraz 

možno budeme nadávať, že, hlavne večer, je nám chladno a musíme 

si už zakúriť. Nechcem vás však trápiť s úvahami o počasí, ale vás 

chcem radšej informovať o práci nášho denného stacionára. Starnutie 

populácie je nielen na Slovensku momentálne veľmi aktuálnou témou. 

Tým, že sa predlžuje ľudský vek, vznikajú aj požiadavky na vyššiu 

kvalitu života seniorov Naším poslaním je zlepšiť život seniorom a 

ľuďom so zdravotným postihnutím, vyplniť im voľný čas, zamedziť 

pocitu osamelosti a zároveň neprerušiť rodinné väzby. Preto robíme 

všetko pre to, aby sme tieto ciele naplnili. 

Deň začíname duchovnými cvičeniami, potom si trénujeme pamäť 

rôznymi aktivitami, nasleduje obed, popoludní biblioterapia. Čítame si 

príbehy zo života, ktoré si potom rozoberieme a diskutujeme o nich. 

Občas mávame aj skupinové kondičné cvičenia. Raz do mesiaca 

máme možnosť využívať služby pedikérky a kaderníčky. Aj nám záleží 

na tom, aby sme boli upravené.  

Naďalej pokračujeme v háčkovaní detského oblečenia, ktorým 

chceme pomôcť predčasne 

narodeným deťom. Po nápade 

venovať toto oblečenie Nemocnici 

v Košiciach, prišla na rad 

Nemocnica v Prahe na Bulovce. 

Riaditeľkou tejto nemocnice je 

rodáčka z Lekároviec, preto sme 

sa rozhodli aj v ďalekej Prahe 

pomôcť predčasne narodeným 

detičkám. Moja vďaka patrí 

všetkým klientkam Denného 

stacionára, ktorí sa na tejto 

záslužnej práci podieľali. Ďakujem aj všetkým ženám z obce, ktoré 

nám nezištne pomohli a tiež za sponzorské dary p. M. Szabovej 

s dcérou Erikou, ktoré prispeli sumou 80 € a Obecnému úradu 

Bajany, ktorý prispel sumou 50 € na nákup materiálu na výrobu 

oblečenia.  
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V kruhu svojich priateľov oslávila svoje  

70. narodeniny v Dennom stacionári pani 

Zlatica Kuklincová. Pri malom pohostení sme 

si spoločne zaspomínali na časy minulé, 

vypadla nám z oka aj slza dojatia, zaspievali 

sme si...Oslávenkyni sme z lásky odovzdali 

malý darček na pamiatku. V mesiaci 

september sme oslávili aj meniny našich Jolaniek a Marienok. Ak 

človek niečo daruje, urobí radosť obdarovanému, ale aj sebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj seniorský vek má svoje čaro. Musíme poznať hranice 
svojich možností. Sme vo veku, kedy telesné i duševné 

sily slabnú. Patrí sa, aby sme boli triezvi vo svojich 
plánoch, ale na druhej strane neospravedlňujeme svoju 

pohodlnosť vekom. Ešte môžeme byť všelijako užitoční. 
Potrebujeme predovšetkým kvalitný, kvalifikovaný a 
motivovaný personál s dobrým odborným a ľudským 

prístupom. Aj v našom Dennom stacionári v Bajanoch 
chceme prispieť k aktívnemu a plnohodnotnému životu 

seniorov. 
 

Našim spoluobčanom prajeme krásne 

jesenné dni, ktoré využite na zber úrody zo 

svojich záhrad, ale aj na oddych a relax. 

 

 

 

 

Irena Popčáková, opatrovateľka DS a klientky DS Bajany      
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Vážení občania, 

obdobie leta, prázdnin, dovoleniek a 

slnečných dní máme za sebou. Za sebou máme aj tretí štvrťrok 

kalendárneho roka a pred sebou jeho posledné tri mesiace. Tak ako 

v minulosti, i teraz po troch mesiacoch práce hodnotíme 

a bilancujeme uplynulé obdobie. Môžem zodpovedne povedať, že bolo 

naplnené prácou. Prácou, ktorú bolo treba urobiť, aby sme opäť 

o kúsok postúpili v úpravách na celkovom vzhľade obce, obecného 

úradu, materskej i základnej školy, ale hlavne obecného a školského 

dvora. Úpravy nie sú ukončené, ale verím, že počas osláv Dňa obce 

ste mohli vidieť a sami sa presvedčiť, že vzhľadovo a esteticky úpravy 

od obecného úradu cez dvor až po malé ihrisko spolu ladia, majú svoj 

účel, význam a miesto. Nás to teší a u mnohých našich občanov 

a hosťoch to vzbudilo obdiv. Je treba povedať ako na začiatku, bolo 

leto, prázdniny,...Tieto sme sa snažili využiť na úpravu materskej 

školy. Bola zakúpená dlažba, ktorá sa počas prázdnin uložila 

v kuchyni, na poschodí na chodbe, vo WC pre zamestnancov, na 

schodoch, do predsiene pri vchode, aj na schody pri vchode do MŠ. 

Na stenách boli natreté sokle, aby ladili s dlažbou. V kuchyni sa 

odstránili zistené chyby a závady. Do triedy MŠ sa zakúpili nové stoly 

a stoličky, do kuchyne nový plynový sporák, pre podávanie obedov 

žiakom ZŠ sa kúpili dva stoly a stoličky. Odstránili sme i nedostatky 

v základnej škole. Zabezpečili sme, aby bolo otvorenie školského roka 

bezproblémové. Otvorenie nového školského roka sa uskutočnilo 04. 

09. 2017 v Základnej škole Bajany za účasti pani zástupkyne  

Mgr. J. Kočanovej. 

Vážení občania, okrem prác sme riešili množstvo iných úloh 

spojených s administratívnymi prácami, 

účtovaním, kontrolami  počnúc kontrolórkou 

obce, cez auditorku až po pracovníkov 

Implementačnej agentúry, 

ministerstiev...Verím, že takmer všetko to, čo 

sa robilo, je zobrazené v chronologickom 

prehľade prác za uplynulé obdobie. Na základe 

dlhodobej práceneschopnosti terénnej 

sociálnej pracovníčky Mgr. D. Šiškovej, bolo 

potrebné opäť v obci obnoviť sociálnu prácu. 

Ale o tom sa viac dočítate v príspevku “O sociálnej práci“.  
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Nedá sa tajiť a všetci viete, že po letných 

búrkach máme v obci problém s verejným 

osvetlením. Osvetlenie, ktoré sa za 

normálnych okolností dá opraviť v krátkej 

chvíli, nám nesvieti už viac ako dva mesiace. 

Verte, že ma to mrzí a trápi. Z našej strany 

sme urobili všetko, čo sa dalo. Bližšie informácie sú vám k dispozícii 

v príspevku pod názvom „Verejné osvetlenie.“ Ja sa vám môžem 

za vašu trpezlivosť iba poďakovať a ospravedlniť sa vám. Verte, že nie 

vždy je všetko v silách človeka a nie vždy sa všetko vydarí... Koncom 

mesiaca júl na základe uznesenia obecného zastupiteľstva sa v našej 

obci konali oslavy Dňa obce. Pripravili sme ich na novom mieste. 

Našou snahou bolo využiť priestory školského dvora, 

novopostaveného prístrešku za obecným úradom, novoupraveným 

priestorom obecného dvora až po novopostavené, ale nedokončené, 

malé ihrisko. Na vystúpenia sa využila tribúna na ihrisku. Areál 

ihriska bol vysvietený vrátane tribúny svietidlami. Bol urobený nový 

elektrický rozvod. Chcem sa vám všetkým, čo ste prijali pozvanie na 

oslavy, poďakovať a verím, že podávané občerstvenie, vrátane 

dobrého čapovaného pivečka, vám chutilo. O oslavách sa viac 

dočítate v článku „Deň obce.“ 

Vážení občania, predkladám vám chronologický prehľad prác 

za obdobie uplynulých troch mesiacov: 

3.7. – výberové konanie na riaditeľku MŠ, 

10.7. – vybetónovaný podstavec pod veterný mlyn pred obecným 

úradom, 

10.7. – zakúpená a dovezená dlažba pre materskú školu, 

11.7. – 12.7. – oprava obrubníkov na malom ihrisku, 

11.7. – 12.7. – zapojenie elektrického rozvodu na tribúne malého 

ihriska,  

11.7. – jednanie o mikrovlnnom pripojení OcÚ v spoločnosti GECOM, 

12.7. – príprava priestorov pre napojenie vody v dennom stacionári,  

12.7. – z envirofondu pridelené finančné prostriedky na likvidáciu 

čiernych skládok – bývalé poľnohospodárske družstvo,   

13.7. – podpísaná zmluva – poistenie poľných ciest, 

13.7. – doplnenie žiadosti projektu „Chodníky a cestné priekopy,“ 

14.7. – vybetónovanie podkladov pre sedenie na tri stoly – malé 

ihrisko,  

14.7. – 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

17.7. – sadové úpravy v zadnej časti školského dvora, 

18.7. – zvolanie zasadnutia výberovej komisie TSP + TP, 
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19.7. – Nitra: IA PPA - doplnenie projektu 

chodníky -  cestné priekopy -  odovzdané 

na MP, 

19.7. – zasadnutie výberovej komisie TSP 

+ TP, 

20.7. – audit obce za kalendárny rok 2016  

– vypracovaná správa, zaradenie poľných ciest do majetku, 

21.7. – montáž svietidiel na stĺpy malé ihrisko – p. V. Baňas, 

osvetlenie malého ihriska, 

25.7. – 29.7. – prípravy a organizačné zabezpečenie osláv Dňa obce, 

29.7. – oslavy Dňa obce, 

31.7. – pripraviť podklady pre ŽOP – druhá platba Poz. úpravy, 

1.8. – nástup p. J. Macíka na §50j na obecný úrad,  nástup p. Mgr. 

M. Gaľovej na TSP, 

1.8. – Prešov – odovzdanie podkladov pre spracovanie žiadosti o 

platbu na IA PPA MP Bratislava,  

7.8. – podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom verejného 

obstarávania na likvidáciu čiernych skládok FERAMA, a.s.  Veľké 

Kapušany, 

9.8. – 10.8. – pripravený a odoslaný projekt na: Obecná cesta k 

osade Rómovia „ Zugov, “ 

10.8. – zájazd občanov do Maďarska,  

14.8. – Inžinierske stavby Košice – dodatky k zmluve na chodníky a 

cestné priekopy, 

8.8. – 23.8. – materská škola – uloženie dlažby v kuchyni, na 

chodbe, wc, schodište, vstupná chodba, vonkajšie schodište, 

15.8. – materská škola – dokončenie prác - trieda, spálňa, strop 

v kuchyni, 

15.8. – začiatok prác na likvidácii čiernych skládok – 

poľnohospodárske družstvo – nie je ukončené,  

16.8. – doplnenie projektu: Obecná cesta Rómovia „ Zugov“,  

zadebnenie otvorov na KD, 

17.8. – poskladané detské stoly do triedy materskej školy, 

21.8. – porada pracovníkov obecného úradu,  jednanie s 

dodávateľom svietidiel TOMLUX – Nové Zámky – oprava osv. telies, 

22.8. – oprava traktorika – kosačka, 

24.8. – vypracovanie monitorovacej správy: Pozemkové úpravy II. 

etapa -  poľné cesty, 

25.8. – poskladané nové detské stoličky do triedy materskej školy, 

25.8. – MŠ – kuchyňa – zakúpený a dovezený plynový sporák, 

MŠ – revízny technik – napojenie plynového sporáka, 

revízia – kontrola detského ihriska – zostavy, 
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30.8. – ukončenie prác MŠ + ZŠ 1.–4., 

31.8. – kontrola MŠ +ZŠ – príprava na 

otvorenie šk. r. 2017 – 2018, 

31.8. – PD MATEX – bola poškodená 

krajnica aj cesta, vetva „B“, 

4.9. – otvorenie školského roku ZŠ 1. -4.  

a MŠ, 

5.9. – výmena dlažby pred schodišťom do zasadačky, 

6.9. – oprava a uloženie obrubníkov pri ceste od denného stacionára,  

8.9. – nafarbené oplotenie pri kríži pred OcÚ, opravené a nadvihnuté 

závesy na vrátach OcÚ, vymeranie a nakreslenie výkresovej 

dokumentácie budovy základnej školy pre vypracovanie projektu na 

rekonštrukciu ZŠ, 

11.9. – kosenie krajníc na všetkých vetvách poľných ciest,  

12.9. –  II. kontrola na mieste IA PPA Ministerstva pôdohospodárstva 

poľné cesty v Obci Bajany, 

13.9. – natieranie prednej brány a dreveného oplotenia pred Ocú, 

15.9. – kosenie starého cintorína – neukončené,  

18.9. – zakúpenie 2 ks stolov + 8 stoličiek, dovezenie, poskladanie – 

materská škola pre obedy žiakov ZŠ,  

20.9. – Rozlúčková sieň – revízia, kontrola chladiaceho boxu, VZN 

pohrebné služby, 

25.9. – sociálna práca -  kontrola koordinátora p. Mgr. T. Kešeľa, 

25.9. – Ing. L. Kováč – Matex, s. r. o.,  návšteva spojená s kontrolou 

poškodenej cesty vetvy „ B“, 

26.9. – Konečne!!! Oprava poškodených svietidiel verejného 

osvetlenia -  dodávateľ TOMLUX Nové Zámky 

27.9. – revízia všetkých plynových spotrebičov ZŠ, OcÚ, Denný 

stacionár, 

26.9. – 6.10. – malé ihrisko – záhradný domček -  zakrytie lepenkou 

a šindľami, 

28.9. – návšteva primátora Trenčína p . R. Rybnička a p. MUDr. V. 

Novotného spojená s prehliadkou priestorov  OcÚ, MŠ, ZŠ, TSP, 

Denného stacionára. 

Vážení občania, to je v krátkosti zhrnutie prác za uplynulé obdobie. Mnohým 
sa nezdá a pýtajú sa, „čo to tam vlastne na tom obecnom robia?“ Verte mi, 
nesedíme s prekríženými nohami...A práve o tom je náš Obecný spravodaj. 
Chceme vám poskytnúť  informácie o našej práci a o našej každodennej 
činnosti v prospech vás všetkých. 
S prianím pohodovej jesene končím svoj príspevok o práci obecného 

úradu Bc. František Genco, starosta obce 
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Vážení občania, 

priblížila sa k nám jeseň, pre ktorú sú typické chladnejšie, daždivé 

dni, ale aj krásna pestrofarebná príroda. S príchodom jesene je úzko 

spätý aj začiatok nového školského roka. Lenže my sme nezaháľali 

ani počas letných prázdnin a snažili sme sa priestory materskej školy, 

kuchyne a vstupné priestory vylepšiť a upratať, aby sa naši škôlkari 

pri nástupe do materskej školy cítili čo najlepšie. Umyli sme okná, 

aby cez ne prenikalo čo najviac slnečných lúčov, vymenila sa dlažba v 

kuchyni, kúpil sa nový sporák a iné náčinie potrebné pre prácu v 

kuchyni. Snažili sme sa, aby všetky priestory žiarili čistotou a aby 

spokojné boli naše detičky, ale aj ich rodičia.  

V štvrtý septembrový deň sa 

v našej škôlke po dvoch 

mesiacoch opäť začal ozývať 

veselý džavot detí.  My, 

pracovníci školskej jedálne, 

sme hneď v prvý školský deň  

pre našich stravníkov 

pripravili chutnú desiatu, obed 

a olovrant. 

 

Snažíme sa, aby strava bola aj esteticky podávaná, aby sme u detí 

rozvíjali a upevňovali návyky slušného stolovania. Nás, pracovníkov 

školskej jedálne, veľmi poteší, keď sú naši stravníci spokojní a majú 

plné brušká. 

Od začiatku školského roka pripravujeme v školskej jedálni stravu pre 

35 stravníkov, z toho pre 19 detí z MŠ, pre 10 žiakov zo ZŠ, pre 6 

zamestnancov OcÚ . 

 

Finančné pásma pre jednotlivé kategórie sa nezmenili: 

Materská škola 1,05 € 

Základná škola 0, 88 € 

 

Verím, že tí, čo sa stravujú v našej školskej jedálni sú s našimi 

jedlami, s ich skladbou a chuťou, spokojní. 

 

Lívia Mižová, vedúca školskej jedálne 
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Vážení občania, 

v tomto príspevku vám prinášam 

oznamy, upozornenia a naše postrehy: 

 

Nájomné zmluvy na hrobové miesta 
Možno mnohí z vás ani nevedia, ale každý rok je vykonaná v našej obci kontrola 

z RÚVZ Michalovce na cintorín a Rozlúčkovú sieň a tiež revízia chladiarenského boxu 

v Rozlúčkovej sieni. Prevádzkovanie RS a cintorína podlieha určitým administratívnym 

úkonom a musí spĺňať určité náležitosti. V tomto roku máme jednu novinku. Obec je 

povinná uzatvoriť s vlastníkom hrobového miesta nájomnú zmluvu na hrobové miesta 

podľa zákona č. 131/ 2010 O pohrebníctve, § 21, §36. Po prejednaní a schválení 

obecným zastupiteľstvom nájomné v Obci Bajany je vždy 0, 00 €. Nájomnú zmluvu je 

nutné uzatvoriť na obecnom úrade. Ak na dané hrobové miesto nebude uzatvorená 

nájomná zmluva, podľa § 23 citovaného zákona,  bude sa hrobové miesto 

považovať za opustené a po 12 mesiacoch môže správca pohrebiska (OcÚ Bajany) 

zrušiť hrobové miesto, čo znamená, že hrobové miesto bude odstránené. 

O termíne uzatvárania zmlúv vás budeme včas informovať.  

Voľby do VÚC 
Je všeobecne známe, že väčšina z vás sleduje správy a 

celkové dianie doma i vo svete. Preto asi nepoviem nič nové, 

ak poviem, že dňa 4. 11. 2017 sa uskutočnia voľby do 

vyšších územných celkov. Kandidáti na župana košického 

samosprávneho kraja sú známi. Známi sú i kandidáti na 

poslancov. Mnohí z vás, z nás sú znechutení politikou, 

celkovým dianím v politike, v parlamente, v štáte. Mnohí z 

vás považujú voľby do vyšších územných celkov za 

nepodstatné, ale verte mi, nie je to tak. Je potrebné, aby ste 

sa oboznámili s kandidátmi na župana, na poslancov, ale hlavne, aby ste sa zúčastnili 

volieb. Naša obec patrí do košického samosprávneho kraja a od toho, akých poslancov 

si zvolíme závisí, čo pre našu obec v rámci kraja urobia. 

Preto: „“Voľte, voľte, voľte...“  
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A opäť o daniach... 
Každý občan má svoje práva, ale aj povinnosti. 

Najnepríjemnejšia povinnosť občanov je dávať od seba 

peniaze, čiže aj platiť rôzne dane či poplatky. Musím 

skonštatovať, že disciplína našich občanov v platení 

miestnych daní a poplatkov sa za posledné roky naozaj zlepšila. Ale stále sa medzi nami 

nájdu takí, ktorí túto svoju povinnosť zanedbávajú. Blíži sa koniec roka, preto prosím 

všetkých tých, ktorí si svoju povinnosť ešte nestihli splniť, aby tak urobili do 

konca roka 2017. Vyhneme sa tak rôznym nepríjemnostiam a stresom.   

Stop dlhoprstým... 
Možno ste počuli, že v noci z 27. na 28. septembra 2017 boli odcudzené v našej obci 

dva poklopy z kanalizačných šachiet pri čísle domu 25. Poklopy umiestnené na 

kanalizačných šachtách majú svoj účel. Jednak sú dôležité z hľadiska bezpečnosti 

okoloidúcich a tiež zabraňujú, aby sa do šácht dostali rôzne nečistoty, ktoré by 

znefunkčnili kanalizáciu. Poklopy boli z liatiny, majú svoju váhu a dajú sa dobre 

speňažiť. A to je voda na mlyn takým ľuďom, ktorým nič nebráni v tom, aby to odcudzili 

a zarobili na tom. (Možno vzniknutá škoda bola vyššia ako príjem zlodeja). Čo tým 

spôsobia, ich už nezaujíma. Preto vás prosím, nebuďte ľahostajní, ak vidíte alebo 

počujete, že sa deje niečo zlé. Bez váhania kontaktujte políciu na telefónnom čísle 

158. Všetci si musíme chrániť svoj majetok, ale aj majetok, ktorý slúži nám všetkým. 

Čierne skládky, pálenie odpadov... 
Stále vás upozorňujeme, že zakladanie čiernych skládok je trestné a okrem toho aj 

znečisťuje naše okolie. Ale stále sa nájdu takí občania, ktorým nezáleží na ich životnom 

prostredí a odpad vyhodia na verejné priestranstvo. Stáva sa to dosť často...Pritom 

mnohí určite viete, aké vysoké sú pokuty za nelegálny vývoz smeti. Chýba niekomu 

z vás zaplatiť za „vozík“ smeti cca 1 000 €? Preto vás opäť prosím, chráňme svoje 

životné prostredie, svoje okolie a pranierujme tých, ktorí sa k nemu správajú 

macošsky. Dosť často sa stáva, že naši občania počas dňa, počas veterného počasia 

spaľujú odpad z domácností. Samozrejme, nie som proti tomu, žijeme na dedine. 

Chcem vás ale poprosiť o toleranciu voči ostatným. Ak pálime, robme to tak, aby vietor 

odnášal dym mimo obce, nie susedom na dvor, oknami do izieb či na vypratú bielizeň. 

Sme ľudia, nerobme si prieky, radšej si vychádzajme v ústrety. Verte mi, určite bude náš 

život krajší.  

Bc. František Genco, starosta obce 
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Blahoželáme... 
 


