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Protipovodňové opatrenia
Obec v spolupráci s ÚPSVaR Košice - okolie a SVP š.p. OZ Košice sa zapojila na základe
dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie.
Obec od 1.7.2011 zamestnala
na dobu 4 mesiacov, 6 občanov z
radov nezamestnaných, pri odstraňovaní škôd spôsobenými záplavami v roku 2010. Chlapi odstraňovali
veľké nánosy naplavenín, v niektorých úsekoch bolo až do výšky 80
cm naplaveného bahna, konárov,
lístia. Tieto práce sa vykonávali pozdĺž miestneho potoka, (ktorý je v
správe SVP š.p.) okolo Huštáka až
po Gurbaľových. Okrem toho kosili zarastené koryto, vyrezávali zarastené svahy, opravovali vyplavené betónové kocky, osádzali nové
oporné múry, kde voda zobrala
časť svahov – záhrad. SVP š.p. na
jar začal opravovať časť potoka
v hornej časti Huštáka, kde voda
zrovnala koryto. Pokračovali v jeseni od časti kde skončili naši chla-

pi – čiže od Gurbaľových až za záhrady smerom ku Olšave. Veríme,
že týmto vyčistením a prehĺbením
miestneho potoka sa v budúcnosti
zabráni pri záplavách, prípadnému vzniku škôd na súkromnom a
obecnom majetku. ÚPSVaR a SVP
š.p. za spoluprácu ďakujeme a
súčasne aj našim chlapom - nezamestnaným za pomoc pri odstraňovaní týchto škôd .
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Miestna akčná skupina informuje
V priebehu roka 2011 v rámci schválenej podpory pre našu Miestnu akčnú skupinu, bola vyhodnotená prvá výzva
na podávanie projektov, do ktorej sa z celkového počtu 24 obcí zapojilo 19.

Dnes môžeme konštatovať, že v
priebehu augusta bolo pre Opatrenie 3.4.1 - výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia detských a športových ihrísk, tržníc a amfiteátrov

podpísaných 19 zmlúv
medzi
jednotlivými obcami – žiadateľmi
a Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou v celkovej výške 614.983
EURO.

1. Počet zrekonštruovaných/vybudovaných športovísk
Podané ŽoNFP (projekty): 12
2. Počet zrekonštruovaných/vybudovaných detských ihrísk
Podané ŽoNFP (projekty): 5
3. Počet zrekonštruovaných/vybudovaných tržníc
Podané ŽoNFP (projekty): 0
4. Počet zrekonštruovaných/vybu-

dovaných amfiteátrov
Podané ŽoNFP (projekty): 2
Stavebné práce obce začali
zväčša realizovať počas jesene a teraz na jar sa tešíme na odovzdávanie športovísk a ihrísk do užívania
občanom.
Ing. Ján Kokarda,
predseda MAS Hornád- Slanské vrchy, o.z.

Podrobnejší popis výziev pre rok 2011 a 2012 je v tabuľke.
Opatrenie/výzva

Oprávnený
žiadateľ

Možný počet
projektov

Výška dotácie
v%

Max. rozpočet
na projekt v EUR

Opatrenie 1.1.1.2
Obnova a rozvoj obcí

obce

18

100

40 000

Rozpočet opatrenia
celkom v EUR
720 000
960 000

Opatrenie 1.1.3.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

obce

24

100

40 000

Opatrenie 3.1.1.1
Vzdelávanie a informovanie

združenie/
podnikateľský
subjekt

3

100

30 000

90 000

Opatrenie 4.1.1.3
Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym činnostiam

podnikateľský
subjekt

6

50

66 000

396 000

Opatrenie 4.1.1.5 Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

združenie/
podnikateľský
subjekt

3

100

35 000

105 000

Celkovo je teda v roku 2011 a 2012 možné uchádzať sa v rámci územia MAS o dotácie vo výške 2 271 000.- EUR

Výstavba detského ihriska

Obec Bohdanovce sa taktiež zapojila do tejto výzvy – Opatrenie 3.4.1.
Podala žiadosť o dotáciu na výstavbu detského ihriska. Pôdohospodárska platobná agentúra schválila dotáciu vo výške cca 22 393€. Výstavba
sa začala realizovať v októbri a práce boli ukončené v mesiaci december.
Výstavbu zrealizovala firma MARO, s.r.o. Zučtovanie spolu s DPH bude
prevedené v roku 2012.
Oficiálne otvorenie detského ihriska plánujeme v jarných mesiacoch.
Budeme radi, ak mamičky s deťmi využijú toto ihrisko a tak si spríjemnia
chvíle strávené so svojimi ratolesťami.
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Investičné akcie obce zrealizované v roku 2011
Rekonštrukcia sociálnych zariadení materskej školy

Koncom augusta firma J&T BUILD realizovala rekonštrukciu starých sociálnych zariadení v materskej škole, ktoré boli už v dezolátnom stave. Náklady na rekonštrukciu boli vo výške cca 5695€, z toho
obec uhradila čiastku 4993€ a Rada školy spolu so ZRPŠ venovali
čiastku 702 €.

Rekonštrukcia havarijného stavu strechy
kultúrneho domu a knižnice

V mesiaci máj - jún, firma p. Ladislava Tkáča začala rekonštruovať strechu nad kultúrnym domom a knižnicou, ktorá bola veľmi skorodovaná a
zatekajúca na viacerých miestach. Rekonštrukcia tejto strechy činila čiastku 40 700€ z rozpočtu obce.

Predtým...

...a teraz.

Výmena okien v detskej ambulancii
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Materská škôlka - náš druhý domov
MŠ je jednotriedna s kapacitou detí - 20. V šk. roku 2011/2012 sme prijali do MŠ 22 detí. Z celkového počtu
detí je 8 predškolákov. Veľmi sa usilujeme o to, aby bolo o detičky v škôlke dobre postarané, aby radi škôlku
navštevovali a ráno sa do nej tešili. Naši najmenší si zaslúžia, aby chodili do peknej ,čistej a dobre vybavenej
škôlky, kde ich čakajú výborné pani učiteľ ky.
Anna Ferencová
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

Hlavné úlohy v šk. roku
2011/2012
Jednou z hlavných úloh je
venovať pozornosť školskej reforme a tvorbe školského vzdelávacieho programu. Preto sme
sa rozhodli rozšíriť ŠVP „Olšavienka“ o nové obsahové celky
a doplniť prierezové témy, kde
sa venujeme hlavne predčitateľskej gramotnosti a gramotnosti
vo všeobecnosti, ochrane života
a zdravia, multikultúrnej výchove, environmentálnej výchove,
osobnostnému a sociálnemu
rozvoju,
informačno-komunikačným technológiám, výchove k bezpečnosti v dopravnej
výchove a mediálnej výchove.
Tieto úlohy plníme aj vďaka poznatkom zo vzdelávacích aktivít
učiteliek a následným vypracovaním projektov:
- integrácia dig. technológií do
prostredia MŠ
- vplyv poézie a jej dopad na
projektovú realizáciu úloh s využitím dig. technológií (TV, PC,
MP3 prehrávač, programovateľná hračka BEE-BOT)
Aktivity v prierezových témach
Digitálny fotoaparát - tvorba
galérie, prehľad aktivít v MŠ i
mimo nej.
Počítač - ovládanie myši, práca s obrázkami, kreslenie na
počítači, oboznámenie so softvérom Cirkus šáša Tomáša za
účelom rozpoznávania farieb a
tvarov, cvičenie pamäti.
DVD prehrávač - sledovanie
nových vzdelávacích DVD nahrávok.
Využitie dig. hračky za účelom orientácie v štvorcovej sieti.
Cieľom týchto aktivít je rozvíjať u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k
vlastnému pokroku.

Krúžková činnosť
V tomto šk. roku prebiehajú 3
krúžky:
1. Pohybovo-relaxačné cvičenia pod vedením p. uč. Kažimírovej
2. Krúžok ľudového umenia
pod vedením zástupkyne
Ferencovej
3. Krúžok angl. jazyka pod vedením p. uč. Frankovej

Predčitateľská gramotnosť
- zameraná na schopnosti dieťaťa počúvať s porozumením ako
príprava na zvládanie procesov
čítania a písania v ZŠ, podpora
objavného čítania a písania v sociálnej interakcii a komunikácii
(sluchové, zrakové a taktilno-

-kinestetické vnímanie). Tento
proces prebieha uskutočňovaním
rozmanitých hier a činností a
tvorivým riešením rozmanitých
problémov. Neodmysliteľnou súčasťou predčitateľskej gramotnosti je rozvíjanie grafomotorických
zručností detí cez objavovanie,

vynaliezanie, tvorenie grafických
tvarov, prvkov, písmen a fiktívneho písma prostredníctvom napodobňovania, reprodukovania.
5-6-ročné deti pracujú s časopisom Vrabček, kde riešia rôzne
úlohy podľa aktuálnosti výchovno-vyučovacieho procesu v MŠ.
Spolupráca so ZŠ
- pomoc pri tvorbe detského
časopisu
- čiastočné zabezpečenie MŠ
hračkami a učebnými pomôckami
- účasť na spoločných zbierkach ZŠ - Biela pastelka

Údaje o finančnom
a hmotnom zabezpečení
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojený s hmotným zabezpečením školy od
rodičov činí 10 EUR na každý
mesiac. Rodič je povinný uhradiť tento príspevok do 10-teho
dňa v kalendárnom mesiaci.
Výšku príspevku určuje zriaďovateľ všeobecným záväzným
nariadením zákona č. 245/2008
Z. z. Od príspevku sú oslobodené deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej šk. dochádzky
a iných dôvodov vyplývajúcich
z vnútorného poriadku MŠ. V
minulom šk. roku sa v rámci
príspevku na MŠ vyzbieralo
1720,- EUR. V tomto šk. roku hradí príspevok 14 detí. Mesačné
príspevky sa odovzdávajú každý
mesiac základnej škole.
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Materská škola kedysi...

- umožnenie deťom z MŠ návštevu počítačovej učebne a zabezpečenie personálu
- návšteva telocvične (v nepriaznivom počasí)
- kontrola a zabezpečenie prevádzky v MŠ
- účasť na spoločných podujatiach - Úcta k starším, kúzelník,
Mikuláš, Vianočná akadémia
- zabezpečenie maľby v umyvárni
- zapožičiavanie učebných pomôcok
Spolupráca so zriaďovateľom
- zabezpečenie rekonštrukcie
umyvárne a záchodov
- zakúpenie dverí do herne
- vianočný príspevok na hračky
- účasť na spoločných akciách
MŠ a ZŠ
- starostlivosť o bezpečnú prevádzku v MŠ

Spolupráca s rodičmi
Aktívny informovanosť rodičov o témach týždňa a mesiaca.
Odoberanie časopisu Vrabček
pre 5-6-ročné deti.
Fotenie detí pri akciách MŠ.
Pomoc pri tvorbe časopisu Olšavienka.
Účasť na spoločných podujatiach október - Úcta k starším,
december - Oslavy Mikuláša, Vianočná akadémia, účasť na ZRŠ, .
Darovanie poličky do kúpeľne.
Oprava poškodených častí kolotoča.
Darovanie hračiek a pomôcok.
Zber prírodného a odpadového materiálu.
Zapožičiavanie fotografických
záberov a DVD-programov.
Spolupráca s Obecnou knižnicou
- v rámci dlhoročných skúseností s pracovníčkou knižnice p.

Šimčákovou sa nám z roka na
rok viac darí spolupráca s OK.
Deti pravidelne navštevujú OK,
kde sa zoznamujú s jej prostredím, výberom vhodných kníh,
počúvaním lit. žánrov, prezentáciou v oblasti mediálnej a čitateľskej gramotnosti, výstavka
detských výtvarných prác, zapožičiavaním si detskej literatúry,
uskutočnením súťažných kvízov.
Deti sa najviac tešia na čitateľský
preukaz, ktorý sa každoročne
slávnostne odovzdáva všetkým
predškolákom na konci šk. roka.
Všetky tieto aktivity sú zamerané
na rozvoj kladného vzťahu detí
ku knihám, čitateľskej a mediálnej gramotnosti.
Čo očakávame
- zlepšenie vybavenia MŠ
hračkami a modernými učebnými pomôckami
- zlepšenie vybavenosti MŠ

...a dnes.

náradím na pohybové aktivity
- skrášlenie areálu šk. dvora
- v rámci ochrany bezpečností detí je potrebné vymeniť staré
kovové konštrukcie za nové (preliezky, kolotoč, šmýkalka...) a vymeniť tiež staré oplotenie areálu
MŠ
- doplniť vybavenie počítačového kútika o nový softvér vhodný pre deti MŠ
- postupná výmena zastaraného nábytku
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Separovaný zber v obci
Vážení spoluobčania,
chcete aj Vy urobiť niečo pre
priaznivejšie životné prostredie?
Zapojte sa do triedenia odpadu a
buďte disciplinovanejší. V obci sú
vytvorené podmienky aby ste aj Vy
mohli prispieť k skvalitneniu životného prostredia. V súčasnej dobe je
triedenie odpadu nielen známkou
zodpovedného vzťahu k životnému
prostrediu, ale je aj významným
krokom k racionalizácii nákladov
na likvidáciu odpadu. Vývoz komunálneho odpadu stojí obec mesačne cca 890 EUR a vývoz jedného

veľkokapacitného kontajnera cca
350 EUR.
Nedisciplinovanosťou
niektorých našich občanov však úmysel
separovať odpad sa míňa účinku.
Stáva sa, že odpad nie je vhodený
do zbernej nádoby na to určenej.
Veľkým problémom je, že v týchto
nádobách často končí aj domový
odpad alebo „v tom lepšom prípade“ je vysypaný pri zbernej nádobe.
Takto „znehodnotený“ odpad už nie
je možné likvidovať ako separovaný. Musíme si uvedomiť, že správne triedenie redukuje množstvo

odpadu, ktoré končí na skládkach
a tým pomáha znižovať náklady na
jeho likvidáciu. Sme presvedčení,
že zodpovedný prístup nás všetkých k problematike nakladania s
odpadom dokáže eliminovať čierne
skládky (najmä stavebnej sutiny, ale
aj hrubého komunálneho odpadu
ako je nábytok, koberce a pod.), ktoré sa na území našej obce a v jej blízkom okolí nachádzajú. Dôsledným
triedením odpadu dáme najavo, že
nám životné prostredie nie je ľahostajné a že nám záleží na tom, aby
naša obec bola pekná a čistá

Plánovaná výstavba
chodníka Bogdáň
V júli sme zaslali na Košický samosprávny kraj (KSK)
žiadosť o dotáciu pri spolufinancovaní výstavby chodníka
na Bogdáň okolo hlavnej cesty
smerom k Blažiciam, ktorá
patrí KSK. Časť obce Bogdáň
patrí k najproblematickejším
častiam obce. Občania, ktorí
bývajú v tejto časti obce, ale
hlavne matky s deťmi, ktoré
nosia deti do materskej školy
a prechádzajú týmto úsekom,
sú veľakrát ohrození kvôli
nadmernej premávke motorových vozidiel a hlavne nákladných vozidiel - kamiónov
a pod. Bohužiaľ, od KSK sme
dostali zápornú odpoveď. Samotný projekt rieši výstavbu
chodníka, ktorý by viedol od
centra obce, čiže okolo katolíckej fary a kostola, po pravej
strane smerom hore, nad priekopou a vyústil by pri materskej škole. Týmto riešením by
sa zabezpečila hlavne bezpečnosť občanov žijúcich v tejto
časti obce.
Výstavba chodníka bude
stáť nemalé finančné prostriedky a keďže obec v súčastnosti, takouto čiastkou nedisponuje, musí hľadať aj iné
zdroje financovania.
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Nebezpečný odpad

ako je napr. eternit, a iný výrobok
z azbestu – každý majiteľ si musí
na vlastné náklady dať odstrániť a
znehodnotiť firmou, oprávnenou
nakladať s takýmto nebezpečným
materiálom!
Obec Bohdanovce vytvorila na
svojom území 8 zberných miest
určených na separáciu plastov,
papiera a skla. Žiadame občanov
aby v okolí týchto nádob udržiavali
poriadok a pri triedení sa riadili týmito pokynmi:

Plasty

Patria sem: PET a PE fľaše (ktoré pred vhodením stlačíme, aby sa
nádoba rýchlo nezaplnila), fľaše od
oleja, octu, aviváže, čistiacich prostriedkov, šampónov, polystyrénové
tanieriky, nádobky od jogurtov,
smotany, masla, vrecká z mlieka,
plastové poháre, igelitové tašky,
mikroténové vrecká, záhradné
fólie, plastový nábytok, plastové
kvetináče, hračky, prepravky, bandasky, sudy.
Nepatria sem: novodurové
rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov,
chemikálie, farby a hygienické potreby.

Papier

Vodovod a kanalizácia

Na vodovodnom potrubí sme minulý rok 2011 zaznamenali
2 poruchy. Pri odstráňovaní porúch nám pomáhala spoločnosť
VVS a.s. Košice.
Zaznamenali sme aj výpad čerpadiel na ČOV z dôvodu zhorených čerpadiel, nakoľko nezodpovednosťou niektorých občanov, ktorí si mýlia kanalizáciu za odpadkový kôš došlo navinutiu starých handier, pucmoly a podobných nečistôt.

Patrí sem: Papier a lepenka,
noviny, časopisy, zošity, baliaci papier, kartóny, škatule, čistý papier
od potravín, knihy bez väzby, kancelársky papier a pod.
Nepatria
sem:
Krabicové
(viacvrstvové) obaly od mlieka,
obaly od polotovarov v prášku,
jednorázové plienky, kopírovací
papier, samoprepisný papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, papier s kovovou fóliou, lakovaný a napúšťaný papier, použité
papierové vreckovky a znečistený
papier.

Sklo

Patrí sem: biele a farebné sklo,
sklenené fľaše bez zátok a uzáverov, poháre od zaváranín, sklenené obaly, tabuľkové sklo, sklenené
črepy. Sklo treba pred vhodením
zbaviť uzáveru.
Nepatrí sem: keramika, kamenivo, porcelán, lepené a drôtované
sklo, kamenné sklo, mliečne sklo,
varné sklo, zrkadlá, žiarivky, TV obrazovky, sklobetónové tvárnice, plné
fľaše a znečistené sklo.

Zber elektroodpadu
a nebezpečného odpadu

sa uskutočňuje podľa potreby (1
až 2 krát ročne), termín zberu
je včas oznámený v obecnom
rozhlase a na web stránke obce..
Uvedené odpady nevykladajte
ku kontajnerom v rámci odvozu
objemného odpadu, aby nedošlo
k ich poškodeniu a úniku nebezpečných látok!
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22. SEPTEMBER - Svetový deň bez áut

5. JÚN - Svetový deň životného prostredia

22. APRÍL - Svetový deň Zeme

22. MAREC - Svetový deň vody

EKOLOGICKÉ OKIENKO

» PET fľaše

» komunálny domový odpad

LEGENDA

»
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Organizačná
štruktúra obce

BOHDANOVCAN

Samospráva obce
Samosprávu obce tvorí 7 zvolených poslancov a sú to:
1. Peter Azari
2. Marián Baltes
3. Valéria Belušová
4. Matúš Beréš
5. Magdaléna Hegedüšová
6. Ing.Mária Kozárová
7. Vojtech Maguľák
Ing. Mária Kozárová bola poverená zastupovaním starostky
obce v prípade dlhšej neprítomnosti.
Menovaní členovia:
Štefan Mihók, Pavel Timko

FEBRUÁR 2012

Plnenie rozpočtu obce Bohdanovce v roku 2011

Starostka obce:
Marta Gamrátová
Zamestnanci Obce :
1. JUDr. Marta Šimčáková – ekonomický odbor,
kontakt 694 11 38
2. Valéria Kočišková
– matrika, evidencia
obyvateľstva, pokladňa,
kont.055/694 12 18
3. Anna Šimčáková – sekretariát,
podateľňa, overovanie listín,
stavebné veci, knižnica, kont.
055/694 1218
4. Kristína Ruščáková – upratovačka
5. Peter Trejfa – údržbár

»

Rozpočet

Plnenie rozpočtu

schválený
v UER

upravený
v EUR

I. Q.
v EUR

II. Q.
v EUR

III. Q.
v EUR

IV. Q.
v EUR

2011
v EUR

Celkové príjmy
z toho:

749 301

777 120

199 572

194 303

188 818

194 711

777 404

pre obec

387 782

405 421

105 116

99 265

99 015

101 927

405 323

pre ZŠ s MŠ

343 417

354 422

92 168

90 748

85 089

86 417

354 422

6 457

6 132

1 907

1 907

0

2 318

6 132

11 645

11 145

2 382

4 714

4 049

11 145

pre CVČ
vlastné príjmy ZŠ s MŠ
vlastné príjmy CVČ

381

1

382

Celkové výdavky
z toho:

746 643

778 193

134 314

204 032

177 696

229 429

745 471

obec

272 621

305 098

48 167

84 888

61 833

79 312

274 200

ZŠ s MŠ

430 065

438 463

77 772

109 458

108 278

142 902

438 410

43 957

34 632

8 375

9 686

7 585

7 215

32 861

CVČ
podielové dane

251 882

100%

obec

150 313

60%

ZŠ s MŠ

75 221

30%

CVČ

26 348

10%

Napriek nepriaznivej finačnej situácii vo verejnej
správe a každoročnému kráteniu podielových daní
zo strany štátu, obec hospodárila v roku 2011 vyrovnane. Obec splatila aj zostávajúcu čiastku úveru z
minulých rokov vo výške 4592 eur.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy v roku 2011

Výnos dane z príjmov poukázaný obci Bohdanovce predstavoval v roku 2011 čiastku 251
882 EUR z toho obec, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ
postúpila na *originálne kompetencie 75 221
EUR a CVČ 26 348 EUR spolu 101 569 EUR čo
predstavuje 40% z celkových príjmov.
*Originálne kompetencie – Materská škola,
Školská jedáleň a Školský klub detí.

Školská jedáleň
Materská škola
Školský klub detí
30%

Obec
60%
Centrum
voľného času
10%

Hlavný kontrolór:
Došlo k zmene na pozícii hlavného kontrolóra. Ing. Ladislav
Fekete ukončil svoje pôsobenie
hlavného kontrolóra obce. Na
základe výzvy na obsadenie
hlavného kontrolóra obce, bol
za hlavného kontrolóra zvolený
pán František Horňák.

Aktivační

Obecné zastupiteľstvo sa zišlo
na svojich zasadnutiach 9 krát,
kde riešili rôzne veci týkajúce sa
života v obci a prijalo 42 uznesení. Znenia všetkých uznesení sú
zverejnené na webovej stránke
obce a na úradnej tabuli obce.
Posledné zasadanie OZ bolo
15.12.2011.

O zimnú údržbu obecných komunikácií sa nám stará p. Ján Szöllösy.

Obec v roku 2011 uzavrela s ÚPSVaR
Košice-okolie, zmluvu formou aktivačných prác z radov nezamestnaných.
Uchádzači o zamestnanie v počte 2
mužov a 3 žien pomáhali pri rôznych
prácach, ako je napr. upratovanie verejných priestranstiev, udržiavanie
čistoty a poriadku v obci, železničnej
stanice, pomáhali pri kosení a hrabaní
cintorínov, pri pomocných výkopových
prácach v prípade porúch vodovodu
a kanalizácie , pri odpratávaní snehu,
kde sa traktor s odhrňovačom nedostane a pod. V tomto období je uzatvorená
dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou na
dobu polroka so 4 nezamestnanými.
Verím, že aj s ich pomocou sa udržiava
poriadok a čistota obce.

BOHDANOVCAN

»
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch.
V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov uskutočnilo
po prvý raz v histórii vo všetkých
členských štátoch Európskej únie
naraz.
Sčítaním sa zisťujú údaje o
obyvateľoch, o úrovni bývania
obyvateľov a štruktúre domového
a bytového fondu. Čas sčítania
stanovila vláda SR nariadením č.
1/2011 od 13. mája do 6. Júna 2011.
Rozhodujúcim okamihom sčítania
pre zápis údajov do sčítacích tlačív
bola polnoc z piatka 20. mája 2011
na sobotu 21. mája 2011.
V našej obci boli vytvorené 3
sčítacie obvody, do ktorých boli vymenovaní sčítací komisári: Anna
Šimčáková, Kristína Ruščáková a
Valéria Kočišková. Títo v čase od
13. mája do 20. mája 2011 navšte-

vovali domácnosti vo svojom sčítacom obvode, doručovali sčítacie
formuláre a požiadali o vyplnenie
sčítacích tlačív v listinnej podobe,
alebo v elektronickej forme. Po

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v našej obci
boli nasledovné:
Počet vyplnených formulárov A. Údaje o obyvateľovi:

1001
288

Počet vyplnených formulárov C. Údaje o dome:

255

Počet obyvateľov trvale bývajúcich:

1034

Počet obyvateľov trvale bývajúcich neprítomných:

58

Počet obyvateľov prítomných:

Zvirinský Ľuboš
Štefušová Katarína
Takáč Karolína
Jakčiová Karin
Vargová Branislava
Kakarová Lea
Adamják Matej
Dunová Ema

1023

Navždy nás opustili
Helfenová Terézia – 77 ročná
Vavreková Mária - 75 ročná
Vereb Vincent – 74 ročný
Vitézová Jolana – 86 ročná
Sokoliová Božena – 81 ročná
Česť ich pamiatke

Počet obyvateľov sčítaných elektronicky:

71

Naši jubilanti

Počet bytov sčítaných elektronicky:

19

70. narodeniny oslávili:

Počet domov sčítaných elektronicky:

21

Potravinová
pomoc

Čo sa týka skladby nápadu trestnej činnosti v roku
2011 v obci Bohdanovce boli zaevidované 4 trestné
činy, z toho sa jednalo o trestný čin týrania zvierat,
krádeže vlámaním do chaty, nedovolenej výroby liehu, podvod a jeden trestný čin úmrtia.
priestupkov tak priestupky
majetkového charakteru boli
v počte 11, pričom sa jednalo o
odcudzenie a poškodenie majetku, kde škoda nedosiahla
výšku 266,-€.
U majetkových priestupkov
má najvyššiu mieru vplyvu
ich páchania neustále vysoká
nezamestnanosť, záujem kupujúcich občanov o odcudzené
veci z dôvodu ich nízkej ceny a
ľahký prístup zo strany páchateľov k finančnému zabezpečeniu. V nemalej miere na uvedené vplýva aj nedostatočné
zabezpečenie majetku .
OO PZ v Bohdanovciach

Slovenská republika sa prvýkrát
zapojila do európskeho programu
potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Hlavným cieľom
distribúcie potravín bolo pomôcť
osobám v hmotnej núdzi tým, že
im boli prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska v spolupráci s obecným úradom bezplatne
odovzdané základné potraviny a
to: 20 kg pšeničnej hladkej múky
a 20 kg bezvaječných cestovín na
jednu osobu.
Na základe vyzbieraných rozhodnutí o poberaní dôchodku
nižším ako 305 € sme zabezpečili
dovoz potravinovej pomoci pre 85
žiadateľov a to: 1,7 ton múky a 1,7
ton cestovín - spolu 3,4 ton potravín. Následne po uskladnení bola
táto potravinová pomoc rozdaná
pracovníčkami obecného úradu.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať
za spoluprácu Potravinovej banke
Slovensko a pracovníkom Obecného úradu pri pomoci a distribúcií
týchto potravín.

Kategórie Evidencie v nezamestnanosti k novembru 2011
OBEC

Narodení v roku 2011

Prajeme šťastný krôčik do života

Počet vyplnených formulárov B. Údaje o byte:

Správa o nápade
v obci Bohdanovce

Čo sa týka skladby nápadu priestupkov v roku 2011
v obci Bohdanovce zo 16
priestupkov bolo 11 skutkov
majetkovej povahy, 4 skutky v súvislosti s občianskym
spolunažívaním a verejným
poriadkom a jeden sa týkal
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Z uvedeného vyplýva, že čo
sa týka nápadu trestných činov boli tieto rôzneho charakteru. Je potrebné zdôrazniť, že
čo sa týka majetkových trestných činov tak v roku 2011 bol
tunajším OO PZ zaevidovaný
len jeden trestný čin krádeže vlámaním, a čo sa týka

rozhodujúcom okamihu sčítania,
t.j. po 21. máji znova navštevovali
domácnosti a zozbierali vyplnené
sčítacie formuláre od obyvateľov,
ktorí sa nesčítali elektronicky.

Spoločenská kronika

ženy

muži

Absolventi

ZPS

Nad
50 rokov

Dlhodobo
EvN

Miera
nezamestnanosti

Bohdanovce

24

21

9

2

11

20

9,13%

Ruskov

43

47

11

1

12

30

13,68%

Blažice

33

25

3

1

12

30

26,51%

Nižný Čaj

10

10

1

2

4

11

15,38%

Vyšný Čaj

7

22

3

0

6

147

15,85%

Vyšna Myšľa

23

48

10

2

14

35

12,77%

Rákoš

4

19

5

1

6

9

14,56%

Beľušová Regína
Moco Ján
Prevužňák Ladislav
Takáčová Jolana
Turoková Oľga

75. narodeniny oslávili:
Baltesová Alžbeta
Baltesová Anna
Lukáčová Regína
Michalčíková Terézia
Novysedlák Ján
Takáčová Alžbeta

80. narodeniny oslávili:
Baltes Jozef
Mačingová Mária
Obšitníková Mária
Ruščáková Alžbeta
Takáč Vincent
Takáčová Anna
Vasiľová Terézia
Verešpejová Margita

85. narodeniny oslávili:
Ferencová Jolana
Fogarášová Mária
Jakči Juraj
Tóthová Žofia

Najstarší občan našej obce:
Versterová Zuzana – 89 rokov
Živjó, živjó, živjó

Zosobášili sa
Marek Baran
Darina Zimovčáková
Bohuslav Bobrik
Mgr. Katarína Švedová
Martin Takáč
Lea Výpalová
Peter Pecuch
Mgr. Mária Novotná
Pavel Lukáč
Jana Gurbaľová
Marián Krajcár
Alena Mihóková
Vladimír Sako
Dana Kažimírová
Marián Marcin
Katarína Čigašová
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Kultúrno – športový život v obci
Pochod vďaky na Dargov

V januári a v auguste sme sa už tradične zúčastnili Pochodu vďaky
ku pamätníku padlých vojakov na Dargove, kde sme si položením venca, uctili ich pamiatku. Akcia sa pripravuje v spolupráci so susednými
obcami Blažice, N.Čaj, V.Čaj, Olšovany, Ruskov a Slančík.

Deň obce

Fašiangový bál

Vo februári sme zorganizovali I. fašiangový maškarný bál. Zišlo sa nás
okolo 180 ľudí. Do tanca nám hrala hud.skupina FAKTOR +, ktorí začali
pôsobiť po odmlke 10 rokov.

Deň Detí

Organizovala ZŠ s MŠ . V areáli školskej záhrady a ihriska boli pre
žiakov pripravené rôzne súťaže, ktorých sa radi zúčastňovali a vyhrávali
žetóny, ktoré si mohli zameniť za rôzne sladkosti. Za prípravu sa chceme
poďakovať p.riaditeľovi školy Ladislavovi Juhásovi a celému pedagogickému zboru.

Futbalový zápas starostovia – riaditelia škôl

Zorganizovali sme priateľský futbalový turnaj medzi starostami obci a
riaditeľmi škôl. Víťazný pohár si odniesli starostovia.

29.6.2011 pri príležitosti
712. výročia prvej zmienky o
obci sme zorganizovali Deň
obce. Kvôli zlému počasiu
sme všetko sústredili do kultúrneho domu, kde sa nám
predstavili spevácke, hudobné a tanečné skupiny. Pre
deti bol k dispozícii skákací
hrad a maľovanie na tvár.
Ako občerstvenie sa podával
guľáš a víno.

IV. ročník v minifutbale

30.7.2011 sme v spolupráci s bývalými futbalistami zorganizovali IV.ročník minifutbalového turnaja o pohár starostky obce na multifunkčnom ihrisku. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev. Aj napriek zlému počasiu, turnaj
sa uskutočnil a víťazmi sa stali futbalisti z Ruskova. Na druhom mieste sa
umiestnili futbalisti z Trsteného pri Hornáde a na treťom mieste skončili
naši futbalisti. Až na zlé počasie, bola to vydarená akcia, ktorú chceme zopakovať. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri príprave tohto turnaja.

BOHDANOVCAN

Zájazd pre seniorov

V júli sme prvýkrát zorganizovali pre našich seniorov zájazd na termálne kúpalisko do Nyiregyháza . Kvôli veľkému záujmu našich seniorov,
sme túto akciu uskutočnili ešte dvakrát. Veríme, že sa cítili výborne a radi
by sme to zopakovali aj v tomto roku.

»
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Školský ples

ZRPŠ a Rada školy v spolupráci s obcou už tradične v novembri na
Kataríny usporiadali ďalší ročník školského plesu.

Mikuláš

Pani zástupkyňa MŠ okrem rodičov pozvala aj nás na posedenie
do MŠ, kde deti pripravili program k Mikulášovi. Bolo to príjemné
a milé posedenie. ZŠ s MŠ pripravila Mikuláša pre žiakov v škole.
Obec v spolupráci so ZŠ pozvala matky s malými deťmi do troch
rokov, kde im Mikuláš, anjel a čert odovzdal malé balíčky.

Vianočná
akadémia

Október – mesiac úcta k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, sme pozvali našich seniorov
na malé posedenie pri dobrej hudbe a malom občerstvení. Z pozvaných
cca 130 ľudí od 62 rokov sa ich zišlo 80. O spestrenie pekného popoludnia
sa postarala mužská folklórna spevácka skupina „Furmaňe“ z Trebišova.
Ženy a muži si zaspievali aj zatancovali. Verím, že sa aj tento rok stretneme
ešte vo väčšom počte.

Pred
Vianočnými
sviatkami sa nám predstavili v kultúrnom
dome deti a žiaci ZŠ s
MŠ. Pripravili Vianočnú akadémiu, kde sa
predstavili s rôznymi
vystúpeniami od spevu,
tanca, scénok. Vytvorili
veľmi príjemnú atmosféru pred blížiacimi sa
najkrajšími sviatkami
roka. Všetkým pedagógom, ktorí pripravovali tento program, ale
hlavne našim deťom,
bez ktorých by nebolo
možné také niečo uskutočniť sa chcem srdečne poďakovať, že nám
pripravili takýto pekný
večer.

Silvester 2011

Už tradične sme sa
viacerí prišli rozlúčiť so
starým rokom 2011 a
privítať nový rok 2012.
Nechýbalo malé teplé
občerstvenie, ohňostroj
a hlavne dobrá nálada.

Obecná knižnica. Oživené príbehy
Ján Šimko
Verejná knižnica Jána Bocatia

Keď som pred časom v služobnej veci navštívil Bohdanovce, cítil
som sa ako doma. Vrúcne prijatie,
milí ľudia. A tak je to zakaždým.
Preto som ani na chvíľu nezapochyboval o tom, že pri vyhodnotení súťaže Oživené príbehy sa
obdobne ako ja, budú cítiť všetci
pozvaní. A nemýlil som sa.
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach už po piatykrát
vyhlásila regionálnu súťaž pod
názvom Oživené príbehy, určenú mladým čitateľom obecných
knižníc nášho okresu. Ich úlohou
bolo písomné zachytenie príbehov minulosti, ktoré žijú v pamäti najstaršej generácie, formou
spracovaného príbehu. Vyhodnotenie i ocenenie účastníkov
súťaže sa koná zavše v niektorej
zúčastnenej knižnici - obci. 8 novembra 2011 o 10:00 hodine sa
uskutočnilo v Kultúrnom dome v
Bohdanovciach.

Oživené príbehy - výsledky súťaže vyhlásila p.riad.Verejnej knižnice Jána
Bocatia PhDr.Klára Kernerová
Do súťaže sa zapojilo osem knižníc - Rozhanovce, Valaliky, Veľká
Ida, Bohdanovce, Seňa, Malá Ida,
Čaňa a Kysak. Spolu mladí čitatelia zozbierali a spracovali osemnásť príbehov. V úvode stretnutia,
mimochodom v krásne jesenne
vyzdobenej sále, nás všetkých privítala pani starostka Marta Gamrátová. Nasledoval pestrý program
pod taktovkou pedagógov a pána
riaditeľa miestnej Základnej školy.

Od slov úvahy, cez ľudový tanec,
gitarové vystúpenie až po zábavnú paródiu rapu. Za čo im patrí
úprimné poďakovanie. Na rad prišla očakávaná chvíľa, pod taktovkou riaditeľky našej knižnice PhDr.
Kláry Kernerovej, ktorá vyhlásila
víťazné príbehy. V tomto roku sa
na treťom mieste umiestnila Monika Kuzmová zo Sene, na druhý
stupienok pomyselných schodíkov
víťazov sa postavila „domáca re-

prezentantka“ Kristína Šimčáková
a prvenstvo so svojím príbehom
Katika, získala Dianka Molitorisová
z Veľkej Idy. Čestné uznanie za svoj
príbeh - Ako sa babke na druhý
svet nechcelo, získala Romana
Horváthová z Valalík. Všetky ocenené prečítali svoje príbehy publiku, v ktorom okrem iných sedeli
aj ich rovesníci - žiaci miestnej školy. V našej súťaži však nikdy nieto
porazených, pretože všetky deti
získali balíček drobností a účastnícky diplom. Uznanie si zaslúžia
i neraz nepovšimnutí knihovníci.
A tak sme sa rozhodli za každoročné zapojenie sa do súťaže oceniť
aj knižnicu zo Sene a Kysaku. Po
oficiálnych slovách a oceneniach
nasledovalo pohostenie, na ktorom
sme si pochutnali aj na vynikajúcich „bohdanovských holubkoch“.
Milé rozhovory plynuli ku koncu
nášho stretnutia.
Zo svojich skúseností viem, že
za všetkým hľadaj človeka. A tak
za všetko, patrí veľká vďaka pani
starostke, nemenej kolegyni Anke
Šimčákovej i všetkým Bohdanovčanom, ktorí sa pričinili o to, že
sme sa cítili „ako doma“.
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Činnosť Centra voľného času Bohdanovce v roku 2011
V súčasnosti navštevuje krúžky Centra voľného času v Bohdanovciach (ďalej len CVČ) 238 detí.
V minulom školskom roku bolo organizovaných 16 záujmových útvarov (krúžkov).
RNDr. Ľudmila Matová
riaditeľka CVČ

Ponuka krúžkov bola rôzna- „ z
každého rožka troška ” ( Bohdanovský špeciál, Branné športy, Pohybové hry ,Futbalový – dievčatá, Futbalový – mladší a starší žiaci, Hra na
gitaru, Mladý ochrancovia prírody,
Počítačový , Spevácky, Šikovné rúčky, Turistický a Zdravotnícky). Deti
v týchto krúžkoch spoznávali krásy
prírody na Slovensku, rozširovali si
svoje vedomosti a zdokonalili sa v
pohybových a tvorivých zručnostiach.
Členovia turistického krúžku
spoznali Vysoké Tatry, kaštieľ v Budimíre, Bankov, ale zatúlali sa aj k
našim susedom do Budapešti. Nemohli zabudnúť ani na tradičný Pochod vďaky na Dargov. Trasa viedla
z Ruskova k pamätníku na Dargove.
Po pochode sa občerstvili v Kultúrnom dome v Bohdanovciach, kde
na nich čakal chutný guľáš.
V rámci pohybového krúžku si
deti mohli vyskúšať Dopravné ihrisko v Košiciach. Deti si zapožičali bicykle a prilby. Vyskúšali si jazdu po
ihrisku so semaformi a značkami.
To, že sa deti v krúžkoch mali
možnosť sebarealizovať v plnom
rozsahu, svedčia aj ich úspechy v
rôznych súťažiach. V Mestskej streleckej lige Košice v súťaži jednotlivcov sa v kategórii starších žiakov
stal majstrom Košíc Daniel Vereb a

v kategórii mladších žiačok sa majsterkou Košíc stala Nikola Beľušová.
Úspechy dosiahli aj v iných súťažiach - Streleckej lige, kde sa umiestnili na popredných miestach vďaka

vedúcim krúžkov Ing. J.Tóthovi a Ľ.
Szikorovi.
Okrem pravidelnej záujmovej
činnosti sme mali bohatú aj mimokrúžkovú činnosť, kde patria aktivity:
Hľadá sa talent, Deň detí, Garbocká
diabolka, Žiacký ples Nájdi poklad,
Vianočné besiedky, Najkrajšia maska, Deň matiek, Herľany a mnoho
iných.
Počas celého roka sme vydávali
časopis Šikovníček pod dohľadom
pani učiteľky Mikudíkovej..
Verím, že aj naďalej budeme
školským zariadením, ktoré nevypĺňa len voľný čas detí ale pripravuje
ich pre plnohodnotný život. Ďakujem všetkým , ktorí boli vždy ochotní pomôcť nám a teším sa na ďalšiu
spoluprácu.

Niečo z nedávnej
histórie....
1959 – riaditeľom školy sa stal
pán Ján Liba
1960 – Jednota s.d. začala stavať
prvú predajňu potravín pri baráku ( terajšie potraviny s pohostinstvom patriace p. M.Tóthovej , barák zhorel v roku 1976)
1961 – prebehlo celorepublikové sčítanie obyvateľstva, obec má
v tom čase 648 obyvateľov a 140
domov
1961- výstavba a odovzdanie
prvých maštalí JRD pre hovädzí dobytok a ošípané
1961 – 1.september – prvýkrát
dostali žiaci učebné pomôcky a
učebnice zdarma
1961 – zahájenie výstavby novej
deväťročnej školy – školu stavali
Pozemné stavby Košice
1961 – zavedenie miestneho
rozhlasu do obce
1962 – cesty v obci opravené použitý asfaltový povrch
1962 – prvý kombajn na žatve ,
viedol ho p.Štefan Šimčák
1962 - počet televízorov stúpol
na 8 kusov

TJ Družstevník Bohdanovce z roku 1972, zľava v hornom rade: Justin Ladislav, Kočiško Ladislav, neb. Hrabovský Ján, Mako Imrich a Vitéz František;
zľava v dolnom rade: Vadász Ladislav, Šimčák Ladislav, Sobek Jozef, Varga
František, Jánošík Peter a Mrok Ladislav.

1962 – do obce bol pridelený
okrskár VB p. Ján Hrabovský
1963 – 28.júna – Pozemné stavby Košice odovzdali Miestnemu
národnému výboru novú Základnu deväťročnú školu 14 triednu hodnote 2,5 mil. slovenských
korún. Škola má 304 žiakov a 15
učiteľov
1963 – prvá ambulancia detského lekára

1964 – novootvorená predajňa
Jednoty – obchod a hostinec
1964 – zriadený okrsok VB – 6
členov
1965 - rímokatol.veriaci bránili vidlami,kosami budovu terajšej
rim.fary, ktorú im chcela násilne
zobrať tedajšia vyššia moc z okresu
na iné účely , veriaci si ju ubránili
1965 – - vystúpenie folklórneho
súboru Čarnica

Starostka ďakuje....
Dovoľte, aby som sa aj touto
cestou, poďakovala predovšetkým
poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí rozhodujú pri dôležitých
otázkach týkajúcich sa fungovania
našej obce. V neposlednom rade aj
samotným zamestnancom obce,
za prácu, ktorou pomáhajú pri
riešení rôznych vecí potrebných
pre chod obce, veľakrát aj bez
ohľadu na pracovný čas. Za dobrú
spoluprácu pánu riaditeľovi ZŠ
s MŠ Ladislavovi Juhásovi, pani
riaditeľke CVČ Ľudmile Matovej ,
celému pedagogickému zboru a
zamestnancom školy.
Poďakovanie za dobrú spoluprácu
patrí aj: OO PZ pánu riaditeľovi Janovi Hrehovi a všetkým príslušníkom PZ v Bohdanovciach, pani farárke ref.cirkvi Simone Abosiovej,
pánu farárovi rímskokatl. cirkvi
Jurajovi Marcinovi, ošetrujúcim
lekárom, poštovému úradu, lekárničkám, Poľovníckemu združeniu
Dubina, MF SR, Obci Vyšná Myšľa,
ÚPSVaR Košice – okolie ,Ľudia a
energia o.z., Eurokonzult Slovakia
n.o. a firmám: PROX T.E.C. Poprad
s.r.o., AQUASPIŠ spol. s.r.o., SVP
š.p. Košice, VVS a.s. Košice, J§T
BUILD, MARO s.r.o., Ladislav Tkáč,
Bc.Peter Mačanga – OMEGA, AVE
Košice s.r.o., Gereff s.r.o., HHRJ-Technik servis s.r.o., PRIBULA –
MIX s.r.o., BEMAT SlOVAKIA s.r.o.
a miestnym podnikateľom.
Na záver sa chcem poďakovať Vám
všetkým , ktorí ste akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri
zveľaďovaní našej obce, pri organizovaní rôznych kultúrno – športových podujatí poriadanych obcou.
Verím, že aj tento rok, svojou
prácou a pomocou prispejeme k
napredovaniu našej obce , aby sa
nám tu všetkým dobre žilo.
Ďakujem, ďakujem, ďakujem
Marta Gamrátová
starostka obce

