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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE.
Spolu s touto mozaikou Vám bude doručený stolový kalendár na rok 2016 a Mikulášska
nádielka.
Príhovor k vianočným sviatkom a novému roku 2016
Vážení spoluobčania, milí chatári a rekreanti rekreačnej oblasti Domaša Valkov
Opäť sa blížia Vianoce. Čas kedy ľudia viac ako inokedy otvárajú svoje srdcia a sú si
opäť aspoň na krátky čas o čosi bližší. Mnohí z nás sa už tešia na krásne chvíle v kruhu svojich
najbližších, iní zase spomínajú na roky minulé a porovnávajú ako sa oslavovali sviatky kedysi
a ako dnes.
Najviac sa na prichádzajúce sviatočné dni určite tešia tí najmenší, ktorí už isto napísali
Ježiškovi dlhý zoznam prianí. Rovnako sa na Vianoce tešíme všetci, malí či veľkí, mladí či
starí.
Čas uteká a je tu čas keď uplynie rok od môjho pôsobenia vo funkcií starostky obce.
Tento čas je aj časom bilancovania, keď sa človek podvedome vráti v čase a zhodnotí svoje
úspechy a neúspechy v práci a osobnom živote.
Nebudem v tejto chvíli spomínať všetko, čo sa za uplynulý rok v našej obci podarilo či
nepodarilo uskutočniť. Iste ste v priebehu roka sami sledovali zmeny, ktorými sa snažíme našu
obec skrášľovať a robiť lepším miestom pre život. Čo by som rada vyzdvihla je postupná zmena
vo Vašom vnímaní, cítiť tu už aj pocit hrdosti navonok, že sme obyvatelia práve tejto obce
a tiež v prístupe k verejným záležitostiam. Podľa môjho názoru sa stráca apatia k obecným
veciam a niektoré veci sa zrealizovali aj vďaka Vašej podpore, nápadom a aktivitám. Som
nesmierne rada, že namiesto fŕľania a len nekonštruktívnej kritiky, Ste už našli odvahu, prišli
Ste so svojimi návrhmi a spoločne sme hľadali riešenia.
Preto aj v nasledujúcom období uvítam Vaše odporúčania, návrhy na zlepšenie
a skvalitnenie našej práce a to nielen práce mojej, obecného úradu, či práce poslancov obecného
zastupiteľstva, ale aj návrhy na možnosti úprav verejných zariadení, priestorov a všetkého, čo
môže zlepšiť náš spoločný život v našej obci.
1

Naša obec to sme aj my všetci. Nestojme preto a nečakajme, že sa veci budú diať bez
nášho pričinenia. Naše očakávania a pasívny postoj sú často príčinou sklamaní. Avšak to nie sú
tí druhí, ktorí majú konať podľa našich predstáv. Sme to my, s vlastnou zodpovednosťou,
s vlastnou silou a nekonečnými možnosťami. Objavme tú schopnosť, ktorou tvoríme veci
a ovplyvňujeme dianie okolo nás, podľa našich želaní. Nielen ja, či poslanci, ale každý jeden
z nás ovplyvňuje život v našej obci a rekreačnej oblasti Domaša – Valkov.
Žime teda tak, aby sme sa cítili dobré, aby sme cítili vzájomnú lásku a priateľstvo,
vzájomnú oporu v ťažkých chvíľach a znásobenú radosť v prítomnosti druhého.
Ak niečo robíme, robme to s láskou. Počúvajme hlas vo svojom srdci a dajme našej
práci a vzťahom nový, hodnotnejší zmysel. V období keď sa blíži Nový rok 2016, sa chcem
poďakovať mojej rodine za podporu a Vám všetkým želám zdravie, šťastie, úspechy
v pracovnom a osobnom živote, aby ste našli silu a odhodlanie uskutočniť sny, po ktorých ste
vždy túžili. Pretože šťastie je práve v tom.
A nakoniec spoločné želanie:
Zachovajme si slávnostné chvíle z Vianočných a Novoročných sviatkov po celý rok,
vážme si jeden druhého, zachovajme si úctu jeden k druhému, nerobme si prieky, majme radi
a buďme hrdí na našu obec a robme jej a sebe, dobré meno doma a vo svete.
JUDr. Mária Kasičová
Vaša starostka
ODPOČET INVESTIČNÝCH A INÝCH AKCIÍ ZA ROK 2015
Od apríla do septembra bolo na obci zamestnaných 12 zamestnancov, ktorí
zabezpečovali:
- odstránenie spaľovne pri cintoríne, výrub tují, ktoré poškodzovali náhrobné kamene
osadenie zberných vriec,
- vyčistenie a skrášlenie obecného parku,
- vyčistenie okolia budovy obecného obchodu
- opráva schodišťa a striešky pri vstupe do domu nádeje,
- údržbu skupinového vodovodu
- vyčistenie odkrytej časti miestneho potoka a rigolov v miestnej časti Hirka
- zavedenie a zlepšenie separácie druhotných surovín,
- čistenie a upratovanie v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov
- rekonštrukcia lavičiek a prístreškov rekreačnej oblasti Domaša – Valkov
Obcou bola zabezpečená:
- príprava a schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
- príprava a schválenie programu rozvoja bývania obce do roku 2025,
- príprava a schválenie Stratégie SR pre integráciu Rómov obce Bžany do roku 2020,
- príprava a schválenie Štatútu obce a Štatútu rekreačnej oblasti Domaša Valkov,
- príprava a schválenie Rokovacieho poriadku OZ a Zásad odmeňovania poslancov,
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bžany a k.ú. Valkov
- opráva miestnej komunikácie Bžany – Valkov
- umiestnenie 1 100 l kontajnerov v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov
- likvidácia čiernych skládok v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov a v k.ú. Bžany z NFP
v sume 33,370,00 Eur poskytnutého rozhodnutím ministra životného prostredia SR
formou dotácie z Environmentálneho fond,
- výstavba čističky odpadových vôd v RO Domaša – Valkov ( investor
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice
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Vízia 2015-2020
V tomto období si dávame predsavzatia, bilancujeme minulý rok, plánujeme najbližšiu
budúcnosť.
V tomto projektovom období sme požiadali o nenávratne finančné prostriedky ( NFP) v sume
200 000,- EURA na dokončenie verejného vodovodu.
V budúcnosti by sme radi čerpali aj nenávratne finančné prostriedky ( NFP) na rekonštrukciu
miestnej komunikácie Bžany – Valkov v ktorej nám bráni majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov pod komunikáciou, vybudovanie zberného dvora v k.ú. Valkov, rekonštrukciu
obecných objektov – a to zateplenie obecnej budovy - spoločenskej haly, revitalizáciu
miestneho potoka či výstavbu cyklotrasy – k.ú. Valkov.
V roku 2016 uplynie 50 rokov spustenia vodného diela Domaša toto jubileum by sme
si radi pripomenuli stretnutím rodákov aj tých, ktorí boli vysťahovaní z obce Valkov aj Bžany.
Samozrejme tak ako v tomto roku aj v budúcnosti plánujeme ďalšie kultúrno – spoločenské
akcie ktorým chceme obyvateľom obce spríjemniť život v obci.
Vážení spoluobčania, chcem Vám všetkým ešte raz poďakovať za prejavenú dôveru vo
voľbách.
Popri bežnej agende pri správe obce, poctivou, svedomitou prácou a čestným prístupom
k zverenej funkcii, urobím všetko preto, aby sme urobili čo najviac z vyššie uvedených aktivít
a tieto uviedli do života v prospech obyvateľov obce, chatárov, podnikateľov a návštevníkov
rekreačnej oblasti Domaša – Valkov.
KULTÚRNOSPOLOČENSKÉ PODUJATIA v roku 2014 -2015
„Silvestrovská zábava pri guľáši“
Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k hodnotnej spoločenskej zábave.
„Verejná schôdza“
20. marca 2015 ( t.j. piatok) o 15.00 hod. v spoločenskej sále obecného úradu sme uskutočnili
verejnú schôdzu občanov obce. Obsahom verejnej schôdze boli aktuálne problémy obce,
problematika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v obci, triedenie odpadu, tréning
kompostovania a problémy rekreačnej oblasti Domaša – Valkov
Aj touto formou mali občania možnosť vyjadriť svoj názor, pripomienky a návrhy
k fungovaniu obci.
„Deň matiek“
S našimi mamkami, babkami a prababkami sme v máji oslávili deň matiek .
Ďakujeme terénnym pracovníčkam za krásny program, ktorí nacvičili s našimi deťmi
a výstavku prác deti. K dobrej nálade prispela aj pani Jana Blanárová so svojimi pesničkami
a doprovodom.
„Odomykanie a zamykanie Domaše – Valkov“
Spolu s chatármi, podnikateľmi a návštevníkmi rekreačnej oblasti Domaša Valkov za
doprovodu „Kelemešských furmanov“ sme otvorili a ukončili letnú turistickú sezónu 2015,
ktorých neodmysliteľnou súčasťou bola súťaž vo varení guľášu a v tomto roku aj súťaž
študentov v príprave drinkov.
„Návšteva Maďarska“
14. augusta 2015 sme uskutočnil už tradičný jednodňový výlet do Maďarska. Prekvapujúcou
a zároveň milou skutočnosťou bolo, že sa ho po prvýkrát zúčastnili aj rómski občania.
Tohtoročných výletníkov bolo dokopy 34. „Tento rok sme si vybrali návštevu kúpaliska a
zážitkových kúpeľov Aquarisu v lokalite Nyíregyháza Sóstógyógyfurdo (Liečebné kúpele Slané
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jazero), ktoré fungujú od roku 2005. Súčasťou sezónneho kúpaliska v tomto meste je aj nový
krytý komplex. V Nyíregyhazy nás očarili vonkajšie aj vnútorné bazény s umelým vlnobitím,
obrovské tobogány a jacuzzi,“ Počasie výletníkom prialo a tak mal každý možnosť vybrať si,

ako strávi tento deň. Niektorí sa rozhodli navštíviť zoologickú záhradu a pozrieť si ľadové
medvede či sladkovodné a morské ryby v akváriách. Pre každého bola jednoznačne
najkrajším zážitkom návšteva Oceánia plná delfínov, žralokov a iných morských tvorov.
Atmosféra bola výborná, všetci boli naladení na jednu vlnovú dĺžku, o čom svedčí aj to, že
štyri účastníčky výletu si kúpili klobúky, ktoré spájala nielen rovnaká fazóna, ale aj tá istá
farba. „Jedinou nevýhodou bolo, že tento krásny deň ubehol príliš rýchlo. Preto občania

navrhli, že budúci rok môžeme radšej zorganizovať výlet, ktorý bude trvať dva dni. Bolo nám
veľmi ľúto, že zájazdu sa nemohli zúčastniť detičky zo sociálne slabších rodín, keďže nemali
cestovný doklad, ktorý je spoplatnený,“

„Opekačka v obecnom parku“
Niekoľko krát sme zorganizovali opekačku v obecnom parku, kde sme v rámci voľnej debaty
poukázali na možnosti ďalšieho rozvoja našej obce a pri tom sme sa aj zabavili.
„ Mesiac úcty k starším netradične“
Mesiac október je mesiacom úcty k starším. V týchto jesenných dňoch sa čoraz častejšie
stretávame s nachladnutím a rôznymi respiračnými ochoreniam, ktorými trpia hlavne starší
ľudia. Občianske združenie Bazička v spolupráci s Obecným úradom Bžany usporiadalo dňa
29. októbra 2015 pri príležitosti mesiaca úcty k starším posedenie spojené s besedou na tému
„Ako nás včely liečia“. Príjemné prostredie spojené s výstavkou detských prác a výrobkov
bžianských žien z novinového papiera a dreva a beseda s pánom Foťkom- včelárom telom
a dušou priniesla veľa nových poznatkov o mede a produktoch z medu.
Dozvedeli sme sa nie len o priaznivých účinkoch medu, propolisu, včelej kašičky, ale mali sme
aj možnosť ochutnať tieto produkty. Zároveň nás pán Foťko informoval o blahodarných
účinkoch medu a ponúkol nám recepty na správne užívanie medu, aby sme v ňom zachovali
čo najviac zdraviu prospešných látok.
Jubilanti 2015:
Jolana Široká – 65 rokov
Jaroslava Kasardová – 65 rokov
Anna Danková – 75 rokov
Mária Dovičaková – 80 rokov
Mária Ferencová – 80 rokov
Michal Blanár – 85 rokov
Anna Kasardová – 85 rokov
Mária Mojsejová – 90 rokov
Narodili sa: Patrik Baran, Dominik Ferenc, Vanesska Karabínová, Filipko Kasič
Spoločné „ÁNO“ si povedali:
Simona Štoková a Peter Jakubov
Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia.
Opustili nás:
Mária Klebanová rodená Antošová
Anna Kanalošová
Margita Alexová rodená Kostková
Mária Klebanová rodená Paličová
Večná im pamiatka
Vydal Obecný úrad Bžany 46, 90 33 Turany nad Ondavou, telefón 054 74 912 37
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