
 

Ako ľahko je zabudnúť. 

 

 

Obec Bžany aj rekreačnú oblasť Domaša – Valkov  som našla v takom stave. Sľúbila 

som obyvateľom obce aj chatárom a rekreantom Domaše Valkov, že urobím čo bude 

v mojich silách, aby sa na Domašu vrátili návštevníci 

Dom nádeje 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studňa  v rámci skupinového vodovodu 2014 

 

Schodište k obecnému úradu 2014 

 

 



Miestna komunikácia  Bžany Valkov 2014 

 

Smetisko Valkov  -  Tesla 2014 

 

Nová skládka  odpadu po   likvidácií čiernych skládok v roku 2016 



 

 



Pláž prevadzkovaná obcou Bžany 2014 

 

Cesta  Penzión Maják – zariadenie Tesla 

 

 

 



 

 

 

Zmeny k roku 2018: 

Opravená strecha k Domu nádeje, 

Rekonštrukcia skupinového vodovodu v obci Bžany za rok 2018 ani jedna porucha 

Vymenené všetky okna  v Kultúrno správnej budove , rekonštrukcia vnútorných 

priestorov budovy, vrátane kuchyne. 

Rekonštrukcia vykurovania v Kultúrno správnej budove, likvidácia skládky pri budove. 

Nákup  riadu, tanierov každého druhu, pohárov , príborov, ohrevných nádob,  obrusov  

- všetko pre 150 ľudí, rekonštrukcia a nové vybavenie kuchyne. 

Asfaltovanie  miestnej komunikácie k bytovej jednotke Bžany a dvoch obecných mostov 

Úprava miestneho parku 

Verejné osvetlenie k.ú. Valkov  114 svietidiel a k.ú. Bžany 14 svietidiel – august 2015 

Likvidácia čiernych skládok k.ú. Valkov a k.ú. Bžany 

Výmena veľkokapacitných kontajnerov za 1100 l a pravidelný vývoz komunálneho aj 

separovaného odpadu 

Rekonštrukcia  účelovej komunikácie Bžany – Valkov, posledná v máji 2018 aj za 

pomoci dotácie z PPA. 

Výmena 300 m  zvodidiel – november 2018 

Rekonštrukcia  účelovej komunikácie  Penzión Maják – zariadenie Tesla z prostriedkov 

obce v sume cca 29 000,-€ 

Údržba a kosenie pláže  

Údržba a opravy plážových zariadení sprchy, lavičky, prístrešky.... 

Údržba a čistenie plážového soc. zariadenia /WC, sprchy/ 



Detské ihrisko na pláži. 

Časť pieskovej pláže  

Kosenie  a udržiavanie  okolia miestnej komunikácie, čistenie rigolov 

Kosenie plôch vo vlastníctve obce a štátu 

Kultúrno spoločenské podujatia  k jednotlivým sviatkom  a výlety pre obyvateľov   

Stretnutia rodákov Valkov, Bžany, 

Vydanie publikácie Zabudnuté spomienky 

 

Za všetko čo sa urobilo dovoľte mi  poďakovať  tým ktoré nám držali palce ak 

k blížiacim sa Vianočným sviatkom  zaželať Vám veľa zdravia, šťastia a pohody  na 

Vašich pracoviskách aj v rodinách. 

Vaša starostka. 

 

 

 

 

 


