
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení občania,  

december je dvanásty mesiac v roku, 

prvý zimný mesiac a má 31 dní. 

December je mesiacom darčekov, 

rozjasnených detských očí, krásnych 

vianočných sviatkov lásky, pokoja, 

viery a mieru. Buďme k sebe milí, 

tešme sa z maličkostí, z toho, čo 

máme, zo svojich najbližších. 

Dokončujme všetko, čo potrebujeme 

uzavrieť, neplašme sa 

v predvianočnom zhone a užívajme si najkrajšie sviatky roka so 

svojimi blízkymi a najmilšími, rozdávajme okolo seba lásku, pokoj, 

pohodu a uzavrime starý rok, aby sme mohli do toho nového vstúpiť 

s pozitívnymi myšlienkami, predsavzatiami a očakávaniami lepšej 

budúcnosti... 
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Vážení občania,  

rok 2019 sa o niekoľko dní skončí. Prežívali sme ho mesiac po mesiaci. 

Niekomu priniesol viac šťastných chvíľ, niekoho postretli aj smutné 

a nepríjemné situácie. Pred nami sú posledné decembrové dni. Mesiac 

december je bohatý na sviatky. Každý týždeň, každý deň má svoje čaro. 

1. decembra sme privítali adventné obdobie. Naše domácnosti rozžiarili 

adventné vence, na ktorých sme zapaľovali sviečku za sviečkou. 6. 

decembra všetky dobré deti obdaroval Mikuláš. Všetci žijeme 

v očakávaní najkrajších sviatkov roka, vianočných sviatkov. 

Naháňame  sa za darčekmi, chceme aby sa naše stoly prehýbali 

hojnosťou, ale zabúdame, že stále máme rovnaký žalúdok a že darčeky 

môžu síce potešiť našich blízkych, ale to čo ich poteší najviac je naša 

láska. Čo nám absolútne uniká je skutočnosť, že všetky najkrajšie „veci“ 

sú zadarmo a sú vlastne najdôležitejšie, lebo ak tie nemáme, sme 

chudobní . Takže skôr ako zaplavíme  svoje 

domácnosti množstvom  jedla a zbytočných vecí, 

zamyslime sa nad tým. Myslime na to, že úsmev, 

láskavosť, úcta medzi sebou, úprimná 

komunikácia, radosť a láska sú zdroje našej 

emocionálnej stability. Naopak hnev, stres, závisť 

sú toxické. Vyhýbajme sa im teda čo najviac.  

Už niekoľko rokov ste zvyknutí na to, že každé tri mesiace k vám 

prichádzame s Obecným spravodajom a hodnotíme svoju prácu. Chceme, 

aby ste o nej mali prehľad. Tak je tomu aj teraz. Možno si vo vianočnom 

čase nájdete chvíľku aj na prečítanie nasledujúcich príspevkov.  

Želáme  vám  tie najkrajšie Vianoce, plné radosti, lásky, spoločných 

zážitkov a smiechu.  Užite si ich v kruhu blízkych a buďte si vedomí, že 

úsmev a dobrá  nálada je to, čo má žiariť nielen na Vianoce. 

Redakcia Obecného spravodaja 



- 2 – 

 

 

 

 

 

Vážení občania, 

kalendárny rok 2019 sa blíži ku svojmu záveru. Pred nami sú najväčšie kresťanské 

sviatky – vianočné sviatky – narodenie Pána Ježiša Krista. O niekoľko dní na to, 31 

decembra, koniec kalendárneho roka a privítanie nového roku  2020. Obdobie pred 

koncom kalendárneho roka je pre spoločnosť vecou bilancovania a hodnotenia 

dosiahnutých pracovných výsledkov za obdobie jedného roka. 

Tak i my, v krátkosti a stručne, môžeme zhodnotiť prácu na obecnom úrade počas roka 

2019. Do roku 2019 sme vstupovali po komunálnych voľbách, ktoré sa konali na 

sklonku roka 2018. Občania obce boli dlhý čas polarizovaní na dve skupiny a mnohí sú 

ešte aj dnes. Takto rozdelené bolo a je novozvolené obecné zastupiteľstvo. Práca 

s ľuďmi je v takomto prípade zložitá a ťažká. Žiaľ, čas sa nedá zastaviť, tak sa z nášho 

pohľadu nedá zastaviť ani práca, ktorú robíme pre obec – pre občanov – pre nás 

všetkých. Jednoducho, to čo sme dosiahli a urobili do roku 2018, v tom bolo treba 

pokračovať a smerovať dopredu. To sme aj robili, či sa to niekomu páči alebo nie.  

Obec na základe vypracovanej žiadosti o NFP obdŕžala techniku – 

traktor Kubota s vlečkou a štiepkovač. Rok 2019 sa zapíše do 

histórie ako rok, v ktorom sme prvýkrát od občanov zbierali 

a zvážali konáre, ktoré sme na kompostovisku štiepkovali. 

Samozrejme, traktor nám poslúžil aj na odstraňovanie snehu 

a na množstvo iných prác. Jednoducho, dnes si už prácu na 

obecnom úrade bez traktora ani nevieme predstaviť. Ako šofér 

zodpovedný za traktor a ostatnú techniku sa plne uplatnil a osvedčil p. Štefan Filip. 

Obec z vlastných prostriedkov dokúpila k traktoru mulčovač a posypovák. Hlavne 

mulčovač nám pomohol pri udržiavaní verejných priestranstiev. Vďaka všetkým 

pracovníkom prijatých do zamestnania cez ÚPSVaR Michalovce, obec bola udržiavaná 

v poriadku nielen v intraviláne, ale aj v extraviláne. Tak by to malo byť. Na základe 

vypracovanej žiadosti o NFP, rozhodnutím Ministerstva vnútra bol našej obci pridelený 

malotraktor „Locus“ s desiatimi prídavnými zariadeniami, vo finančnej hodnote 85 000 

€. Úspešná tiež bola vypracovaná žiadosť o NFP na komunitné centrum. Obec v mesiaci 

október obdŕžala rozhodnutie o schválení žiadosti vo výške cca 350 000 €, kde 

s prácami sa začne v jarných mesiacoch.  
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Dodnes sme však neboli vyrozumení o podanej žiadosti na 

rekonštrukciu obecnej budovy – bývalej ZŠ. Nebola nám 

schválená žiadosť o NFP na malé multifunkčné ihrisko, ktoré sa 

v súčasnosti snažíme riešiť prostredníctvom žiadosti cez „MAS“, 

ktorej je obec členom.  

Ako iste viete, na sklonku roka 2018 a v jarných mesiacoch roku 

2019 bola ukončená výstavba časti chodníkov v obci. Pre obec a jej občanov je to 

z hľadiska bezpečnosti nepochybne dobrá vec. Tieto chodníky v danej časti obce 

zmenili jej charakter a estetické hľadisko. Kontrolou na mieste zo strany PPA neboli 

v práci na chodníkoch zistené nedostatky. Na základe uvedeného sme opäť využili 

možnosť vypracovať žiadosť na stavbu druhej časti chodníkov v nadväznosti na túto 

prvú. Vypracovaná žiadosť o NFP so všetkými prílohami a náležitosťami bola podaná na 

PPA dňa 16. 09. 2019. Verme, že bude úspešná a my po jednej strane štátnej cesty 

budeme mať ukončené chodníky. Ešte raz zdôrazňujem, verme!  

Pre vylepšenie estetickej a funkčnej úrovne novej zasadačky sme zakúpili desať kusov 

nových šesť miestnych stolov a šesťdesiat kusov nových drevených čalúnených 

stoličiek.  

Teší nás, že od 1. septembra sa v materskej škole začal nový školský rok 2019/ 2020. 

O práci MŠ vás poinformuje riaditeľka MŠ Bc. A. Salayová v samostatnom príspevku. 

Snahou obce ako zriaďovateľa bolo vylepšiť a skvalitniť objekt MŠ, preto na základe 

požiadavky učiteliek bol zakúpený do triedy MŠ nový nábytok.  

Dôležitou súčasťou obecného úradu je aktivačná činnosť. Vďaka práci občanov 

zamestnaných na prácach v obci, ich organizačným riadením počas celého 

kalendárneho roka, sa darilo udržať obec, verejné priestory v náležitom poriadku. Sme 

radi, že sa nám podarilo ďalej presvetliť a vyčistiť časť starého cintorína, k vstupu na 

cintorín urobiť tri prístupové chodníky. Sme radi, že cesta vetvy „B“, oblasť starého 

cintorína dobre poslúži občanom k využitiu voľného času, k prechádzkam, bicyklovaniu, 

korčuľovaniu, ale i k prechodu na nový cintorín za svojimi najbližšími zosnulými. 

O práci, o tom čo sa robilo, vás podrobnejšie poinformuje p. I. Bosnyáková vo svojom 

príspevku.  

Dôležitou súčasťou práce obecného úradu je sociálna oblasť. Túto prácu 

prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR spravuje terénna sociálna 

pracovníčka Mgr. S. Čeplíková. Ako starosta obce si uvedomujem, že táto oblasť je 

jednou z najdôležitejších oblastí. Je to každodenná mravenčia práca s občanmi, ktorí 

potrebujú pomoc, radu, podanie pomocnej ruky a niekedy iba sa im venovať 

a porozprávať sa s nimi.  
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Táto práca potrebuje osobitný prístup k človeku, pravidelnosť, 

systematickosť, ale i vynachádzavosť. Nedá sa robiť nárazovo. 

Je zrejmé, že nielen my, ale hlavne štát si uvedomuje potrebu 

túto prácu v spoločnosti rozšíriť a hlavne podstatne skvalitniť, 

pretože čím ďalej tým väčší počet občanov tohto štátu 

potrebuje pomoc, radu, starostlivosť, ktorú im treba vedieť 

poskytnúť. V tejto oblasti do budúcnosti podľa vzoru iných 

miest a obcí vidím rezervy. Cestu rozšírenia služieb, pomoci a starostlivosti je potrebné 

riešiť podľa potreby občanov, podľa finančných prostriedkov, podľa vedomostí 

a schopností. Je to cesta najbližšieho obdobia a času.  

Vážení občania, dňa 4. 12. 2019 sa uskutočnilo 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

O programe jednania ste boli informovaní. 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo 

najdôležitejší dokument obce, rozpočet na rok 

2020.  Tiež sa zaoberalo otázkou komunálneho 

odpadu. Ak obec nechce ísť do straty, muselo 

sa pristúpiť k finančnému navýšeniu poplatkov 

za komunálny odpad na 12 € ročne na jedného 

občana.  

Posledné predvianočné dni sme využili na 

realizáciu vianočnej výzdoby obce. Verím, že 

táto je urobená na patričnej úrovni a nemáme sa za čo hanbiť.  

O celkovej úprave obce, vianočnej výzdobe, poriadku nás tešia slová uznania mnohých 

našich návštevníkov obce. Je to pre nás všetkých hrejivý pocit uznania a vyslovenej 

vďaky za našu prácu pre obec. Teší nás to. 

V ďalšej časti príspevku vám prinášam chronologický prehľad prác za obdobie 

posledných  troch mesiacov:           

1.10. – porada VÚC – opatrovateľská služba 
          - zasadnutie rady starostov VÚC – predseda Ing. Trnka 
2.10. – distribúcia Obecného spravodaja 
         - kontrola HaZZ Michalovce 
7.10. – VO – cesta Zugov 
8.10. – vráta 2 na kompostovisko 
9.10.- Komunitné centrum Obec Bajany – rozhodnutie – schválený projekt žiadosť   
          o NFP cca 343 000, - € 
11.10.-R ZMOS Michalovce 
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18.10.-zasadnutie výkonného výboru MAS Medzi riekami 
24.10.-Funny sport – technická dokumentácia malé ihrisko  - -   
          - vypracovanie 
25.10.- položený živičný povrch – cesta Zugov 
29.10.- zasadnutie výkonného výboru MAS Medzi riekami 
          - MŠ Sláviček – akcia Spoločného školského úradu   
            Pavlovce nad Uhom organizovaná v Bajanoch 
          - VO Chodníky –stavba č.2 
5.11. – montáž diaľkového termostatu ku kotlu pre OcÚ  a DS 
6.11. – vypracovanie doplňujúcich podkladov pre Komunitné centrum 
7.11. – založenie novej pamätnej knihy 2 pre RS 
         - oprava cesty pri súkromnom obchode 
8.11. – oprava gamatky – súkromný obchod 
13.11.-zakúpenie posypovača k udržiavaniu obecných ciest 
14.11.-MŠ –návšteva divadelného predstavenia vo Vysokej nad Uhom 
15.11.- vypracovanie následnej monitorovacej správy pre Verejné osvetlenie 
19.11.- potravinová pomoc pre občanov v HN 
26.11.- zasadnutie výkonného výboru MAS 
28.11.-kontrola brzdy traktora Kubota – oprava 
         - ukončenie VO „Stavba chodníky 2“ 
2.12. – podpísaná zmluva „KC“ ministerstvo – obec 
3.12. – PÚ – stanovisko malé multifunkčné ihrisko 
4.12. – 6.zasadnutie OZ 
6.12. – kontrola „RS“ – pohrebníctvo 
10.12.- traktor Kubota- 600 MTh- výmena oleja, montáž stierača 
11.12.- pracovníčka OcÚ- školenie Michalovce 
          - porada starostov VÚC- zriadenie vodných rád 
12.12.- pracovníčka OcÚ – konzultácia na DÚ Michalovce 
13.12.- školenie starostov k voľbám do NR SR – Michalovce 
16.12.- žiadosť – kontrola VO „KC“ 
17.12.- vyhodnotenie práce OcÚ za rok 2019 – zastupiteľstvo 
18.12.- zasadnutie starostov okresu Michalovce – R- ZMOS  

Vážení občania, dovoľte mi všetkým 
vám popriať pekné, požehnané 
vianočné sviatky a v novom roku 2020 
dobrého a pevného zdravia, veľa 
osobných a pracovných úspechov 
 

 

 

S úctou Bc. František Genco, starosta obce 
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Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujeme sa pred Tebou, 

Pane. 
 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach 

spočinie kniežatstvo. Jeho meno bude: Predivný Radca, Mocný Boh, 
Otec Večnosti, Knieža pokoja.   

/Iz 9:2-5/ 

 
Z Božej milosti už čoskoro oslavujeme 
Vianoce. Bolo by dobré uvedomiť si, že 
Ježiš Kristus sa túži narodiť v našich 
srdciach aj uprostred neistôt, nepokojov a 
trápení, aby priniesol do sveta a nášho 
života pokoj, lásku a nádej. Chce nás 
obdariť bratskou láskou, trpezlivosťou a 
obetavosťou, vytrvalosťou a 
zhovievavosťou. Chce nás viesť 
k súdržnosti, aby sme žili a pôsobili na 
Božiu slávu i na osoh našich blížnych. 
Vianoce sú sviatkom premeny. Veď v 

prítomnosti nášho Pána sa okolo nás zmení všetko. Preto Vám  prajem, 
aby sa v našom živote hnev premenil na odpustenie, bezmocnosť na silu, 
plač na úsmev, aby pocit osamelosti nahradil hrejivý pocit lásky.  Nech 
Pán Boh požehná tieto Vianočné sviatky, aby došlo v našich srdciach k 
tejto zázračnej zmene.  
 

POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A V NOVOM ROKU 2020 

VEĽA ZDRAVIA, LÁSKY, POROZUMENIA A BOŽIEHO 

POŽEHNANIA VÁM PRAJE 

 

FARÁRKA MGR. HENRIETA KONDÁŠOVÁ S RODINOU 
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Vážení Bajančania, 
pravý význam Vianoc pekne vystihuje ikona Narodenia Pána. V 
jej strede je Kristus, ktorý leží v obdĺžnikovej kolíske v tvare truhličky v čiernej jaskyni. 
Jaskyňa znázorňuje temnotu, v ktorej bol svet; Kristus prišiel do tejto temnoty ako 
Slnko spravodlivosti. Jaskyňa je zároveň aj predobrazom hrobu, do ktorého bude Ježiš 
pochovaný po ukrižovaní. Okrem toho je Kristus uložený akoby v malej rakve a 
zabalený do plienok podobne ako mŕtvola. To všetko odkazuje na to, že Ježiš prišiel na 
svet nato, aby sa obetoval za nás. Niektorí tiež hovoria, že malá rakva odkazuje na 
košík, v ktorom sa Mojžiš zachránil z Nílu. Jasle pre dobytok nám ukazujú, že Kristus sa 
ponížil (gr. kenosis, csl. istoščánije), a to až medzi zvieratá. Človek sa totiž hriechom 
ponížil na úroveň zvieraťa, preto Kristus sa takto znižuje k nemu – je položený medzi 
zvieratami. Vôl a osol v jaskyni odkazujú na Izaiášovo proroctvo (Iz 1, 3): „Vôl si pozná 
gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí.“ Bohorodička je 
často znázornená v polosede alebo sede, čo naznačuje, že rodila bez bolestí, nie je 
vyčerpaná z pôrodu. Hore sú znázornení anjeli, niektorí zvestujú pastierom radostnú 
zvesť a iní sa klaňajú narodenému Božiemu Synovi. Niekedy majú anjeli na znak úcty 
zahalené ruky. Mudrci-mágovia sú často na koňoch a na hlavách majú perzské čapičky. 
Traduje sa, že keď perzské vojská plienili Svätú zem, vtrhli aj do Chrámu Narodenia v 
Betleheme a uvideli na ikone týchto mudrcov s perzskými čiapkami, chrám nechali na 
pokoji. Títo mudrci-mágovia boli prví pohania, ktorí uverili v Krista (zatiaľ čo pastieri 
boli prví Židia, ktorí uverili v Ježiša). Hviezda, ktorá ukazuje zhora na novonarodeného 
Božieho Syna má často tri lúče ako symbol presvätej Trojice. V súvislosti s hviezdou, 
ktorá poučila mágov o narodení Ježiša Krista, je zaujímavé poukázať aj na skutočnosť, 
že v staroveku si mnohí mysleli, že osud každého človeka je určený konšteláciou 
hviezdy, pri ktorej sa narodí. Ale keď sa narodil Kristus, tak aj hviezdy sa pohli a museli 
sa prispôsobiť  – jedna „zišla“ do Betlehema. Zaujímavým výjavom na ikone Narodenia 
je postava Jozefa sediaceho v rohu ikony. Pri ňom je postava starca, ktorý sa s ním 
rozpráva. Podľa niektorých sedí Jozef v pochybnostiach a postava pri ňom je pokušiteľ. 
Na niektorých ikonách je dokonca Bohorodička otočená k Jozefovi a nie k Ježišovi, čo 
označuje, že Mária je vždy tam, kde sú problémy či pochybnosti vo viere, ona stále stojí 
pri nás. Väčšina teológov je však proti výkladu, že muž zhovárajúci sa s Jozefom, je 
pokušiteľ. Skôr ide o proroka Izaiáša, ktorý prichádza k Jozefovi, ktorý ešte stále 
nerozumie tajomstvu. Izaiáš mu vysvetľuje, že teraz sa naplnilo jeho proroctvo o 
Panne, ktorá rodí syna Emanuela, čo znamená „S nami Boh“. (Iz 7,14n.)  
         Prajem Vám, spolu so svojou rodinnou,  požehnané vianočné sviatky  
                                                 a šťastný Nový rok  

ThDr. Marek Pejo, PhD., gréckokatolícky farár Lekárovce 
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Vážení občania, 

nie je to tak dávno, čo sa nám otvorili brány materskej školy. Ani sme sa 

nenazdali a je tu koniec kalendárneho roka. Počas uplynulých mesiacov 

sme mali v našej materskej škole rušno. Pozvali sme si dňa 23.10.2019 

našich najstarších medzi nás do materskej školy a uctili sme si ich 

básničkami, pesničkami a tancom. Neodišli naprázdno, lebo naše deti im 

zhotovili a odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky z papiera.  

Naša materská škola bola poverená 

vedúcim Spoločného školského úradu p. 

Mgr. A. Popovičom, aby dňa 29.10.2019 

zorganizovala súťaž „Slávik MŠ 2019“. 

Slávik má krásnu a bohatú históriu. Slávičí 

hlások, ktorý vychádza z hrdielok tých 

najjemnejších a najkrajších ľudských bytostí 

– našich detí – nikdy nezanikne. Zúčastnilo sa sedem materských škôl 

a všetky deti predviedli krásne spevácke výkony.  

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku“ Vianoce“. Ani pani zima na nás 

nezabudla a pripomenula sa malou nádielkou snehu. To pripravila cestu 

pre Mikuláša, aby sa vedel dostať aj k nám do materskej školy.  Deti ho 

netrpezlivo čakali. Konečne k nám zavítal dňa 6.12.2019 spolu s anjelom 

a čertom. Deti sa veľmi potešili. Trošku sa báli čerta, ale nakoniec sa 

všetky osmelili a Mikulášovi krásne zarecitovali, zaspievali a zatancovali. 

On ich za to obdaril balíčkom plným sladkostí.  
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Ako je každoročným zvykom v našej materskej 

škole organizujeme „Vianočnú besiedku“. Snaha je 

veľká, pri ktorej je potrebné každodenné 

precvičovanie, aby si to deti upevnili a zafixovali. 

Nakoľko je vysoká chorobnosť a stále pretrváva, je 

malá pravdepodobnosť, že za tak krátky čas program nacvičíme a naše 

detičky pripravíme tak, aby sme dňa 17.12.2019 vystúpili a program 

dotiahli do úspešného konca. To, či sa vystúpenie bude konať alebo nie, 

vám včas oznámime. Vynahradíme si to pri inej príležitosti. 

Na Vianoce, keď 
svet stíchne, 
nech Vám Božie 
dieťa vdýchne, 
radosť, pokoj, dobrú 
vôľu 
nielen v túto svätú 
chvíľu, 
ale každučký deň 
v roku 
nech Vám stojí popri 
boku. 

 

V mene celého kolektívu MŠ Vám chcem zaželať krásne a pokojné 

vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku. 

                                        Vianočné prázdniny: 

                               od 23.12.2019 – do 7.1.2020 

Materská škola bude opäť v prevádzke 8.1.2020 (stredu). 

 

Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ 
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Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr 

nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme 

počítať dni.  Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné 

sviatky v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE.  S príchodom Vianoc je 

úzko spätý aj príchod nového roku. Rozlúčme sa úctyhodne so starým 

rokom, s láskou a dobrotou v srdci privítajme nový rok.  

Vážení občania, 

v starom roku nás zastihlo množstvo zmien týkajúcich sa úprav 

estetického charakteru, ktoré prispeli k zefektívneniu činnosti školskej 

jedálne.   Snažili sme sa pre svojich stravníkov pripravovať plnohodnotnú 

a chutnú stravu. Verím, že vám všetkým chutilo a pri chutných obedoch 

sa stretneme aj v budúcom roku. A tak na prahu vianočných sviatkov a 

osláv nového roka v mene pracovníkov školskej jedálne, vám chcem 

popriať : 

 „Vianoce krásne a čisté ako sneh, v 

rodine pohodu a smiech. 

Silvestrovskú náladu po celý rok, 

šťastie nech sprevádza každý váš 

krok.“ 

A keďže  rok sa chýli ku koncu,  je 

najvyšší čas naplánovať tradičné 

pečenie vianočných zákuskov. 

Domácnosť sa pri pečení premení na voňavý raj, niekde sa vzduchom 

vznáša vanilka, inde škorica či citrónová kôra. Nie je na škodu prevetrať 

všetky tradičné rodinné recepty, ale zároveň by bol hriech nevyskúšať 

niečo úplne nové.  Vyskúšajte s nami napríklad: 
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Kinder bueno rezy 
Suroviny 

6 ks bielky, 6 PL cukor kryštálový, 2 PL múka 

polohrubá, 8 ks  piškóty okrúhle, 1/2   bal. prášok 

kypriaci, 1 PL rum, 1 PL olej, 150 g  orechy vlašské 

nasekané, 200 g Nutella 

Plnka: 

1 l mlieko, 3 ks prášok krémový (Zlatý klas), 6 ks žĺtky, 10 PL cukor kryštálový, 

3 ks cukor vanilkový, od oka rum, 250 g maslo, 100 g čokoláda na varenie 

horká, 

Okrem toho: 

2 bal. (alebo 1 veľký)  keksy BB biele, 2 ks smotana na šľahanie 33%, 2 ks 

smetafix. 2 PL cukor práškový,   na posypanie orechy nasekané 

Postup : 

1  -   Z bielkov vyšľaháme hustý sneh. Došľaháme s cukrom. Pridáme múku, 8 

nastrúhaných piškót, kypriaci prášok, olej a rum. Rozotrieme na plech vystlaný 

papierom na pečenie a posypeme nasekanými orechami. Pečieme do zlatista 

pri 180° C. 

2  -  Upečený plát natrieme polovicou  Nutelly  (tj. 200 g zo 400 g balenia). Je aj 

lacnejší variant kupujem v Lidli - porovnala som zloženie a po ochutnaní je 

takmer totožná. 

3  -   Z mlieka, Zlatých klasov, žĺtok, rumu, kryštálového a vanilkového cukru si 

uvaríme hustý puding.  Po vychladnutí ho primiešame k vymiešanému maslu. 

4  -  Polovicu krému natrieme na plát. Na to ukladáme BB keksy máčané v 

mlieku s rumom, aby  zvláčneli. 

5 -  Do zvyšného krému primiešame 100 g roztopenej čokolády a natrieme na 

plát. 

6  - Nakoniec si vyšľaháme so smetafixom šľahačku, do hotovej pridáme 2 PL 

práškového cukru a natrieme na vrch. Dekoračne posypeme napríklad 

nasekanými orieškami a necháme ho troška v chlade odpočívať. 

7  - A už stačí len vychutnávať :) 

Lívia Mižová, vedúca ŠJ 
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Vážení občania, 

 

do konca roka 2019 ostáva už iba niekoľko dní. Je zvykom pri tejto 

príležitosti zhodnotiť končiaci sa rok, povedať si, čo sa nám podarilo 

urobiť, čo sme zažili. Našou najväčšou radosťou je, že počas roka sme 

v spolupráci s ÚPSVaR Michalovce, dokázali dať prácu  a zapojiť do 

pracovného procesu až deväť  uchádzačov o zamestnanie. Tým nastala 

situácia, že menších obecných služieb podľa §10 a 12 sa nezúčastňuje 

ani jeden pracovník. 7 dlhodobo nezamestnaných  je prijatých na plný 

pracovný úväzok, dvaja pracujú na polovičný úväzok.   

Počas celého roka sme mali 

práce viac než dosť. Za 

výdatnej pomoci techniky, 

ktorú máme k dispozícii, sa 

nám darilo urobiť všetky 

plánované práce. Našou 

prvoradou úlohou bolo 

postarať sa o vykosenie 

verejných priestorov v katastri 

obce, udržovať cintoríny, 

kostolné dvory, obecné 

priekopy...Jeseň bola teplá. 

Využili sme ju na 

vyhrabávanie opadajúceho 

lístia, na rez kríkov a ruží, na 

úpravu záhonov pred zimou. 

Muškáty nám krásne kvitli na oknách takmer do konca novembra. Aj im 

sme dopriali zaslúžený zimný spánok. Na novom  cintoríne bol vyčistený 

veľkokapacitný kontajner a bol zabezpečený jeho vývoz cez spoločnosť 

Fura, s. r. o.  
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Od polovice novembra sme pripravovali adventnú a 

vianočnú výzdobu a vianočné osvetlenie. Asistovali 

sme pri výreze ihličnatých stromov na vianočnú 

výzdobu obce. Pracovníci z dreva vyrábali rôzne 

vianočné ozdoby, ktoré sú umiestnené 

v priestoroch obce a pod prístreškom na mieste 

bývalého Betlehema.  

Pracovníčky sa starali o poriadok vo vnútorných priestoroch obecného 

úradu a novej zasadačky, zametali okolité priestory OcÚ. Prvý sneh nás 

zastihol hneď začiatkom decembra. Opäť za pomoci techniky sme 

udržiavali v zjazdnosti obecné cesty a chodníky.  

Upratali sme priestor za multifunkčným ihriskom, biologicky rozložiteľný 

odpad sme vyviezli na kompostovisko. Pravidelne sme na 

kompostovisku premiešavali kompost za účelom jeho rovnomerného 

rozkladu. Na druhej strane oplotenia okolo kompostoviska sme 

namontovali ďalšiu bránu pre lepší prejazd traktora s vlečkou. 

Medzitým sme vykonávali rôzne drobné údržbárske práce v objekte OcÚ 

a MŠ. Onedlho privítame vianočné sviatky. Z tejto príležitosti pripravil 

obecný úrad pre svojich zamestnancov spoločné 

vianočné posedenie, ktoré sa bude konať 20. 12. 

2019. Týmto dňom začíname obdobie dovoleniek 

a sviatkov, ktoré bude trvať do 7. januára 2020. Počas 

obdobia dovoleniek budú mať naši pracovníci 

rozpísané služby, to pre prípad, ak by napadol sneh, 

ktorý bude treba upratať a sprejazdniť cesty. Nástup do zamestnania po 

vianočných a novoročných sviatkoch je 8. 1. 2020, t. j. v stredu. Prvý 

predpis liekov v novom roku sa bude konať 9. 1. 2019.   

Na záver mi dovoľte, aby som vám v mene našich pracovníkov a v mene 

svojom popriala všetkým príjemné prežitia vianočných sviatkov, veľa 

lásky, porozumenia, súdržnosti a veľa dobrých ľudí okolo seba. 

A nezabúdajte, že tie najkrajšie darčeky sa nedajú kúpiť za žiadne 

peniaze. Dobré slovo, úsmev nás nič nestoja, ale znamenajú veľa. Nech 

vám nový rok prinesie len to najlepšie z najlepšieho.  

To vám zo srdca želá 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka AČ 
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Vážení občania, 

rok 2019 je takmer u svojho konca. Počas celého roka sme 

s vami spolupracovali aj v rámci terénnej sociálnej práce. Stretávali sme sa 

u vás doma vo vašom  prirodzenom prostredí alebo len tak, náhodne, cestou po 

dedine. Život človeka pozostáva z radostí, ale aj starostí. Sme tu práve preto, 

aby sme vám uľahčili riešenie vašich problémov, poprípade poradili vám. 

V tomto príspevku vám prinášam zhrnutie práce TSP za obdobie celého roka 

2019. 

V zmysle § 24 zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách a o zmene a o doplnení 

zákona č.455/ 1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní sa terénna sociálna služba poskytuje 

fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii 

podľa §2 ods.2  písm. a),b),d) až i) a jej 

obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie 

takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, 

obslužné činnosti zamerané najmä na preventívne aktivity poskytovanie 

sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie pomoci pri uplatňovaní práv a 

právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo 

výdaj potravín. 

a) poskytuje sa - sociálne poradenstvo,  pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov,  pomoc pri získavaní sociálnych zručností 

b) preventívne aktivity- s rodinou,  s jednotlivcom 

Za uplynulý rok sme poskytli základné sociálne poradenstvo 318 krát. 

Ide o obyvateľov, ktorí majú záujem riešiť svoju nepriaznivú situáciu a prišli 

požiadať o pomoc a poradenstvo v riešení svojich problémov. Spoločne sme 

hľadali všetky možné riešenia ako danú situáciu zvládnuť a zvrátiť nepriaznivý 

stav v prospech klienta. 

Ďalej to boli seniori, ktorí potrebovali pomoc najmä pri predpisovaní a 

zadovážení liekov, ale tiež pri rôznych iných záležitostiach akými sú napr. 

predčítanie rôznych úradných listín, ale aj pomoc pri ich vybavovaní. 

Ďalšou takou skupinou sú naši rómski spoluobčania, kedy išlo o pomoc , či 

poradenstvo týkajúce sa exekúcii, rušenia zmlúv, či iných finančných 

záležitostí. 
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Ak si to zhrnieme do oblastí, ide o oblasti 

-zamestnanosť -  pomoc a asistencia pri vyhľadávaní 

voľných pracovných miest, pomoc a asistencia pri 

písaní žiadostí a životopisov, pomoc a poučenie o 

priebehu osobných pohovorov. 

-bývanie -  pomoc a poradenstvo v oblasti bývania, 

asistencia pri vybavovaní trvalého pobytu, pomoc pri 

vybavovaní občianskeho preukazu. 

- zdravie -  spolupráca a konzultácie s lekármi, asistencia pri predpisovaní a 

výbere liekov, osveta a propagácia zdravého životného štýlu -  čistota okolia, 

lepšie nakladanie s komunálnym odpadom, pravidelná návštevnosť u lekára, 

očkovanie, riadne užívanie liekov, ale aj asistencia pri vybavovaní sanitky na 

prevoz na vyšetrenie , ako aj asistencia pri privolaní RZP. 

- financie a hospodárenie - asistencia a poradenstvo pri splátkových 

kalendároch, poradenstvo, asistencia a sprostredkovanie komunikácie so 

spoločnosťami, ktoré poskytli úvery, asistencia pri písaní odstúpenia od zmlúv, 

spolupráca s exekútorským úradom. 

- sociálne zabezpečenie - asistencia pri vybavovaní evidencie na úrade práce, 

asistencia pri vybavovaní umiestnenia v DOS, asistencia pri vybavovaní 

kompenzačného príspevku, asistencia pri vybavovaní starobného  či invalidného 

dôchodku, príspevku na opatrovanie. 

Práca TSP je tiež činnosť vykonávaná 

pracovníčkou v teréne, teda v prirodzenom 

prostredí jednotlivca či rodiny 

- periodické návštevy v rodinách, monitoring 

- spolupráca s vedením obce pri súčinnosti 

sociálnych plánov, spolupráca s Materskou školou 

a inými inštitúciami 

- spolupráca s ÚPSVaR, pracovníkmi odboru 

zamestnanosti, odboru pomoci v hmotnej núdzi,    

  sociálnou a zdravotnou poisťovňou, Policajným zborom i exekučnými úradmi 

- pomoc pri vypisovaní rôznych žiadostí ( vyššie uvedených) 

- poradenstvo a vysvetlenia k rôznym rozhodnutiam, uzneseniam, predvolaniam 

rôznych inštitúcií 

- asistencia Slovenskému červenému krížu pri OPP - potravinovej pomoci 

- poradenstvo vo vzťahoch, rodinných problémoch, či medziľudských a 

susedských sporoch. 

K týmto činnostiam, ktoré vykonávame denne v závislosti od požiadaviek a 

situácie klientov je našou povinnosťou 
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- viesť pracovné výkazy - denník, monitorovacie správy, 

dokumenty obsahujú rozpis jednotlivých prípadov a 

samotných intervencií. 

- účasť na podporných aktivitách ako je vzdelávanie, 

semináre, supervízie a odborné stretnutia zamerané 

hlavne na sociálnu oblasť usporadúvané Metodickým 

centrom a Implementačnou agentúrou MPSVaR. 

Pri riešení vašich problémov sme spolupracovali s rôznymi inštitúciami. 

Okrem iného sme pre vás zabezpečili invalidný vozík, pre prípad potreby po 

úrazoch, pri zotavovaní, je vám plne k dispozícii a je možné si ho bezplatne 

vypožičať. 

Aj v tomto roku sme pre vás usporadúvali rôzne prednášky a aktivity: 

duchovné stretnutie so sestrou Albínou, beseda so spisovateľkou p. Garbinskou. 

ochutnávka jarných šalátov,  beseda o účinkoch prírodnej lekárne, beseda pod 

názvom „ Výchova detí v predškolskom veku a ej dôležitosť, zdobenie 

vianočných perníčkov. Z dôvodu malej účasti ich nebolo veľa. Prípadne, ak by 

ste mali nejakú tému, ktorá by vás zaujala, informujte nás o tom. Pre občanov v 

dôchodkovom veku sme si dovolili k narodeninám odovzdať blahoželanie a 

cteným našim jubilantom patril  k tomu náležite i kvet a dezert. 

Tento projekt nie je striktne zameraný na minoritu obyvateľstva v obci, ako si 

mnohí občania mylne  myslia, preto nás môžu oslovovať všetci občania, ktorí 

potrebujú pomoc a poradenstvo v sociálnej oblasti bez rozdielu veku, 

zamestnaní, či nezamestnaní, ľudia vo vyššom veku, ktorí nemajú stále  v 

blízkosti pomoc rodiny a potrebovali by akútne riešiť problém, či len poradiť v 

danej veci. 

Hlavným zámerom TSP je poskytovať klientom pomoc a základné poradenstvo 

v sociálnej oblasti. Navrhovať klientom spôsoby riešenia ich nepriaznivej 

sociálnej situácie, pomáhať im a aktivovať ich k činnosti riešiť vzniknuté 

problémy vlastným úsilím, alebo za pomoci odborníkov. V 

nevyhnutných prípadoch ich distribuovať príslušným inštitúciám 

a v prípade potreby ich sprevádzať a pomáhať im uplatniť ich 

občianske práva. A to o sme sa snažili počas celého roka. 

Na záver mi dovoľte popriať vám  pokojné, pohodové 

a príjemné prežitie Vianoc a do nového roka hlavne veľa zdravia 

a čo najmenej problémov. 

Sme tu pre vás aj naďalej  a v prípade potreby nás navštívte, 

prípadne kontaktuje na tomto telefónnom čísle  0918 561 738. V roku 2019 

sme vám k dispozícii do 20. 12. 2019, v novom roku od 8. januára.  

 
Mgr. Silvia Čeplíková, TSP Bajany 
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Vážení občania,  

 

prišiel čas adventu plný očakávania, ľudia sú k sebe milší, 

úprimnejší, akoby naozaj čakali na príchod Pána, ako sa spieva v 

piesni:  

„Anjel z neba v rúchu jasnom, k Nazaretu v speve hlasnom ku 

Márii zletuje, novinu jej zvestuje...“ 

V tomto adventnom duchu  my, klienti denného stacionára, sa 

k vám prihovárame písaným slovom, aby sme vás oboznámili s 

našou 3-mesačnou činnosťou.  

Hneď na začiatku októbra 

sme odniesli háčkované 

oblečenie na neonatologické 

oddelenie v Michalovciach. 

Klientky si pripravujú rôzne 

ochutnávky jedál, na ktoré 

si  spomínajú z detských 

čias: jablčník, zemiakové 

placky, lokše atď. Aj naďalej sa zaoberáme háčkovaním detského 

oblečenia, šijeme textilné tašky, za symbolickú cenu si ich môžete 

u nás aj zakúpiť. Na spríjemnenie dňa a precvičovanie pamäte s 

klientmi hráme spoločenské hry, riešime hlavolamy. Jemnú 

motoriku si my klienti precvičujeme maľovaním obrázkov, 

grafomotorikou ale aj rôznymi ručnými  prácami. 23.10 nás naši 

milí drobci, slniečka z materskej škôlky, milo prekvapili 

krásnym  program k mesiacu  Úcty k starším. My sme pre nich ako 

poďakovanie  pripravili oblečenie pre bábiky. O pár dní neskôr nás 

poctila svojou návštevou pani farárka reformovanej cirkvi Mgr. H. 

Kondášová, ktorá nás povzbudila slovami z písma svätého.  
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Na návštevu k nám prišiel aj pán Dr. Copák, 

ktorého sme tak dávno čakali. Neprišiel však s 

prázdnymi rukami, priniesol nám sladkosti a 

ovocie. 

Za tie 4 roky sme si na seba tak zvykli, že sa 

cítime ako jedna veľká rodina a preto spolu 

oslavujeme rodinné príležitosti, napr. narodeniny, meniny, svadby. 

Taká príležitosť sa nám naskytla 25.11., kedy naša kamarátka a 

priateľka pani Alžbetka Treľová oslavovala svoju 80-tku. Aj touto 

cestou jej ešte raz srdečne blahoželáme a ďakujeme za milé 

a príjemné posedenie. 

Ako po iné roky aj teraz sme sa stretli s 

pani Pihuličovou Katarínou, aby sme si 

krásne ozdobili perníky, ktoré upiekla. 

Klientky si z lásky ozdobili vianočné 

perníčky. Náladu sme si spestrili aj 

vianočnými koledami, ktoré sme si 

zaspievali. Túto akciu pre nás pripravil 

obecný úrad v spolupráci s TSP. Ešte máme v úmysle odovzdať 

darček pre neonatologické oddelenie v Humennom. A na záver 

roka si chceme pripraviť vianočnú besiedku. 

 

Nech sa starosť všetka 

zruší a nech vládne 

pokoj v duši. Čo bolelo 

nech sa zhojí, čo tešilo 

nech sa zdvojí. Aby boli 

v novom roku iba slzy 

šťastia v oku, to vám 

prajú spokojné klientky 

denného stacionára a 

opatrovateľky 

 

Irena Popčaková a Jessica Vaszilyová 
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Na spestrenie sviatočných chvíľ vám prinášame tento 

vianočný príbeh: 

Vianoce vo mne od detstva vyvolávajú pocit tajomna, zrodu, lásky a 

nekonečného pokoja. Vždy som rada vdychovala atmosféru Vianoc a bolo 

tomu tak aj v ten zvláštny deň...Túlala som sa žiariacim mestom, občas 

som sa pristavila pri stánku s 

medovníkmi, medovinkou... a 

hlavne hltala som plnými 

dúškami čaro beloby, ktorá mi 

občas udrela do nosa a topila 

sa na mojej tvári. Zrazu som ju 

zbadala. Áno, bude sa jej páčiť! Dlhovlasá blonďavá bábika sa na mňa 

usmievala a už som si ju predstavila v náruči mojej dcérky ako ju stíska 

pod stromčekom. Vykročila som ku stánku s hračkami. Predavač, veľmi 

milý a úslužný pán mi ju podával s otázkou: Kohože chcete potešiť? 

Dcérku, neter, alebo hádam seba? "Asi tri v jednom," zavtipkovala som. 

Zabalil mi ju, na celofán pripevnil veľkú mašľu a ja som zatiaľ lovila a lovila 

a lovila.... peňaženku! Zmrazilo ma! Bože, veď som v nej mala takmer celú 

výplatu! Bledla som a červenela zároveň. Kde som ju len mohla vytratiť? 

Nakoniec som pochopila. Nevytratila, okradli ma. Slzy mi stekali po tvári a 

ja som nevládala ten prúd zastaviť. Predavač sa na mňa zamyslene a 

súcitne díval. O chvíľu ku mne prikročil a povedal: "Viete čo? Keď Vám 

dnes niekto iný spôsobil bolesť, ja Vám urobím radosť. Je Vaša!" 

Ohromená som sa dívala na jeho usmievajúce sa oči a nevedela stráviť za 

taký krátky čas novú situáciu. Samozrejme, že som to nechcela prijať, ale 

pán na tom trval. Poďakovala som sa a zobrala som si bábiku s tým, že mi 

dá svoju vizitku a ja mu peniaze pošlem.  
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Na moje veľké naliehanie dal, ale myslím, že peniaze 

nečakal. Bolo na ňom vidno, že mi bábiku dáva zo 

srdca. Možno mi ani neuveríte, čo bolo ďalej...kráčala 

som smutná-neveselá domov a vrazila som 

nedopatrením do staršej pani. Ospravedlnila som sa 

a uberala svojou cestou...naraz som začula, že niekto 

volá.. zastala som, otočila som sa. Pani, do ktorej som vrazila mi strčila do 

ruky nejaký papier so slovami "prečítajte si". Poviem vám, čítať, to bolo to 

posledné, čo sa mi v tej chvíli chcelo. V hlave som mala roj iných 

nezodpovedaných otázok. Doma, po absolvovaní monológu svojho zážitku 

manželovi, som si konečne ľahla, že sa na to musím v pokoji vyspať. 

Pohodený papierik na stolíku mi udrel do očí, keď som sa z kúpeľne 

teperila do spálne. Čítala som nádherné slová lásky. V každej vete bolo 

toľko pravdy! Posledný výrok bol "...dostal si to, aby si bol šťastný, lebo 

niekomu na tvojom šťastí práve v tejto chvíli záležalo...“ Zaplavil ma naozaj 

taký slastný pocit šťastia, že to ani neviem opísať! Ako niekedy stačí málo! 

Bola som šťastná, že ešte existujú ľudia medzi ľuďmi a to človečenstvo, čo 

máme v srdci ešte nevymrelo! Napriek tomu, že to boli veľmi skromné 

Vianoce, patrili medzi tie najkrajšie, čo som zažila! Neskôr som 

kontaktovala telefonicky príjemného predavača, chcela som mu poslať 

peniaze...jeho synovec mi oznámil, že ho zákerná choroba skosila a zhruba 

pred mesiacom ho pochovali. Myslím, že nie som sama, ktorá na tohto 

človeka nikdy nezabudne...Pri kríži som toho roku na sviatok všetkých 

svätých zapálila o sviečku viac a moja modlitba patrila človeku s dobrým 

srdcom... 

 

 

 

Zdroj: internet 
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- spoločnosti Nafta, a. s. za sponzorský príspevok 

1 000 € cez nadáciu EPH na zriadenie športovo 

oddychovej zóny, 

- rodine Demkovej a p. starostovi za tekvice, 

- p. Ide Gaťašovej a p. Margite Štundovej za 

chryzantémy, 

- p. Júliusovi Mižičkovi a p. Margite Gencovej za    

  vianočné stromčeky,    

- Bc. Alici Gaťašovej, p. Jarke Filipovej  a Števovi     

  Adamovi za stvárnenie Mikuláša, anjela a čerta, 

- všetkým vám za spoluprácu, za podporu, za  

  ochotu pomôcť, ale aj za slová kritiky, ktoré nás   

  nútia naďalej sa zlepšovať... 
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  Krásne Vianoce a šťastný nový rok  

praje kolektív pracovníkov OcÚ Bajany 



 

  

                                              Prajeme... 
...„šťastie tomu, kto ho nemá..., 

lásku tomu, kto je sám..., 

zdravie všetkým, čo sú chorí..., 

nehu tým, čo hľadajú..., 

slepí nech silu slnečných lúčov spoznajú..., 

opusteným srdce, čo pre nich bude biť... 

a hlavne všetkým pocit, že je krásne žiť...“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       SRAVODAJ OBCE BAJANY, VYDÁVA OBEC BAJANY AKO ŠTVRŤROČNÍK 

                                                        TLAČ: OBECNÝ ÚRAD BAJANY 

                             NEPREDAJNÉ. VYDANÉ PRE INTERNÉ POTREBY OBCE BAJANY 


