
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení občania, 
jedno z najslnečnejších období nám začalo práve v marci. Ľudia konečne 
pociťujú viac slnečných lúčov, menej tmy a vyššie teploty. Jar už prišla 
a príroda sa pomaly začína pýšiť rôznymi farbami rozkvitnutých kvetov 
a stromov. Jar je zeleň zobúdzajúcej sa prírody, jar je láska – nový život, jar je 
radosť, mladosť...Jar nás síce dokáže niekedy ešte prekvapiť jemnou prikrývkou 
snehu, avšak viac menej sa teploty v priemere pohybujú už okolo od 15° C 
a viac. Veľa ľudí má práve toto ročné obdobie rado, a tak sme sa rozhodli vám 
priniesť o ňom pár faktov, ktoré vám rozšíria vaše vedomosti. Prvý fakt je naozaj 
zaujímavý. Dobre vieme, že s jarou sa spája aj jarné upratovanie. Ale vedeli ste, 
že s pojmom jarné upratovanie ľudia prišli už v roku 1857? Už vtedy jeden 
múdry človek dostal medzi ľudí dnes už ničím výnimočný pojem – jarné 
upratovanie. Samozrejme, každý z nás vie, že prvý deň, kedy k nám zavíta jar sa 
nazýva prvým jarným dňom. Avšak viete čo je jarná rovnodennosť? Presne to 
isté. Na jar môžeme počuť aj krásny spev vtákov, ktorý je na každom rohu. Viete, 
čo signalizuje? S príchodom jari vtáky vedia, že si majú nájsť partnera a hľadajú 
ho presne týmto spôsobom – navzájom si spievajú. Každopádne jar so sebou 
prináša pozitívnejšiu atmosféru a energiu. Pripadá na ňu aj niekoľko sviatkov a 
dní voľna, vďaka ktorým si ju môžeme užiť. Medzi nich patria aj sviatky Veľkej 
noci. 
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Vážení občania, 

s naším Obecným spravodajom  k vám prichádzame v čase, keď na celom svete, 

Slovensko nevynímajúc, je veľmi zložitá a mimoriadna situácia. Na jednej strane 

sa tešíme z jarného slniečka a prvých jarných kvetov, na druhej strane nad nami 

visí hrozba „koronavírusu“, ktorý úplne zmenil náš život. Opatrenia, ktoré prijala 

vláda, majú zmierniť šírenie sa vírusu COVID-19. Hoci s obmedzeniami náš život 

ale plynie ďalej. Naďalej si musíme plniť pracovné povinnosti, starať sa 

o domácnosť, vo väčšej miere dbať na hygienu a nosenie rúška. V záujme 

vlastného zdravia, zdravia svojich blízkych, kolegov a priateľov to musíme 

vydržať. Prajem si, aby  táto nepríjemná choroba čím skôr pominula. 

Ale dosť už o nepríjemných veciach. Po troch 

mesiacoch k vám opäť prichádzame s ďalším 

vydaním Obecného spravodaja, v ktorom chceme 

zhodnotiť prácu za prvé tri mesiace roku 2020. Od 

16. 3. pracujeme v obmedzenom režime, materská 

škola je zatvorená, obecný úrad je vám k dispozícii 

denne v čase od 7, 00 do 10, 00 hod. až do odvolania. Prvých dva a pol 

mesiacov roka bolo „normálnych“, vykonávali sme rôzne práce a činnosti. 

Prebehli komunálne voľby, urobili sme rekonštrukčné práce v kaderníctve, 

prebiehal vyučovací proces v materskej škole. Máme množstvo úloh a plánov do 

budúcich mesiacov. Najdôležitejším je začatie výstavby Komunitného centra, ale 

aj vykosovanie a udržiavanie poriadku na obecných priestoroch. Uvidíme, čím 

nás prekvapí a čo nám prinesie čas a život...Všetkým vám prajeme hlavne veľa 

zdravia, pokojné a príjemné prežitie Veľkej noci a veľa trpezlivosti pri zvládaní 

mimoriadnej situácie. 

Redakcia Obecného spravodaja 
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Vážení spoluobčania, 

prvé tri mesiace kalendárneho roka máme za sebou. Máme ich 

vyhodnotiť a povedať aké boli. Venovali sme sa práci na ďalších 

úpravách obecného úradu a obce. K 20.januáru sme v obci odstránili 

vianočnú výzdobu. Pozornosť sme venovali schválenej žiadosti o NFP na 

Komunitné centrum, kde k žiadosti bolo potrebné pripraviť a odoslať 

množstvo písomností. Dňa 19. 02. po schválení Monitorovacej správy 

dostali písomný súhlas k začatiu prác na výstavbe „KC“. Ďalej prebehli 

jednania s víťaznou firmou na základe verejného obstarávania Sta- Mi 

Michalovce. V súčasnosti čakáme na schválenie rozhodnutia 

o správnosti priebehu vyhodnotenia verejného obstarávania.  Verme, že 

napriek zložitej dobe, zložitej situácii, sa práce na výstavbe začnú 

v dohľadnej dobe a stavba bude na čas ukončená. Musím povedať, že 

naše úvahy o Komunitnom centre a jeho využití v budúcnosti, sú jasné. 

Sme si vedomí toho, že postaviť stavbu je prvá dôležitá vec, ale aby 

stavba plnila svoj účel, slúžila občanom a naplnila ich očakávania, je 

druhá rovnako dôležitá vec. Tým chcem povedať, že postavená budova 

„KC“, ktorá nebude zariadená, nesplní svoj účel. Preto sme využili 

možnosť na vypracovanie žiadosti o NFP pre zariadenie daného objektu 

formou podlimitnej zákazky. Podarilo sa. Naša žiadosť bola schválená. 

Dostaneme finančné prostriedky na zariadenie „KC“, na počítačovú 

a bielu techniku. Ďalej tiež pokračovali práce na obnovení žiadosti o NFP 

pre malé ihrisko, jeho geometrické zameranie, stanovisko PÚ, vklad na 

KÚ, vypracovanie nového stavebného rozhodnutia tak, aby žiadosť bola 

k 21.5.2020 podaná na MAS. 
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Obec svojpomocne z vlastných  prostriedkov 

realizovala od 21. januára rekonštrukciu 

kaderníctva. Miestnosť kaderníctva bola 

rozšírená o nevyužitý čierny sklad, kde bola 

odstránená deliaca stena. Bolo uložené elektrické podlahové kúrenie, 

nová dlažba, obklady. Zakúpilo sa nové kreslo, umývadlo, dve stoličky so 

stolíkom pre čakajúcich. Na chodbu pri 

zasadačke sa zakúpila gaučová súprava. Pre 

zasadačku na uloženie tanierov, pohárov, 

príborov boli zakúpené nové skrine.  

Na základe požiadavky poslanca OZ p. M. 

Kopora ml. sa zakúpil stolnotenisový stôl pre hráčov stolného tenisu. 

V obci sa začali zberať konáre od občanov. Na základe jednania na 

Okresnom úrade Michalovce, odbor dopravy, s p. Ing. Milým, vedúcim 

správy ciest Michalovce, sa čiastočne pri štátnej ceste na križovatku 

vyčistili konáre z cestných priekop, ktoré sme poštiepkovali. 

Nepochybne ste postrehli tiež zmenu v predajni COOP Jednota. 

Predsedníčka COOP Jednoty Michalovce Ing. M. Švecová dodržala svoje 

slovo, obchod sa upravil na čiastočnú samoobsluhu. Pani predsedníčke 

touto cestou ďakujem. Svoje úpravy tiež už potreboval v týchto jarných 

mesiacoch aj vonkajší priestor RS, ktoré sa v uplynulých dňoch urobili. 

Po odchode Mgr. S. Čeplíkovej z pracovnej pozície TSP, obec v prvej 

etape usilovala o udržanie daného pracovného miesta na MPSVaR. Obec 

musela prikročiť k výberovému konaniu na pracovníčku TSP, ktoré sa 

uskutočnilo 7.2.2020. Výberová komisia na pracovnú pozíciu vybrala p. 

Mgr. Dominiku Agárdi, ktorá dňom 01. 03. nastúpila do pracovného 

pomeru. Pracovníci obecného úradu okrem uvedených prác 

zabezpečovali vypracovanie a odoslanie množstva hlásení, štatistických 

výkazov, správ, daňových priznaní, daňových rozhodnutí a iných 

písomností, ktoré sa od nás požadujú.  
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Zúčastnili sme sa množstva porád a školení. 

Zabezpečili sme zdarný priebeh volieb do NR SR, 

ktoré sa konali dňa 29.02.2020. Dňa 26.02. 2020 

obecný úrad navštívila prokurátorka OÚ 

Michalovce JUDr. D. Mihalcová za účelom 

kontroly dodržiavania zákona č. 

369/ 1990 O obecnom zriadení.   

Po obdŕžaní súhlasu odboru 

Životného prostredia Michalovce 

sme pokračovali v prácach na 

vyčistení starého cintorína. Tieto 

práce nám narušilo vyhlásenie 

mimoriadneho stavu kvôli 

koronavírusu.  

Pripravili sme tri projekty na COOP Jednotu Michalovce k vyhlásenej 

výzve, ktoré nadväzujú na úpravy terénu pri Komunitnom centre.  

V ďalšej časti vám prinášam chronologický prehľad prác za obdobie 

január – marec 2020: 

07.01.2020 – objednávka nábytku a zariadenia do KC 

10.01.2020 – vyúčtovanie finančnej dotácie Nafta, s.r.o. - MŠ 

13.01.2020 – Geokart V. Kapušany, s.r.o.- Ing. Karlík – vytýčenie  

                      malého ihriska 

15.01.2020 – podpísaná a odoslaná ţiadosť o pridelenie NFP na      

                      zariadenie KC 

17.01. 2020 – okresný úrad odbor dopravy Michalovce – vyčistenie     

                       priekop pri štátnej ceste 

20.01.2020 – školenie starostov – Okresný úrad MI – voľby do NRSR 

21.01.2020 – porada pracovníkov OcÚ 

22.01.2020 – ţiadosť ŢP MI – výrub náletových drevín na starom  

                      cintoríne,  začatá rekonštrukcia kaderníctva 

27.01.2020 – podpísaná zmluva na pracovnú pozíciu TSP s MPSVaR 
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29.01.2020 – prehodnotený a podpísaný  

                      rozpočet– objekt ZŠ –      

                      Envirofond 

04.02.2020 – jednanie s predsedníčkou Coop  

                      Jednota, p- Ing. Švecovou –   

                      samoobsluha 

06.02.2020 – zakúpený nový stôl na stolný tenis 

07.02.2020 – výberové konanie na pracovníčku  

                      TSP 

11.02.2020 – vypracovaná a odoslaná ţiadosť o  

                      pridelenie FP na MF 

12.02.2020 – školenie predsedov, podpredsedov a zapisovateľov – OÚ    

                      MI – voľby do NRSR 

17.02,2020 – schválená monitorovacia správa na KC – určený dátum   

                      začiatku výstavby: 19.02.2020 

17. - 19.02.2020 – štiepkovanie konárov pri štátnej ceste v smere do obce  

                     Bajany 

21.02.2020 – jednanie STAMI – Ing. Stanko – začiatok výstavby KC 

21.02.2020 – Prešov – jednanie – II. etapa výstavby chodníkov v obci  

                      Bajany (NFP) 

26.02.2020 – návšteva okresnej prokurátorky JUDr. Mihalcovej –  

                      kontrola dodrţiavania zákona o obecnom zriadení 

27.02.2020 – projektant p. Ing. Dovica – vypracovanie projektu  

                      „Rekonštrukcia obecnej budovy“ 

28.02.2020 – COOP Jednota – konzultácia – 3 projekty – ţiadosť o FP  

                      obec Bajany 

29.02.2020 – voľby do NRSR 

02.03.2020 – nástup pracovníčky na pracovnú pozíciu TSP 

05.03.2020 – kladné stanovisko z kontroly „VO KC“ - nákup bielej  

                       techniky, počítačov a zariadenia 

05.- 06.03.2020 – úprava zelene pri RS 

06.03.2020 – ukončenie práce na kaderníctve 
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09.03.2020 – čistenie starého cintorína 

10.03.2020 – zasadnutie mikroregiónu  

                       Čierna voda – Uh 

11.03.2020 – zasadnutie výkonného výboru  

                      MAS 

13.03.2020 – prejednanie a schválenie harmonogramu prác KC 

13.03.2020 – zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2020 -  nekonalo sa  

                      kvôli vyhlásenej karanténe 

16.03.2020- vyhlásenie núdzového stavu  kvôli korona vírusu, obecný   

                     úrad pracoval v obmedzenom  reţime 

18.03.-26.3.2020 – príprava Obecného spravodaja 

18.3.-31.3.2020 – aktualizácia VZN – JUDr. Jurčáková 

26.3.2020 – potravinová pomoc 

30.3.2020 – roznášanie ochranných rúšok pre seniorov nad 65 rokov 

31.3.2020 – dezinfekcia verejných priestorov /autob. zastávky, obchody, 

okolie OcÚ 

Vážení občania, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na záver vám prajem v tejto zložitej situácii hlavne veľa zdravia 

a trpezlivosti. Veľkú noc prežite v pohode v kruhu svojich 

blízkych....a hlavne, dávajte na seba pozor! 

 

Bc. František Genco, starosta obce  
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Vážení občania, 

vláda SR na svojom krízovom zasadnutí vyhodnotila súčasný stav, 

ktorý vznikol v celosvetovom meradle šírením choroby 

KORONAVÍRUS – COVID 19 ako pandémiu.  

Nepochybne každý jeden z vás sleduje médiá, tlač, rozhlas, 

televíziu, internet, sledujete prijaté opatrenia, počty a miesta 

nakazených, ale žiaľ i množstvo úmrtí. Verím, že mi dáte za 

pravdu, že situácia je 

veľmi zlá. S takouto 

situáciou sme sa nestretli 

od skončenia 2. svetovej 

vojny.  

Nevieme, čo nás čaká, čo 

nám prinesie zajtrajšok. 

Sledovaním správ, 

sledovaním predpovedí 

do budúcnosti sa zvyšuje naša neistota. Prázdne, vyľudnené 

mestá, čiastočne využité hromadné dopravné prostriedky, 

vyhlásená karanténa, rúška na ústach ľudí, sú ako zo zlého filmu. 

Neostáva nám iné, ako plne rešpektovať prijaté opatrenia 

v záujme ochrany nášho zdravia, zdravia rodiny, príbuzných 

priateľov, spolupracovníkov, dodržiavať ich a veriť, veriť, že všetko 

zlé raz pominie a všetko sa skončí dobre.  

Bc. František Genco, starosta obce 
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Asi už máte všetci toho dosť, lebo všetky 

komunikačné prostriedky sa venujú pálčivému problému – korona vírusu, ktorý 

nás všetkých ohrozuje. Naše zdravie je v našich rukách, preto osvety nie je nikdy 

dosť.  
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 „Nech sú vaše domovy plné  
pokoja, stoly nech hýria 
hojnosťou a srdcia blízkych  
nech sú naplnené radosťou, 
láskou a porozumením. 

 

Nie tak dávno sme sa všetci tešili, že 
konečne privítame najkrajšie sviatky 

v roku VIANOCE a ani sme sa nenazdali,  už sa blížia sviatky VEĽKEJ 
NOCI. V mesiaci január,  30.1.2020, sme mali rodičovské združenie, 
kde sme sa s rodičmi porozprávali, dohodli a riešili. Združenie malo 
plynulý a kladný priebeh k našej spokojnosti aj k spokojnosti 
rodičov. 
V mesiaci február sme hneď na začiatku mali chrípkové prázdniny, 
nakoľko chorobnosť u detí bola veľmi vysoká. V tom istom mesiaci 

sa do učiteľskej profesie 
u nás zaúčala aj 
študentka Melinda 
Szalaiová ako 
praktikantka. Bola nám 
nápomocná aj pri našej 
akcii, keď sme mali 
28.2.2020 v našej 
materskej škole 
KARNEVAL. Deti boli 
plné očakávania 
a nevedeli sa dočkať 
chvíle, keď sa všetci 
znovu zmenia na 

rozprávkové bytosti. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí zabezpečili 
deťom pekné a nápadité kostýmy. 
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Mesiac marec deti začali jarnými 
prázdninami, ktoré boli od 2.3.2020 do 
6.3.2020. Ani po prázdninách deti 
nenastúpili  v plnom počte, lebo chorobnosť 
naďalej pretrvávala. Od 12. 3. je naša 
materská škola opäť zatvorená, tentoraz kvôli pandémii korona 
vírusu. Dokedy? To, žiaľ, teraz nevie nikto s určitosťou povedať.  
Verím, že dodržiavaním nariadených pravidiel sa táto nepríjemná 
situácia čím skôr skončí.  
 

V II. polroku plánujeme pripraviť, samozrejme, ak nám to 

situácia dovolí tieto akcie: 

Športové a kultúrne podujatia, Deň matiek (máj), Medzinárodný 

deň detí (športový deň), Rozlúčka s MŠ (jún) 

Myslím, že sa nám darí vytvárať materskú školu, do ktorej deti radi 
chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú 
kamarátmi. Vychádzame im maximálne v ústrety našou 
prístupnosťou, radami a láskyplnou starostlivosťou o nám zverené 
deti.  

Vynasnažíme sa, aby boli spokojní tak 
s výchovno-vzdelávacím procesom, 
ako kvalitou materskej školy. 
Veríme, že sa nám v našich zámeroch 
i naďalej bude dariť, a že naša práca 
bude k spokojnosti detí i rodičov. 

Chcem Vám popriať v mene celej 
materskej školy hlavne pevné zdravie, 
veľa, veľa trpezlivosti pri zvládnutí 

núdzového stavu a podľa možnosti aj PRÍJEMNÉ PREŽITIE 
VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 

Bc. Alica Salayová, riaditeľka MŠ  
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Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada prístupky zvyšku 
svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje 

milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín 
mora všetky naše viny. 

Micheáš 7: 18,19 
 

Milí bratia a sestry, 

 

kto môže okrem Hospodina zaistiť našu budúcnosť? Kto je našou 

ochranou, ak nie Boh? Sú to veľmi dôležité otázky, lebo náš 

každodenný život je naplnený biedou, skúškami. Na každom kroku 

nás ohrozuje zlo. Pokušiteľ na nás útočí mnohými spôsobmi, aby nás 

odtrhol a vzdialil od Boha a stiahol nás 

do zatratenia, o tom svedčia aj naše 

uplynulé nemé, tiché nedele. Áno, dnes 

sa po celom svete šíri nová pandémia 

pod názvom koronavírus, ktorá 

mnohým naháňa strach. Človek robí 

najlepšie, ak ostáva doma za dverami. 

Preto si myslím, že my všetci máme 

teda dosť času rozmýšľať a hľadať 

cestu k Bohu, k svojej rodine aj 

k blížnym. Pociťujeme, že v tomto roku 

sa všetko zmenilo okolo nás. 

Pravdepodobne ešte zopár dní sa 

nebudeme môcť stretávať a naše 

sviatky budú smutnejšie a iné. 

Nezostáva nám nič iné, len sa stíšiť a vstúpiť do seba, konečne sa 

obrátiť k Bohu a modliť sa.  
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Náš Pastier nám v týchto ťažkých dňoch 

odkazuje: Poďte a viďte, aký dobrý je 

Hospodin. On jediný dokáže to všetko zlo 

napraviť. On jediný môže zahladiť naše viny 

a priestupky. Toto láskyplné pozvanie platí aj v tomto pôstnom 

období, keď sa postí celý svet. Prečo staviame naše istoty na niekoho 

iného či na niečo iné, a nie na Hospodina?  

 

Všetci buďme pokorní a vždy 

vďační, pretože aj v súčasnosti 

môže Boží ľud očakávať od  

Hospodina to isté , čo 

očakával v časoch vzniku 

tohto proroctva. Boh dopúšťa 

na nás nepriazeň a bolesť, ale 

neopúšťa nás ani v najhorších 

chvíľach, ba nám odpúšťa 

naše viny, ak vidí čistotu 

nášho srdca. Pre zásluhy 

Krista, nášho Spasiteľa, 

smieme žiť v istote, že Boží 

hnev netrvá večne, lebo Pán 

rád udeľuje milosť. Nebeský Otec nesklame tých, ktorí prebývajú 

v Jeho blízkosti. Keď Ježiš Kristus zomrel za nás a bola vyliata  Jeho 

svätá krv na Golgote, v tom okamihu Boh vo svojom zľutovaní 

prikryl našu minulosť, aby sme skrze Ježišovho zmŕtvychvstania 

získali večný život a spasenie. Chváľme Ho všetci! 

 

 

Požehnané Veľkonočné sviatky, veľa zdravia, pochopenia, 

pokory a súdržnosti vám praje 

 
 farárka Mgr. Henrieta Kondášová s rodinou. 
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Vážení spoluobčania, 

dovoľte mi, aby som sa vám prihovorila a zhodnotila prácu 

pracovníkov obecného úradu, ktorí pracujú cez projekty úradu práce. 

Obec v tomto období takto zamestnáva 6 pracovníkov, ktorí vďaka 

tomu sa uplatnili na trhu práce a pracujú pre svoju obec.  

Rok 2020 sme začali nástupom do práce 8. januára. Ak bolo treba, 

pracovníci čistili chodníky a obecné cesty od snehu. V tomto nám 

výdatne pomáhala naša technika, vďaka ktorej sme sebestační aj pri 

takýchto prácach. V januári sme odstránili vianočnú výzdobu a uložili 

ju na ďalšie použitie. Tak začali plynúť všedné pracovné dni. Keďže 

bolo zimné obdobie, keď veľa práce vonku nie je, začali sme 

s rekonštrukciou priestorov kaderníctva. Vedľa kaderníctva sa 

nachádzal nevyužitý sklad. Vybúraním deliacej steny sme získali 

zväčšenie priestoru kaderníctva. Vyrúbal sa otvor na nové dvere, 

osadila sa zárubňa. Na podlahu sa uložilo elektrické 

kúrenie, položila sa dlažba. Na stenu boli uložené 

obkladačky. Priestor bol vymaľovaný a upravený, 

zakúpili sa dve stoličky so stolíkom a umývadlo na 

umývanie vlasov so stoličkou. Týmito prácami sme získali pekný, 

upravený a hlavne väčší priestor pre služby poskytované našim 

občanom. Súbežne s týmito prácami sa vymaľovala aj chodba pri 

novej zasadačke a tento priestor bol tiež upravený 

a zmodernizovaný. Poskladali sa tri skrine, ktoré sa zakúpili na 

uloženie riadu a pohárov zo zasadačky. Počas týchto prác sme 

vypomáhali so štiepkovaním konárov pri čistení priekop od 

križovatky smerom do obce. Tieto práce boli ukončené k 28.2.  

Ak nám to počasie dovolilo, pracovali sme vonku a upravovali sme 

verejné priestranstvá a záhony.  
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V mesiaci marec sme pokračovali v čistení 

priestorov starého cintorína. Určite ste si 

všetci všimli, že minulý rok, približne 

o tomto čase, sme upravili prednú časť 

cintorína. Teraz sme začali s úpravou jeho zadnej časti, samozrejme, 

na základe povolenia Odboru životného prostredia Michalovce. Zrazu 

však nastala zmena. Naše pracovné úsilie bolo prerušené korona 

vírusom, rozsiahlosť ktorého si vynútila núdzový režim so zákazom 

stretávania sa väčšieho množstva ľudí a ďalšími opatreniami. Práca 

sa obmedzila na dva týždne. Počas tohto stavu sme aspoň každý 

utorok vyviezli od vás konáre na kompostovisko. Čo bude ďalej, 

ukáže čas. Je v záujme každého z nás, aby sme dodržiavali prísne 

opatrenia a tak zamedzili  šíreniu nebezpečného koronavírusu. 

Držme si všetci palce, aby sa táto „nočná mora“ šťastne skončila. 

Počas tohto núdzového stavu prebieha predpis liekov takmer 

pravidelne. Snažte sa navštevovať zdravotné stredisko iba 

v najnutnejšom prípade. Radšej kontaktujte lekára telefonicky, 

poraďte sa s ním, poprípade si dajte lieky predpísať elektronicky. 

Tieto obmedzenia sú dôležité pre dobro každého z nás.  

O niekoľko dní nás čakajú veľkonočné sviatky. Pracujeme aj na 

veľkonočnej výzdobe, pripravujeme nové dekorácie, ktoré vás 

možno potešia. Verím, že všetko stihneme pripraviť včas. 

A čo dodať na záver? Prajem všetkým hlavne veľa zdravia, nech 

vás obchádza všetko zlé, veľa trpezlivosti a pochopenia voči 

druhým, aj voči tejto nepríjemnej situácii. Snažme sa aj v tom 

zlom hľadať niečo dobré. Užívajme si blízkosť svojej rodiny 

a verme, že to všetko dobre zvládneme. 

Prajem vám aj príjemné prežitie Veľkej noci, ktorá možno bude 

trochu iná ako tie ostatné. Vážme si toho, že môžeme byť so 

svojimi blízkymi 

Ibolya Bosnyáková, koordinátorka AČ 
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Vážení občania, 

pre mnoho ľudí je jarná sezóna obľúbeným 

obdobím roka, pretože príroda sa po zime prebúdza k životu. Ponurá 

obloha sa stáva stále viac modrou. Čoraz častejšie priateľské slnko 

vykukuje spoza oblakov. Mladá zelená tráva vypukne zo zeme a poteší 

každé oko.  Ľudia menia zimný šatník za ľahšie oblečenie. Dni sa 

postupne predlžujú a otepľujú.  Začína sa jarná poľná práca.  

Aj nám v jedálni sa lepšie pracuje, keď za oknami svieti pekné slniečko.  

Toto krásne jarné obdobie je v tomto roku narušené pandémiou korona 

vírusu. Na jar a teraz aj hlavne kvôli novej chorobe, ktorá na nás číha na 

každom kroku,  by ste mali jesť veľa čerstvej – surovej  zeleniny a 

rôznych strukovín.  So zeleninou naozaj nič nemôžete pokaziť. Naša 

školská jedáleň, ktorá je teraz zatvorená spolu s materskou školou, bude 

tiež pripravovať jedlá bohaté na vitamíny a minerálne látky. Budeme  

dodržiavať zásady správnej výživy,  ku ktorej patrí konzumácia pestrej 

stravy, celozrnného pečiva, denná konzumácia  čerstvého ovocia 

a zeleniny a dostatočný príjem tekutín. Prosím aj vás, nezabúdajte na 

dodržiavanie zásad hygieny a hlavne si dôkladne umývajte a dezinfikujte 

ruky. 

S príchodom jari prichádzajú aj Veľkonočné sviatky a s nimi spojené 

veľkonočné tradície. Preto okrem priania krásnych sviatkov jari, prijmite 

od nás aj tento recept: 

Syrová roláda 

Ingrediencie: 

 kus alobal, kus mikroténové vrecko 

350 gramov syru eidam,200 gramov 

šunky, 1 kus bambino 
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2 polievkové lyžice pažítky    

             nakrájanej 

125 gramov masla 

1⁄2 kus  červenej papriky 

1⁄2 kus  zelenej papriky 

2 kusy vajcia 

  trocha soľ 

Inštrukcie: 

Syr si vložíme do mikroténového vrecka, zaviažeme a dáme variť do 

vriacej vody tak, aby bol syr ponorený na 15 minút. Vajcia si dáme uvariť 

na tvrdo. Na linku si nachystáme väčší kus alobalu. Na alobal dáme 

horúci syr a vyvaľkáme ho do obdĺžniku. Syr necháme trochu 

vychladnúť. Do misky si dáme žĺtka, na drobno nakrájané bielka, pažítku, 

maslo, na drobno nakrájanú červenú a zelenú papriku, na kúsky 

nakrájanú šunku a bambino. Všetko spolu poriadne premiešame a 

ochutíme soľou. Hotovú zmes dáme na syr a zrolujeme do rolády. 

Roládu zabalíme do alobalu a vložíme do chladničky, aby nám stuhla. 

Na záver by som chcela v mene školskej jedálne popriať  

 

Príjemné prežitie 

veľkonočných sviatkov, 

veľa jarného slniečka 

a rodinnej pohody, 

 

 

naším milým čitateľom praje 

 

 

Lívia Mižová, vedúca ŠJ 
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Christos voskrese!  Voistinu Voskrese! 

Dovoľte mi, aby som  vás všetkých pozdravil a  prihovoril sa vám na 

sviatky Paschy. 

Mnohí Slováci majú veľké srdce, zvlášť v týchto 

ťažkých chvíľach nášho života, kedy prežívame 

pandémiu koronavírusu. Teraz mnohí z nich šijú pre 

iných rúška, rozdávajú ich iným, nosia iným obedy, 

robia nákupy pre tých, ktorí si ho nemôžu zaobstarať. 

Po rôznych kútoch Slovenska v panelákoch ľudia vo 

večerných hodinách tlieskajú iným na znak ocenenia 

práce, ktorú robia. Je to krásne gesto vedieť oceniť 

prácu toho druhého a vyzdvihnúť to, čo robí. Takto by sa malo vzájomne 

pomáhať počas celého roka a žiť počas celého života. Nemyslieť len na seba, 

ale byť ľudskí, vedieť oceniť, pomôcť, obdarovať. Ak by sme žili takýmto 

solidárnym spôsobom k sebe navzájom vždy, nie len počas tejto epidémie, 

bol by svet a spoločnosť krajšia. Vedieť oceniť prácu druhého a podať 

pomocnú ruku. Veď s týmto pocitom sa predsa najlepšie zaspáva, no nie? Ak 

sa žije pre druhých. Aj keď, cez tieto sviatky mnohí veriaci, nemôžu byť 

prítomný vo svojich chrámoch, treba vydržať a veriť, že tento stav je len 

dočasný. Je možnosť prežiť tieto sviatky ako domáca cirkev v spoločenstve 

svojich najbližších. Cirkev nám ponúka aj možnosť sledovať priame prenosy 

liturgií cez internet - televíziu Logos alebo aj naša Gréckokatolícka cirkev, 

farnosť Lekárovce, robí online prenos liturgií cez Facebook , každú nedeľu 

10:00 hod. Stačí si len vybrať a takýmto spôsobom byť prítomný na liturgií v 

týchto neľahkých časoch. 

Aj keď je človek izolovaný od vonkajšieho sveta, predsa vám všetkým prajem 

spolu so svojou rodinou požehnané sviatky Paschy. 

ThDr. Marek Pejo, PhD., farár 
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S pozdravom a prianím 

príjemného prežitia 

veľkonočných sviatkov a 

všetkého dobrého  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dominika Agárdi, terénna sociálna pracovníčka 
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Drahí bratia a sestry v Kristu, 

 

na Bielu sobotu po posvätení ohňa ryje kňaz do paškálu kríž, prvé 

a posledné písmeno gréckej abecedy a letopočet príslušného roka 

a pritom hovorí: “Kristus je ten istý včera i dnes. On je počiatok 

a koniec, Alfa i Omega, Pán času a večnosti. Jemu patrí sláva i moc po 

všetky veky vekov. Amen.“  

Keď potom vkladá do 

paškálu päť hrudiek, modlí 

sa: „Pre svoje sväté 

a oslávené rany, nech nás 

ochraňuje a zachováva 

Kristus, náš Pán. Amen.“  

Ako do paškálu, tak aj do 

rán a Srdca Pánovho túžime 

vpísať seba, svoje mená, 

daný rok i celý svet 

a večnosť. A je veľmi 

spasiteľné denne sa 

zapísavať do Kristových rán. 

Tým Kristovi pripomíname, 

čo za nás obetoval a dovolávame sa všetkých milostí, ktoré nám svojím 

utrpením získal.  

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť šťastia, lásky 

a zdravia vám praje  

 

d. o. Jozef Križalkovič 
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Vážení občania, 

v tomto roku sa vám prvý krát prihovárame písaným slovom. Prvú dekádu 

tohto roku máme viac menej úspešne za sebou. Treba bilancovať, koľko toho 

sme stihli urobiť za 3 mesiace. Život v stacionári sme začali novoročným 

posedením, na ktoré nám p. M. Szabová priniesla zabíjačkové špeciality priamo 

z Maďarska. Klientky sa hneď na začiatku roka s veľkým elánom pustili do 

háčkovania detského oblečenia, preto sme mohli dňa 6.2. poslať balíček na 

neonatologické oddelenie do Humenného. Hneď koncom mesiaca sme osobne 

doručili balíček na neonatologické oddelenie Michalovce. Balíček obsahoval 9 

svetríkov, ktoré vlastnoručne  uháčkovala p. A. 

Treľová, malou mierou prispela aj p. J. 

Szallárová, 2deky, ktoré robí p. A. Borkesová, 21 

čiapočiek a 2 páry ponožiek od klientok, ktoré si 

neželajú byť menované. Veľa sa rozprávame, 

spomíname na časy minulé, skúšame ich 

porovnávať so súčasnosťou. Pri jednom takomto 

ventilovaní sme si spomenuli na rozhlasovú reláciu o našej dedinke Zvony nad 

krajinou. Nikto z nás si nepamätal, kedy to bolo, preto sme poprosili 

o spoluprácu p. starostu. Bol taký láskavý a vyhľadal nám nahrávku zo 

4.7.2010. Bolo to osvieženie pre našu pamäť a zároveň balzam pre dušu, keď 

sme počuli hlasy našich spoluobčanov, aj tých, ktorí už nie sú medzi nami. 

Robíme si ochutnávky receptov, ako napr. Linecká torta, Jednoduchá jablková 

torta či Plnené kapustné listy s tarhoňou. Tu sú jednotlivé recepty: 

Linecká torta: 300 g hl.múky, 300 g ml.orechov, 300 g masla, 200 g 

prášk.cukru, 1 káv.lyžička škorice, 1 vajce, ½ káv.lyžičky klinčekového prášku, 2 

bal.vanilkového cukru, 1 ½ lyžice kakaa, ½ káv.lyžičky prášku do pečiva, 2 ½ 

lyžice kávového likéru. Všetky ingrediencie spracujeme spolu na hladké cesto. 

2/3 cesta roztľapkáme do formy s priemerom 26 cm, na to si dáme lekvár 

(nešetríme), vrch lekváru posypeme orechami a zo zvyšku cesta si urobíme na 

vrch mriežky. Pečieme pri teplote 170 – 180 oC 40 minút. 
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Jednoduchá jablková torta: 1 kg očistených 

postrúhaných jabĺk, 2 – 3 lyžice cukru, 1 vanilkový 

cukor a škorica, toto všetko podlejeme 1 šálkou 

vody a rozvaríme. V 1 l vody rozhabarkujeme 2 Zlaté klasy a vlejeme do 

jablkovej zmesi.  Varíme, kým nám nevznikne hustý puding. Tortovú formu si 

vyložíme fóliou, potom začneme vrstviť: detské piškóty, puding, až kým forma 

nie je plná. Posledná vrstva sú piškóty. 

Bezmäsité plnené listy (recept je vhodný na tieto pôstne dni) 

Plnené listy si pripravíme zvyčajným spôsobom, len namiesto ryže použijeme 

domácu tarhoňu. Na tarhoňu potrebujeme 1 kg výberovej múky a 10 vajíčok. 

Tarhoňa sa pripravuje deň vopred, aby dobre vyschla. Suchú tarhoňu dáme do 

misy, podľa vlastnej chuti osolíme a okoreníme, pridáme 2 – 3 opražené cibule, 

pretlak, cesnak, kto tam čo chce mať. Nakoniec rozpustíme 2 maslá a všetko 

dobre premiešame. Zmesou plníme obarené kapustné listy. Po uvarení si 

urobíme zálievku z 2 smotán a pretlaku a necháme prejsť varom. Tento recept 

sme dostali z Veškoviec. Prajeme vám dobrú chuť. Pred uzatvorením stacionára 

sme si pripomenuli 4.rok otvorenia a tiež MDŽ. O pohostenie sa postarali 

klientky, ktoré urobili spoločnú zbierku a kúpili z nej suroviny na prípravu 

pokrmov. P.M. Szabová  a p. A. Treľová pripravili chutné pohostenie. Touto 

cestou ďakujeme aj p. B. Šarovej za chutné veterníky. Pán starosta a náš pán 

ekonóm našim klientkam rozdali kytičky. Ani klientky nezaháľali a na túto 

príležitosť sa naučili pieseň, ktorej slová si dovolíme zverejniť: 

Na melódiu Mihaľovska nemocnica... 

1. V Bajanoch je stacionár štiri roki funguje,/:chodzime tam každe bože 

rano, bo še dobre čujeme:/ . 

2. Chodzime tam každe rano 300 razi do roka /: aby sme še doma 

nenudzili, ta še zejdzeme tuna:/. 

3. Každe ranp, každi dničok mi tu šicke chodzime, /:po čajiku a po 

kavejiku še vedzka rozohnime:/. 

4. Perši kuščok pocvičime, vedz jaziki brušime, /: politicke turbulencie 

zaraz mi viriešime:/. 

5. Potim šickim še puščime do roboti veľikej, /:že bi ľudze ňe 

a ňehutoreli, že lu ľen tak šedzime:/., 



- 24 - 

 

6. Tak vidzice mojo mili jak naročne mame 

dňi, /:nečudujce še kedz čujece, že medzi 

nami zahrimi:/. 

 

Činnosť Denného stacionára v týchto dňoch prebieha formou domácich 

návštev, kvôli vyhlásenej pandémii koronavírusu. Rozhodol tak štátny tajomník 

MPSVaR p. Ondruš, ktorý o tom informoval verejnosť na TA3 dňa 17. 03. 2020. 

Stacionár v Bajanoch je uzatvorený od 16.3. Prevádzka beží v súlade 

s opatreniami MPSVaR za zvýšeného 

hygienicko – epidemiologického 

režimu. U klientov sa zisťuje cestovná 

anamnéza, kontroluje sa telesná 

teplota a celkový zdravotný stav. 

Dovoz obedov zabezpečuje reštaurácia 

Pohoda tiež za zvýšených hygienických 

opatrení. Klient môže požiadať 

pracovníka Denného stacionára 

telefonicky o zabezpečenie nákupu, 

sme mu plne k dispozícii.  

 

 

Napriek tomu, že naši klienti sú v domácej karanténe, nakoľko sú to väčšinou 

skôr narodené dámy vo veku 70 – 80 rokov, ešte stále nepatria do starého 

železa. Chcú byť užitočné a aby sa doma nenudili, pracujú naďalej na detskom 

oblečení alebo šijú rúška. Veríme, že situácia okolo koronavírusu sa čoskoro 

upokojí a my sa opäť stretneme  v našom Dennom stacionári. Do skorého 

videnia, priatelia a dávajte na seba pozor 

 

 

Irena Popčáková, opatrovateľka DS 

Bajany 
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Už v minulosti sa tento problém v našej obci 

vyskytol. Teraz sa zopakoval znova. Pri dome č. 48 bola kanalizácia upchatá 

šatstvom. Od VVS a.s. Michalovce sme dostali list 

v tomto znení: 

 „Z dôvodu udalosti z posledného obdobia si vás 

dovoľujem osloviť a požiadať o dodržiavanie 

základných pravidiel pri používaní hygienických 

zariadení vo vašej domácnosti. V zmysle zákona č. 

364/2004 Z.z. o vodách je vymedzený pojem pre 

splaškové odpadové vody: ...splašková odpadová 

voda je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského 

metabolizmu a činnosti v domácnostiach, vrátane kúpeľní a kuchýň.... 

Zákon č. 442/2002 Z.z. presne určuje, čo sa má a čo nemá vypúšťať do 

verejnej kanalizácie, t. j. splachovať do WC, vane, kuchynskej výlevky. Do 

verejnej kanalizácie, v našom prípade do WC, vane a kuchynského drezu je 

zakázané vylievať a vhadzovať: 

- lieky, zvyšky varených jedál (kaleráb, petržlen, zemiak, zeler, kosti, šupky 

z ovocia a zeleniny, kôstky, ohryzky...),  hygienické potreby (vlhčené obrúsky, 

plienky, spodná bielizeň, dámske vložky, vatové tyčinky...),  tuky, oleje, ropné 

látky, chemikálie, farby, riedidlá..., odpad zo zrnkovej kávy, tuhé odpady 

(plastové fľaše, plastové vrecká, handry...),  odpad z kuchynských drvičov, tekutý 

obsah z chovu hospodárskych zvierat (hnojnica),  dažďové vody zo striech 

a spevnených plôch Likvidácia odpadových vôd nie je jednoduchá a lacná 

záležitosť. Ide o proces rôznych fyzikálnych, chemických a biologických procesov 

vo vode na čistiarni odpadových vôd.  

Toľko znenie listu. Je iba na nás, či si budeme chrániť to, čo máme, či si to 

budeme vážiť. V iných obciach by kanalizáciu chceli mať a nemajú... 

Ing. Pavol Poláčko, VVS 



- 26 - 

 

 

 

 

Určite si mnohí z vás pamätajú obdobie minulého 

roka, keď sme mali takmer na dennom poriadku výpadky elektrickej energie, a to 

aj dlhodobejšie. Obec na túto situáciu reagovala listom na VSD a žiadala 

vysvetlenie. V januári 2020 obec dostala reakciu od VSD, z ktorej vyberáme 

niektoré pasáže: 

 „Na viacerých fórach sa opakovane stretávame s otázkami 

zástupcov samospráv na tému výpadkov elektriny. Vo 

svojej praxi sa totiž stretávate s otázkami občanov, ktorí 

nevedia ako si majú počínať, keď sa v ich domácnosti 

napr. prestane svietiť. Uvedomujeme si, že ste 

prirodzeným rozhraním pre mnohých obyvateľov aj vo 

veciach, ktoré priamo nespadajú do vašej kompetencie. Preto sme pre vás 

pripravili materiál, v ktorom popisujeme, čo sa deje vo VSD v prípade tzv. 

mimoriadnej situácie. Teda v období kalamity, požiarov, veľkých porúch či 

dokonca stavov núdze. Vo VSD robíme všetko pre to, aby bola distribúcia 

elektriny spoľahlivá a bezpečná. Napriek všetkým snahám sa občas stane, že 

dochádza k poruchám či mimoriadnym situáciám, ktorým nedokážeme zabrániť. 

Chceme, aby aj v takýchto okamihoch občania vedeli, čo sa  deje. Pomôžte nám 

šíriť osvetu, aby sme mohli mimoriadne situácie riešiť čo najefektívnejšie. Nech je 

bez elektriny čo najmenej ľudí a nech svietime čo najskôr. Nie každý moment , 

keď u niekoho v obci nie je elektrina, znamená hneď mimoriadnu situáciu. Dve 

najčastejšie prípady sú, že ide o plánované prerušenie alebo o poruchu na strane 

koncového zákazníka. Často sa stáva, že výpadok elektriny je len na konkrétnom 

odbernom mieste. Poraďte preto vašim obyvateľom, aby skontrolovali: 

- či sú bez elektriny aj iné domy v okolí, či svieti verejné osvetlenie, či majú 

v poriadku hlavný istič, či neregistrujú vo svojich elektrických rozvodoch známky 

požiaru. Ak sa potvrdí, že ide o poruchu na zariadeniach VSD, odporúčame 

zavolať na Poruchovú linku 0800 123 332. Pripravte sa, že od vás budeme 

potrebovať: meno a priezvisko, adresu, upresnenie poruchy, spätný kontakt. „ 

 

Ing. Štefan Džačko, vedúci odboru OS VSD 
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Ako sme volili... 
Dňa 29. 02. 2020 sa v našom štáte 

konali parlamentné voľby. Ako vždy 

pred voľbami prebehli zasadnutia 

okrskových volebných komisií, 

školenia starostov, predsedov, 

podpredsedov a zapisovateliek. 

V našej obci prebehli voľby 

bezproblémovo, neriešili sa žiadne 

priestupkové konania. Priebeh 

volieb skontrolovali aj členovia 

Okresnej volebnej komisie z Michaloviec. Volieb sa v našom okrsku 

zúčastnilo 199 voličov z 373 zapísaných voličov vo volebnom zozname. 

Z toho bola 1 voľba poštou. Účasť bola pomerne vysoká. Najviac hlasov 

v našom okrsku získala strana OĽaNO – 58, druhá v poradí bola strana 

SMER s počtom hlasov 33, tretia v poradí ĽSNS – Kotlebovci – 23, 

MOST – HÍD – 20 platných hlasov, strana Za ľudí 14 hlasov. Víťazným 

stranám v celoslovenskom meradle blahoželáme.  

 

V decembri sme hrali stolný tenis... 
V našej obci sa stalo doslova tradíciou, že každoročne koncom decembra 

organizujeme stolnotenisový turnaj. O tento turnaj je zo strany mládeže 

a občanov rôznych vekových kategórií veľký záujem. Nebolo tomu inak 

ani teraz. V kategórii dospelých sa turnaja zúčastnilo 16 dospelých 

a v kategórii mladších hráčov  bolo 13 účastníkov. Umiestnenie na 

prvých piatich miestach – dospelí:  
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1. Albert Kováč, 2. Peter Lakatoš, 3. Milan 

Kopor, 4. Stanislav  

       Baňas, 5. Ladislav Tirpák  

Vôbec však nešlo o poradie. Všetkým išlo o to, 

aby sa príjemne zabavili a zašportovali si. Na záver boli výhercom 

odovzdané hodnotné ceny a pre všetkých bol pripravený chutný guláš. 

Za zorganizovanie tejto zaujímavej akcie patrí poďakovanie p.  M. 

Koporovi ml. – poslancovi OZ. 

 

Miestne dane a poplatky... 
V mesiaci marec začali naši 

pracovníci s roznášaním rozhodnutí 

o miestnych daniach a poplatkoch 

na rok 2020 do vašich domácností. 

Ich činnosť však bola prerušená 

nepredvídanou situáciou, 

vyhlásením núdzového stavu kvôli 

pandémii koronavírusu. Na zaplatenie daní a poplatkov máte čas do 

konca roka 2020. Zároveň žiadam všetkých občanov, ktorí akosi 

pozabudli na zaplatenie daní za rok 2020, aby tak urobili v dohľadnom 

čase.  

 

Zber konárov... 
Hoci máme vyhlásený núdzový stav, naďalej pokračujeme v zbere 

konárov od vás, občanov v avizovanom čase, t.j. každý utorok v čase od 

8, 00 hod. Prosíme vás, aby ste ostrihané konáre vyložili pred oplotenie.  

 

Bc. František Genco, starosta obce 
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Určite si už každý z nás položil otázku: Čo je 

šťastie? " Existuje veľa definícií šťastia, pre každého z nás 

znamená niečo iné, no všetci po ňom rovnako túžime.  

Pri slove šťastie si každý z nás predstaví niečo iné, ťažko sa nám 

opisuje slovami a vnímame ho rozdielne. Pre niekoho je to stav 

spokojnosti, zdravie detí, rodina,... Pre iného nové auto, vlastný 

byt, perfektná práca apod. Všetci po ňom túžime, mnohí sa za ním 

naháňame, hľadáme ho vo svojom okolí, v nových vzťahoch, 

veciach a stále nie sme spokojní, stále nám niečo chýba.  

Raz sa na jednom seminári, zameraného na sebarozvoj, zúčastnila 

skupina 50 ľudí. Počas zaujímavej prednášky sa zrazu lektor 

zastavil a začal všetkým rozdávať balón. Každého účastníka 

požiadal, aby naň napísal svoje meno. Potom zobral všetky balóny 

a odniesol ich do inej miestnosti.  Po čase vyzval všetkých, aby 

vošli do miestnosti s balónmi a požiadal ich, aby každý našiel 

balón so svojim menom do 5 minút. Ľudia zúfalo hľadali balón so 

svojim menom, tlačili sa, narážali jeden do druhého, skrátka 

zavládol tam úplný chaos. 5 minút prešlo, ale nikto z nich svoj 

balón nenašiel. Potom ich prednášajúci požiadal, aby si náhodne 

vybrali balón a dali ho tej osobe, ktorej meno bolo na ňom 

napísané.  V priebehu pár minút mal každý balón so svojim menom 

v ruke a všetci sa radostne usmievali.  

Takto presne je to aj v našich životoch. Každý z nás zúfalo hľadá 

šťastie všade naokolo, ale nevie ho nájsť, nevie kde presne sa 

nachádza. Naše šťastie spočíva v šťastí iných ľudí. Dajte im ich 

šťastie, dostaneme svoje vlastné šťastie. ŠŤASTIE, ale aj radosť a 

láska sú len vtedy skutočné, ak sú zdieľané s druhými ľuďmi.  

 

To je zmyslom ľudského života 

 

Zdroj: Internet 
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Pohodovú Veľkú noc praje kolektív pracovníkov 

OcÚ Bajany 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBECNÝ SPRAVODAJ OBCE BAJANY, VYDÁVA OBEC BAJANY AKO ŠTVRŤROČNÍK 

TLAČ: OBECNÝ ÚRAD BAJANY 

NEPREDAJNÉ. VYDANÉ PRE INTERNÉ POTREBY OBCE BAJANY 



 


