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V decembri sme vyhlásili súťaž o
vianočné dekorácie (zatiaľ ešte nebola vyhodnotená, čakáme, kedy sa
bude môcť stretnúť kultúrna komisia). Pozrite sa aké krásne veci ste
nám zaslali. A nebolo ich málo. Do
novín sme vybrali len zopár fotiek
(ktoré vyhovujú veľkosťou), ale veľa
ich nájdete na webe obce.
MO

Blavské noviny

3

Tam, kde sloboda
jedného končí, druhého začína

P

äť rokov uplynulo od slávnostného
prestrihnutia pásky na Zariadení seniorov Bohunka, päť rokov starostlivosti, päť rokov strachu, ale aj radosti so
svojimi klientmi a z toho rok najťažší, rok
kovidový. Každý deň na nás z médií útočí
korona. Denne počúvame, ako nám stúpa
pozitivita, aké máme preplnené nemocnice,
koľko je pozitívnych klientov a zamestnancov v zariadeniach pre seniorov. Hovorí sa,
že nie je treba chváliť deň pred večerom, ale
nedá mi nevšimnúť si našu Bohunku.
Nezávidím situáciu, v ktorej sa nachádzajú.
Na jednej strane ochrana svojich zverencov a
zavedenie prísnych opatrení, na druhej strane
rodinní príslušníci, ktorí sa dožadujú návštevy
svojich blízkych, a medzi nimi pani riaditeľka
PhDr. Martina Valková a zamestnanci. Možno sa všetky strany hnevali, že pani riaditeľka
hneď od začiatku prijala ešte prísnejšie opatrenia, ako boli odporúčané. Až čas ukázal, že nakoniec tieto opatrenia boli účinné a našťastie
z 38 klientov nebol nikto nakazený kovidom.
Aj napriek tomu, že je teraz ťažká doba, celý
kolektív sa stará o svojich klientov najlepšie,
ako vie a neustále im rôznymi aktivitami, rozhovormi a prístupom pomáhajú zabudnúť a
prekonať túto situáciu. Klienti si užili aj pobyt
v zasneženom parčíku, dokonca vyrábali masky a mali aj fašiangy. A teraz, keď už slnečné
lúče svojím dotykom prebúdzajú život v prírode zo zimného spánku, majú možnosť dlhšie
pobudnúť vonku a z celých pľúc sa nadýchať
čerstvého, voňavého vzduchu. Počúvať veselý
štebot vtáčat a pritom vkladať prvé semiačka
do zeme. Už majú všetci za sebou očkovanie
vrátane zamestnancov. Na svojom facebookovom profile zamestnanci takto zdôvodnili,
prečo sa dali zaočkovať.
Rozhodnutie zamestnancov očkovať sa proti
COVID-19 je dobrovoľné. Pripomeňme si ale,

že „tam, kde sloboda jedného končí, druhého
začína“.
- My sme sa rozhodli preto, lebo chceme žiť život ako pred koronou a urobíme preto všetko.
- Rozhodli sme sa preto, lebo chceme chrániť
našich klientov, seba, svoje rodiny a kolegov.
Chceme zložiť rúška, dotýkať sa ľudí bez obáv,
cítiť pevný stisk ruky. Nadýchnuť sa z plných
pľúc bez obáv.
Veríme, že práve očkovanie nás opäť dostane
do bežných koľají.
Pekné vyznanie, ktoré som si musela požičať.
Je taká doba – doba, keď aj darčeky musia
prebehnúť procesom dezinfekcie. Všetci veríme, že už čoskoro toto všetko prejde a my sa
nebudeme báť podať si ruku, privinúť tvár k
tvári, podať kvetinku a prehovoriť s človekom
zoči-voči. Ja vzdávam úctu, hlboko sa skláňam a dávam dolu pomyslený klobúk pred
pani riaditeľkou a zamestnancami, ako sa im
darí prekonávať nezávideniahodnú situáciu.
Ďakujem pani riaditeľke za prijatie prísnych
epidemiologických opatrení. Ďakujem zamestnancom za to, ako zvládajú situáciu.
Ďakujem klientom, že chápu tieto opatrenia.
No toto všetko je predovšetkým vďaka ľudskosti, pretože ľudskosť je to, čo robí človeka
človekom.
No a nedá mi, aby som na záver nezablahoželala pani riaditeľke k jej životnému jubileu,
ktorého sa dožila počas lockdownu. Prajeme
jej hlavne pevné zdravie, šťastie, veľa osobných
a pracovných úspechov, ale hlavne veľa psychickej sily, aby sa jej darilo prekonávať túto
ťažkú situáciu a prijímať také opatrenia, ktoré
ochránia zdravie a životy všetkým.
Božena Krajčovičová

EKOdvor po novom
Ak patríte k tým, ktorí separujú a využívajú
služby nášho Ekodvora, určite ste postrehli malé úpravy. Rozdelili sme odpad na tri
oddelenia. Prvé oddelenie - od hlavnej cesty - je určené výlučne na zber drvenej hmoty. Druhé - stredové oddelenie - je len pre
objemný nábytok. Tretie oddelenie – najbližšie k Blave - je určené výlučne na zber
trávy a buriny. Snažíme sa týmto spôsobom
nielen naučiť vás separovať, ale, hlavne,
znižovať obci náklady na vývoz a triedenie
odpadu. Nie je štiepka ako štiepka. Drve-

ný materiál z drevnej hmoty – ako konáre,
stromy a kríky - sú biologicky rozložiteľné
a ďalej spracovateľné i v prírode. Ale štiepka z nábytku, ktorý je častokrát ošetrovaný
rôznymi chemickými prípravkami, sa spracováva inak. Preto vás touto cestou prosíme, aby ste sa vždy pri vstupe do Ekodvora
nahlásili u službukonajúceho pracovníka.
Ak správne odpad netriedime, musíme vynaložiť úsilie na dotriedenie, čo spomaľuje
efektivitu práce našich zamestnancov.
VT

EditoriÁl
Už je to viac ako rok, čo sa tá malá, protivná potvora u nás usadila a strpčuje
nám, a niektorým aj berie, životy. Nielenže sa rúška stali súčasťou našich životov,
ale obmedzenia výrazne zasahujú do našich pracovných aj súkromných životov.
Sociálne kontakty ustali, niektoré rodiny
sa dlho nevideli. Ľudia by aj radi šli do
roboty, ale nemôžu. Aj deti by sa (čuduj
sa svete) rady vrátili do školských lavíc
– ale nemôžu. Zrazu nám chýbajú úplné samozrejmosti, nad ktorými sme sa
vôbec nezamýšľali. Ísť do kina, na kávu,
na zmrzlinu, na futbal. S deťmi do zábavných centier, ZOO, na plaváreň. Vybrať
sa v nedeľu pozrieť rodinu „z tretieho
kolena“. Alebo vyskúšať si topánky, šaty,
konečne zveriť svoju hlavu kaderníkovi...
Drobnosti, ktoré nadobudli obrovský
rozmer.
A ako keby toho nebolo dosť, svet netrápi len pandémia. Aj príroda už má toho
plné zuby. Posledný rok sa planéta búri
čoraz viac. Prírodné katastrofy, zemetrasenia, sneh padá tam, kde ho nečakajú,
nevyspytateľné počasie. Klíma sa otepľuje
a poprední veci upozorňujú na to, že sme
na hrane, za ktorou nás čaká pád. Dá sa to
ešte zachrániť, ale to by sme museli chcieť
zmeniť náš štýl života. Všetci sme ochotní niečo urobiť. Ale len vtedy, keď sa to
týka iných. Ak sa začne siahať na naše
pohodlie, ochota je preč. V posledných
rokoch začína byť vypuklým problémom
nedostatok vody. U nás zatiaľ najmä tej
v prírode. Záhrady potrebujú vlahu a pitnou vodou je polievať zakázané (aj tu je
realita iná). Existuje však riešenie, prečítajte si o ňom v novinách. Neodvádzajme
si vodu z územia preč.
Príroda za oknami sa zobúdza. Aj na parapetných doskách sa už zelenajú krehké
lístky paradajok a paprík. Ulice sa zaľudnia, čo je prirodzené. Už pôsobí aj únava
z obmedzujúcich opatrení. Dodržujme
aspoň tie najzákladnejšie, rúško – ruky
- odstup. Chránime tak seba, svojich
blízkych aj tých, s ktorými sa stretneme.
A verme, že očkovanie nás vyslobodí.
Slnko naberá na sile a všetci čakáme, že
sa niečo zlepší a my sa vrátime k svojmu
predchádzajúcemu spôsobu života. Snažíme sa držať myšlienky, že nastúpime
na to isté miesto v čase, ktoré pandémia
prerušila a budeme len ďalej pokračovať.
Lenže to nepôjde. Buďme realisti. Túto situáciu budeme veľmi dlho „rozdýchavať“.
Poučíme sa? Mali by sme.
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Obec má od februára novú kontrolórku
Zo zasadnutí zastupiteľstva

Od posledného vydania novín sa konalo zastupiteľstvo 2x, 28.12.2020 (8 poslancov z 9)
a 8.2.2021 (9 poslancov z 9). Pôvodne plánované zastupiteľstvo 10.12. sa nekonalo aj nás
sa dotkla pandémia. Bolo preložené na 28.12.
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach

vzalo na vedomie:
uzn. 467, 534/VIII – kontrolu plnenia uznesení,
uzn. 470/VIII - Správu o činnosti DHZO Jaslovské Bohunice za rok 2020,
uzn. 473, 536/VIII - rozpočtové opatrenia
č. 30 - 47/2020, č. 48 - 80/2020,
uzn. 485/VIII - stanovisko finančnej komisie
k rozpočtu obce na rok 2021 a viacročnému
rozpočtu na roky 2022 - 2023,
uzn. 494/VIII - zníženie príjmovej časti rozpočtu na rok 2021 na položke výnos z podielových daní na sumu 1.102.363 € na základe
zverejneného údaju na stránke Ministerstva
financií SR,
uzn. 498/VIII – rozpočet obce na roky 2022
- 2023 v príjmovej a výdavkovej časti vrátane
rozpočtu ZŠ s MŠ, ZUŠ a ZpS BOHUNKA,
uzn. 499/VIII - informácie zo zasadnutí komisií,
uzn. 529/VIII - termíny zasadnutí pre rok
2021 - 8.2., 12.4., 21.6., 20.9. a 29.11.2021,
uzn. 532/VIII - zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania voľby hlavného kontrolóra,
uzn. 535/VIII - Výročnú správu ZpS Bohunka za rok 2020 (pozn. správa je zverejnená na
webe obce).
schválilo:
uzn. 466, 530/VIII – program zasadnutia,
uzn. 468/VIII – voľbu hlavného kontrolóra
a náležitosti prihlášky uchádzačov na túto
funkciu,
uzn. 469/VIII – spôsob a postup voľby hlavného kontrolóra,
uzn. 471/VIII - finančnú odmenu 100 € členom DHZO za aktívnu činnosť: Marekovi
Jablonickému, Marošovi Nádaskému, Michalovi Mizerovi, Lukášovi Súdinovi, Michalovi

Krutému, Romanovi Martinkovičovi,
uzn. 472/VIII - poverenie na vedenie DHZO
Jasl. Bohunice Ing. Miloša Rapanta ml. do
doby vykonania školenia odbornej spôsobilosti na výkon činnosti veliteľa jednotky do
31.12.2021,
uzn. 474 – 482, 538 - 542/VIII – rozpočtové
opatrenia č. 48 - 59/OZ /2020, RO č. 1 - 7/
OZ/2021 (tab. č.1),
uzn. 483/VIII – na základe žiadosti ZŠ použitie časti už schválenej dotácie na energie
klimatizačných jednotiek na dofinancovanie
faktúr za energie školy na rok 2020 vo výške
6 500 €,
uzn. 484/VIII - vykrytie predpokladanej
straty podnikateľskej činnosti z objektívneho
dôvodu, neočakávanej celosvetovej situácie
súvisiacej s pandémiou COVID-19 v roku
2020 z vlastných príjmov obce,
uzn. 486-492/VIII - dotáciu na rok 2021 pre
jednotlivých žiadateľov, (tab. č. 2),
uzn. 493/VIII - navýšenie položky 640 –
Transfer denný stacionár v podprograme
10.1 v návrhu rozpočtu na rok 2021 o sumu
2 784 € z dôvodu poskytnutia príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb,
uzn. 495/VIII - doplnenie pol. 713 Zariadenia posilňovne do programu 7.2.8 v sume
10.000 €,
uzn. 496/VIII - presun finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške
750 000 € do príjmovej časti rozpočtu na
rok 2021 a ich použitie vo výdavkovej časti
rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdavky na „Rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice“ a
„Kanalizáciu Šidúnky“,
uzn. 497/VIII - rozpočet obce na rok 2021 v
príjmovej a výdavkovej časti vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ, ZUŠ a ZpS BOHUNKA, (tab. č.
3),
uzn. 500 - 528/VIII - odpredaj pozemkov na
IBV pre jednotlivých žiadateľov,
uzn. 531/VIII – volebnú komisiu pre voľbu
hlavného kontrolóra,
uzn. 537/VIII - VZN č. 133 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ
Jasl. Bohunice a dieťa MŠ a školských zaria-

dení so sídlom na území obce na rok 2021
a záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú centrá voľného
času mimo územia obce (pozn.- VZN je zverejnené na webe obce),
uzn. 543, 544/VIII - spôsob a podmienky
odpredaja hasičského motor. vozidla KAROSA CAS K25.1.101 a elektrotechnického
zariadenia Dron DJI Inspire 2,
uzn. 545/VIII - cenu predaja pozemkov
na IBV 59,91 €/m2 bez DPH, cena s DPH
71,89 €/m2,
uzn. 546/VIII - obchodnú verejnú súťaž na
odpredaj 4 pozemkov na IBV,
uzn. 548 - 550/VIII – doplnenie uznesní o
dátumy narodení,
uzn. 551/VIII – uzavretie nájomnej zmluvy
na byt,
neschválili:
- dotáciu na činnosť na rok 2021 pre Jazdecký
klub AXA vo výške 10.000 €,
- dotáciu na činnosť na rok 2021 pre DHZ
Jasl. Bohunice vo výške 3.000 €,
- zapracovanie zmeny územného plánu - Návrh premostenia toku Blava,
ukladá:
uzn. 547/VIII – zapracovať zmeny územného plánu – Návrh umiestnenia parkovacích
plôch,
volí:
uzn. 533/VIII - do funkcie hlavného kontrolóra obce od 9.2.2021 PhDr. Zlaticu Opálekovú, ktorá v tajnom hlasovaní získala
5 hlasov poslancov zastupiteľstva obce. (Viac
o činnosti hl. kontrolóra nájdete na webe
obce).
Uznesenia sú krátené. Zápisnice zo zasadnutí
zastupiteľstiev nájdete na webovej stránke obce https://www.
jaslovske-bohunice.sk/
samosprava/obecne-zastupitelstvo/zapisnice-oz/.
BH

Stočné plaťte až po doručení faktúry

Obec má vo vlastníctve kanalizačnú sieť a
čističku odpadových vôd. V poslednej dobe
je stále viac rodinných domov, ktoré majú
vlastnú studňu a používajú úžitkovú vodu zo
studne nielen na polievanie záhrad a trávnikov, ale aj na pranie, umývanie a WC. Rozdiel v množstve vyčistenej vody na čističke
odpadových vôd a množstve vody, za ktorú
občania zaplatia poplatok za stočné, je stále
väčší ako za predchádzajúce obdobie. Z tohto
dôvodu obecné zastupiteľstvo svojím uznesením stanovilo minimálne množstvo odvedenej odpadovej vody 25 m³/osoba/rok ako
základ pre výpočet ceny za odvádzanie odpa-

dových vôd do obecnej verejnej kanalizácie.
V roku 2020 boli prvýkrát zasielané faktúry
za stočné za prvý polrok 2020 v mesiaci júl
podľa spotrebovaného množstva vody, ktoré
fakturovala Trnavská vodárenská spoločnosť
(TAVOS). V januári 2021 boli TAVOS-om
zaslané faktúry za spotrebu vody za druhý
polrok 2020. Na ich základe pristúpi obec k
fakturácii poplatku za stočné za druhý polrok
2020. Pre domácnosti, ktoré mali spotrebu
vody podľa faktúr 25 m³/osoba/rok a viac,
bola vystavená faktúra podľa skutočnej spotreby. Pre domácnosti, ktoré mali spotrebu
menšiu ako 25 m³/osoba/rok, bol rozdiel pri-

rátaný ku skutočnej spotrebe. Tieto faktúry
boli doručené pôvodcom odpadovej vody vo
februári 2021. Chceme poprosiť občanov, aby
pri úhrade faktúry cez účet, písali do príkazu
na úhradu variabilný symbol – číslo faktúry
a správnu sumu. Často sa stáva, že uhradíte
sumu bez DPH. Neuhrádzajte poplatok za
stočné dopredu, počkajte s úhradou na doručenie faktúry. V prípade, že Vám príde od
TAVOS-u faktúra s nesprávnou spotrebou a
reklamujete ju, kópiu opravnej faktúry zašlite
na obecný úrad, aby vám bola vystavená faktúra za stočné v správnej výške.
mm
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Tab. č.1 - Rozpočet obce po prijatí rozpočtových opatrení č.
48 - 59/OZ/2020:

Rozpočet obce po prijatí rozpočtových opatrení č. 1 - 7/
OZ/2021
Návrh na
úpravu č. 1

Rozpočet po
úprave č. 1

Rozpočet
po úprave
č. 3

Návrh na
úpravu
č. 4

Rozpočet
po úprave
č. 4

Príjmy

Rozpočet

Bežné VS

4 660 813

4 660 813

Bežné VS

4 620 902

-30 000

4 590 902

Bežné PČ

182 525

182 525

Bežné PČ

182 500

-66 680

115 820

4 843 338

4 843 338

4 803 402

-96 680

4 706 722

777 930

777 930

Bežné školstvo

702 471

+ 33 708

736 179

Bežné Zariadenie pre seniorov

Bežné Zariadenie pre seniorov

496 482

+20 638

517 120

Spolu bežné príjmy *

6 002 355

-42 334

5 960 021

Príjmy

Bežné obec spolu

Spolu bežné príjmy *
Kapitálové príjmy *

841 571

Finančné operácie obec

149 954

Finančné operácie školstvo
Finančné operácie ZpS
Finančné operácie spolu*
Príjmy spolu***

+ 62 174

Kapitálové príjmy *

585 858
783 976

212 128

Finančné operácie školstvo

939

939

161 940

224 114

Rozpočet
po úprave
č. 3

Výdavky

Návrh na
úpravu
č. 4

Finančné operácie ZpS
Finančné operácie spolu

0

Príjmy spolu***

7 520 630

+215 000

7 735 630

Výdavky

Rozpočet

Návrh na
úpravu č. 1

Rozpočet po
úprave č. 1

Bežné VS

2 769 633

2 769 633

Bežné PČ

182 100

182 100

Bežné PČ

182 000

182 000

Bežné obec spolu

2 781 927

2 781 927

Bežné Zariadenie pre seniorov

Bežné školstvo

1 333 270

1 333 270

Bežné obec spolu

2 951 733

2 951 733

Bežné školstvo

1 495 032

1 495 032

535 528

535 528

Bežné výdavky spolu*

4 982 293

4 982 293

Kapitálové výdavky obec

2 369 108

+ 227 600

2 596
708

+227 600

2 596 708

517 389

+20 638

538 027

Bežné výdavky spolu*

4 632 586

+ 20 638

4 653 224

Kapitálové výdavky obec

2 288 406

-163 970

2 124 436

Kapitálové výdavky spolu

2 369 108

Kapitálové výdavky ZUŠ

3 790

3 790

Finančné operácie spolu*

44 094

2 292 196

-163 970

42 258

Výdavky spolu***

6 967 040

2 128 226
42 258

-143 332

6 823 708

žiadané

schválené

OZ Meander /rybári/

6.000

6.000

Poľovnícke združenie Blava

6.000

6.000

171.400

171.400

Športové kluby Blava 1928
FSS Blavanka

8.262
15.000

15.000

Rodičovské združenie pri ZŠ

4.000

4.000

DGC Treecutters

2.000

2.000

MO JDS

Dane

Výdavky spolu***
Finančné operácie spolu
Príjmy spolu***

44 094

7 395 495

+227 600

7 623 095

783 976

+215 000

998 976

7 520 630

+215 000

7 735 630

Tab. č. 3 – Rozpočet obce na rok 2021 - 2023 (podrobný
rozpočet nájdete na webe obce)

Tab. č. 2 – Schválené dotácie na rok 2021 – v €
Prijímateľ

0
998 976

2 599 927

Finančné operácie spolu*

0

7 025 706
Rozpočet
po úprave
č. 4

998 976

0
+215 000

2 599 927

Kapitálové výdavky spolu*

585 858
+215 000

783 976

Bežné VS

Bežné Zariadenie pre seniorov

529 528
6 150 796

Finančné operácie obec

11 047

19 840

529 528
6 150 796

841 571

11 047

7 005 866

Bežné obec spolu
Bežné školstvo

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vám
budú v mesiacoch apríl – máj doručované rozhodnutia na daň
z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.
Žiadame daňovníkov, aby platby uhrádzali cez internetbanking
na číslo účtu uvedené v rozhodnutí. Pre identifikáciu platby je
potrebné vždy uviesť správny variabilný symbol – tým je číslo
rozhodnutia. Tí, ktorí takúto možnosť nemajú, môžu naďalej
uhradiť daň alebo poplatok v pokladni Obecného úradu Jaslovské Bohunice po telefonickej dohode s pani Matolekovou –
033/5571026.
SM

Príjmy
Bežné VS
Bežné PČ
Bežné obec spolu

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

4 660 813

4 735 421

4 811 502

182 525

183 530

183 530

4 843 338

4 918 951

4 995 032

Bežné školstvo

777 930

802 480

815 580

Bežné Zariadenie pre seniorov

529 528

529 528

529 528

Spolu bežné príjmy *

6 150 796

6 250 959

6 340 140

Kapitálové príjmy *

585 858

0

0

Finančné operácie *

783 976

0

0

Príjmy spolu***

7 520 630

6 250 959

6 340 140

Výdavky

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

2 769 633

2 498 113

2 496 517

182 100

182 100

182 100

Bežné obec spolu

2 951 733

2 680 213

2 678 617

Bežné školstvo

1 495 032

1 539 340

1 567 380

Bežné obec VS
Bežné PČ

Bežné Zariadenie pre seniorov

535 528

535 528

535 528

Bežné výdavky spolu*

4 982 293

4 755 081

4 781 525

Kapitálové výdavky *

2 369 108

931 000

881 000

Finančné operácie spolu*
Výdavky spolu***

44 094

46 014

48 019

7 395 495

5 732 095

5 710 544

pokračovanie na 6 strane
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Rozpočet subjektov školstva:
základná škola
Bežné príjmy

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Prenesené kompetencie - normatívy

612 300

639 200

652 000

Originálne kompetencie - z roz. obce

441 442

456 200

466 300

Ostatné príjmy zo ŠR /VP, odchod../

42 200

38 150

38 450

Dotácia zo ŠR strava/HN

66 730

66 730

66 730

Prísp. na vzdelávanie z rozp. obce

6 800

6 800

6 800

Prísp. na dopravné z rozp. obce

1 500

1 500

1 500

Prísp. na asist učiteľa z rozp. obce

20 000

16 000

16 000

Príspevok z obce na BV

10 700

11 000

11 000

Vlastné príjmy

28 700

29 400

29 400

Príspevok na stravu rodičia

17 000

17 000

17 000

Spolu

1 247 372

1 281 980

1 305 180

Príjmy spolu***

7 005 866

19 840

7 025 706

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

237 360

246 060

250 900

základná umelecká škola
Bežné príjmy
Originálne kompetencie
z rozpočtu obce
Vzdelávacie poukazy ŠR
Vlastné príjmy /školné/
Spolu

0

0

0

11 000

12 000

12 000

248 360

258 060

262 900

517 389

+20 638

538 027

Príjmy subjektov školstva spolu

1 495 732

1 540 040

1 568 080

Bežné výdavky

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Základná škola 1. stupeň

364 600

372 150

378 650

Základná škola 2. stupeň

329 130

340 930

347 230

Materská škola

259 130

270 600

276 400

76 830

80 000

81 700

Školská jedáleň pri ZŠ

148 372

152 500

154 300

Školská jedáleň pri MŠ

68 610

65 100

66 200

1 246 672

1 281 280

1 304 480

Školský klub

ZŠ s MŠ spolu
Základná umelecká škola

248 360

258 060

262 900

1 495 032

1 539 340

1 567 380

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Príspevok z MPSVaR – ŠR

273 528

273 528

273 528

Vlastné príjmy

256 000

256 000

256 000

6 000

6 000

6 000

Spolu

535 528

535 528

535 528

Bežné výdavky

535 528

535 528

535 528

Výdavky subjektov školstva spolu

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA
Bežné príjmy

Príspevok z rozpočtu obce

Stavebný úrad
pandémia neutlmila

Z

dalo by sa, že v čase pandémie v roku 2020 čiastočne ustane
stavebný ruch pri výstavbe rodinných domov v našej obci.
Opak bol pravdou. Od môjho nástupu do stavebného úradu,
t. j. od apríla 2020 stavebníci predkladali a konzultovali potrebné
doklady a projektovú dokumentáciu. Na stole čakalo aj niekoľko nevybavených vecí po bývalom zamestnancovi, ale nakoniec
sme sa s týmto problémom na našom oddelení vysporiadali.
Stavať plánovali stavebníci nielen na ulici Dubovej, Orechovej
v časti Pánske Diely II, ale aj v ostatných častiach obce. Väčšinou
sa jednalo o rodinné domy, ale stavali sa aj garáže a rekonštruovali rodinné domy.
Stavebné povolenia sme vydávali aj pre niektoré firmy.
Celkovo sa v roku 2020 vydalo 41 rozhodnutí vrátane povolenia na búranie stavby a zmien stavieb pred dokončením. Okrem
toho boli vydané dve rozhodnutia na predĺženie platnosti stavebného povolenia.
K stavebnému povoleniu patrí aj povolenie stavby MZZO (malého zdroja znečistenia ovzdušia), tých bolo vydaných 33 a vydanie povolenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedný pozemok, ktorý sa vybavuje na Okresnom riaditeľstve PZ v Trnave
a súhlasné stanovisko je súčasťou stavebného povolenia.
Stavebníci, ktorí svoje práce začali v predchádzajúcich obdobiach, v minulom roku už kolaudovali. Skolaudovaných bolo
15 stavieb (11 RD, 3 garáže a jedna betonáreň). K týmto skolaudovaným stavbám bolo vydaných aj 14 povolení na užívanie
MZZO.
Pri potvrdení právoplatnosti stavebného povolenia stavebníkovi je odovzdané tlačivo „Oznámenie výmery podlahovej
plochy nadzemnej časti stavby k miestnemu poplatku za rozvoj“ v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. Týmto zákonom je stanovená povinnosť zaplatiť jednorazový poplatok v € za 1 m²
úžitkovej plochy stavby. Zákon stanovuje poplatok až do výšky 35 €/ m². VZN č. 126 obce Jaslovské Bohunice stanovilo
pre svoje podmienky poplatok za stavby na bývanie vo výške 5 €/m². Keďže tento poplatok je každý stavebník povinný
uhradiť, žiadame touto cestou stavebníkov, aby tlačivá odovzdávali na úrad v požadovanom termíne a správne vyplnené.
Pri množstve práce, ktoré na stavebnom úrade je, nie je vždy
možné zistiť, či ten-ktorý stavebník začal s výstavbou bez právoplatného stavebného povolenia. O nahlásenie takejto stavby sa
veľakrát postarajú susedia, ak zistia, že sa s výstavbou začalo a
oni ako účastníci konania nedostali žiadne vyrozumenie. V tom
prípade nastupuje ŠSD (Štátny stavebný dozor), ktorý zastaví
stavbu, preruší stavebné konanie, vyrúbi stavebníkovi pokutu a
vykoná úkony pre opätovné začatie stavby.
Okrem uvedených činností stavebný úrad vykonával činnosť
ŠSD, kedy riešil nezhody medzi susedami.
Stavebný úrad priamo pod obecným úradom máme viac ako
rok. Sú veci, ktoré sme nikdy neriešili, a preto niektoré veci konzultujeme s nadriadeným orgánom. Veríme, že chyby postupne
vychytáme a stavebný úrad bude fungovať k spokojnosti nás
všetkých.

Parkovacie miesta na Sídlisku

V lokalite Sídliska sú k dispozícii parkovacie miesta, ktoré obec na
základe žiadostí občanov dáva do užívania ako trvalé parkovanie
mimo stráženého parkoviska za podmienok stanovených VZN
č. 124 obce Jaslovské Bohunice. Výška sadzby dane za trvalé parkovanie motorového vozidla je určená vo VZN obce č. 131 o miestnych

Ing. Jozef Zemko

daniach na rok 2021. Doteraz obec dala do užívania 47 parkovacích
miest. Parkovacie miesta sú určené len pre obyvateľov Sídliska.
V prípade, že v užívaní parkovacieho miesta nemá záujem už daňovník pokračovať, je potrebné to písomne oznámiť obci Jaslovské
Bohunice.
ZD
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O živý zážitok
sme boli ukrátení

Skládku mimo svoj
pozemok musíte ohlásiť

O

bec vykonala ohliadku verejných
priestorov. Zistili sme, že niektorí občania majú na verejnom priestranstve
obce umiestnené skládky, hlavne stavebného
materiálu, ktoré neohlásili. Boli zaslané výzvy, aby občania predmetnú skládku do 10
dní odstránili, prípadne si podali Oznámenie
k poplatku za užívanie verejného priestranstva. Upozorňujeme občanov, že zákonná povinnosť daňovníka je požiadať správcu dane
o užívanie verejného priestranstva ešte pred
vznikom daňovej povinnosti. Podľa VZN 131

o miestnych daniach a miestnom poplatku na
rok 2021 je sadzba dane za užívanie verejného
priestranstva za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň 0,20 € za umiestnenie skládky. Odstránenie skládky treba nahlásiť. Rozhodnutie
o dani vám bude zaslané poštou.
V súvislosti s verejným priestranstvom taktiež
nemôžete robiť akékoľvek jeho úpravy predtým, ako si toto odkonzultujete s obcou.
BM
Foto: BM

Poškodená dlažba na Sídlisku
Bolo nám oznámené, že na Sídlisku pri
stojisku podzemných kontajnerov je prepadnutá dlažba, čo mohlo byť spôsobené
pravdepodobne zberovou spoločnosťou pri

nakladaní kontajnera. Po preverení sme dostali prísľub od spoločnosti KOSIT, že dajú
dlažbu do pôvodného stavu.
BM

V minulom roku sme si užili veľmi málo
kultúrnych podujatí. Skôr by som povedala - žiadne. Chceli sme to zachrániť aspoň
jedným – vianočným koncertom. Rozhodli
sme sa pre skupinu La Gioia, čo v slovenskom preklade znamená radosť. Skupina
vznikla v roku 2008 a od svojho založenia
pôsobí v tej istej zostave. Tvoria ju traja speváci - Peter Ďurovec, Peter Ševčík
a Matej Vaník.
V čase objednávania koncertu sa v kostole
mohlo sedieť tak, že bolo obsadené každé
druhé miesto. V kútiku duše sme verili,
že pred vianočnými sviatkami sa už pandemické opatrenia zmiernia. No zároveň
sme rátali aj s druhým variantom, ak by sa
náhodou koncert nemohol konať za účasti
verejnosti. V takom prípade by sme vysielali koncert z kostola priamo do káblovej
televízie a zároveň sme rátali aj s možnosťou ponechania internetu v kostole, aby
sa mohli z kostola vysielať aj sväté omše,
zvlášť, keď sa blížilo to najkrajšie obdobie
v roku, Vianoce. Skupinu La Gioia sme vybrali zámerne, pretože ich repertoár tvoria
nielen skladby svetovej hudobnej scény, ale
najmä známe slovenské a české hity, ktoré
sú upravené do operného štýlu. Keď prišiel
deň D, zostalo veľa fanúšikov a fanúšičiek
sklamaných. Pred vianočnými sviatkami
sa sprísnili protiepidemiologické opatrenia
a koncert sa konal len za účasti technikov,
osvetľovača a kameramanov. Skupinu La
Gioia hudobne sprevádzala skupina študentov VŠMÚ Simple Lounge Quartet. Už
prvé tóny vychádzajúce z mužských hrdiel
vyvolali zimomriavky v každom, kto bol
priamo na mieste. Spev vianočných kolied
v kostole dodal všetkému ešte slávnostnejší ráz. Samozrejme, nebol by koncert
koncertom, ak by na ňom nezaznela pieseň Hallelujah. Po skončení koncertu sme
poďakovali účinkujúcim a zároveň sme
vyjadrili presvedčenie, že sa ešte niekedy
stretneme na koncerte za účasti ľudí a bez
rúšok.
Zároveň by som chcela poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri technickej podpore priameho prenosu z koncertu. Jedným
z nich je Ing. Marián Vajdečka, ktorý bez
nároku na odmenu spolupracuje s pani Hideghétiovou na rôznych aplikáciách a pri
tvorbe webovej stránky obce. Nesmiem zabudnúť na Mgr. Petra Bubána, ktorý s Petrom Roháčom spolupracuje na prenosoch
svätých omší z nášho kostola.
Video z koncertu nájdete na https://www.
jaslovske-bohunice.sk/zivot-v-obci/galeria/
videogaleria/koncert-popularneho-tria-la-gioia-1362sk.html ,
BK

8

Blavské noviny

Už ste odovzdali
vyplnený formulár?

V decembrových novinách bol zverejnený
formulár, cez ktorý si občania mali možnosť objednať pre svoju domácnosť záhradný
kompostér. Ak už tento mali, stačilo na
zadnej strane formulára podpísať čestné
vyhlásenie. Vyplnený sa mal vhodiť do
schránky obecného úradu. Po zosumarizovaní objednávok budú obcou zakúpené
komostéry. Dodávateľ ich prisľúbil dodať
koncom marca. Po Veľkej noci by sme
pristúpili k ich vydávaniu. Presný termín a
miesto budú oznámené cez rozhlas, káblovú televíziu, SMS správy a webovú stránku
obce. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k
tomuto zodpovedne a formulár vyplnili.
Kto má ešte záujem o kompostér, môže si
ho doobjednať.
Kontakty: beata.matovicova@jaslovske-bohunice.sk , 0915 857 519.
BM

Nádoby
na triedený odpad

a kuchynský odpad
Ako bolo avizované, každá domácnosť
(mimo bytov v bytových domoch) dostane obcou zakúpené nádoby na triedený
odpad - papier, plasty, sklo. Vysúťažených
verejnou súťažou bolo 2000 nádob od spoločnosti KOSIT s dodávkou do konca marca. Následne budú našimi zamestnancami
montované a zamestnancami KOSIT-u
čipované. V marci tiež prebiehala verejná
súťaž na nákup nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO), ktoré
budú len pre domácnosti v bytových domoch. Spôsob distribúcie a termíny budú
občanom oznámené.
BM

Poškodené nádoby
sme vymenili
Pri čipovaní nádob na komunálny odpad
4.3. bolo zistené vysoké percento ich poškodenia. Bolo to najmä na hrebeňoch,
za ktoré sa vešajú pri vysýpaní. Od občanov máme informáciu, že zamestnanci
zberovej spoločnosti s nádobami veľmi
„trepú“. Reklamovali sme to. Zberová
spoločnosť poškodenie zdôvodnila tým,
že nádoby sú preťažené, alebo je v nich
skrížený väčší kus odpadu, ktorý bráni
ich výsypu. Nie je to dokázateľné, je to
slovo proti slovu. V tomto roku sme objednali nádoby z pružnejšieho materiálu
a nemalo by už dochádzať k tak veľkým
poškodeniam. Poškodené nádoby sme
vymenili. Nové boli zakúpené na splátky
na 5 rokov. V tomto čase sa bude na ne
vzťahovať záruka.
BM

Toto nemá
riešenie k všeobecnej
spokojnosti

P

arkovanie je téma, ktorá všeobecne
rozpútava vášne. Autá sa totiž stali
neoddeliteľnou súčasťou nášho života a potrebujeme ich mať poruke hneď a
najlepšie - otvorím dvere bytu alebo domu
a nasadnem hneď do auta. Pri rodinných domoch sa to aspoň sčasti dá. Ale pri bytových
domoch si každý, kto je aspoň trochu realista, uvedomí, že to prakticky nie je možné.
Na Sídlisku sme v roku 2019 dokončili jeho
celkovú rekonštrukciu vrátane parkovacích
plôch a dopravného značenia. Na každej príjazdovej ceste na Sídlisko je dopravná značka
Obytná zóna. Všetci šoféri by mali vedieť, čo
to znamená. Obytné a pešie zóny majú spoločný zákaz státia motorových vozidiel okrem
miest na to určených. Môžu zastaviť (napríklad na vykládku nákladu či nástup osôb),
ale nemôžu tu stáť (parkovať). V obytnej zóne
chodci smú používať cestu v celej jej šírke, sú
dovolené hry detí na ceste. Samozrejme, peší
sú povinní umožniť prejazd motorových vozidiel. Realita na Sídlisku bola iná. Autá opäť
zaplnili každé voľné miesto, v niektorých častiach bola dvojsmerná premávka adrenalínom
alebo aj celkom nemožná. Dokonca sem-tam
parkovali na Sídlisku aj nákladné autá. Celý
minulý rok sme upozorňovali na to, aby sa
dodržiavali nastavené pravidlá, že to budeme
kontrolovať.
Vo februári policajti robili kontrolu. To spustilo lavínu pripomienok. Lebo už sa to dotklo
niekoho priamo. Otvorila sa otázka jednosmerných ciest. Keď sa konali pripomienkové konania ešte k projektovej dokumentácii
k Sídlisku, tak tam prišlo len pár ľudí. Aj to len
z bytových domov v súkromnom vlastníctve.
Všetci prítomní chceli aj zeleň okolo bytových
domov. Ako dorastajú deti, tak už zeleň netre-

ba a privítali by rozšírenie parkovacích miest.
Aj otázka jednosmerných ciest nie je u nás populárna – lebo kto by chodil s autom dookola.
Teraz už by prišli do úvahy, ale len niekde, nie
všade. Nie je to však také jednoduché. Takýto zásah predstavuje zmenu, na ktorú treba
projektovú dokumentáciu, vyjadrenie dopravného inšpektorátu a zmena by musela byť aj
v zmysle platnej legislatívy. Toto stojí peniaze.
Rekonštrukcia Sídliska bola obrovská investícia a financie na iné dopravné značenie nie sú
schválené.
To je technická a materiálna stránka veci. Na
druhej strane je zámer. Chceme žiť na parkovisku alebo chceme mať aj príjemné prostredie? Odpoveď poznám. Autá majú prednosť.
Len tak mimochodom. EÚ žaluje Slovensko
pre zlú kvalitu ovzdušia, v ktorom je vysoká
úroveň tuhých častíc (PM10). Vo vzduchu
máme veľa prachových častíc, pochádzajúcich napríklad zo spaľovania tuhých látok,
no nachádzajú sa aj vo výfukových plynoch
motorových vozidiel (doprava, najmä tá nákladná, sa na znečistení podieľa 9,2%). Podľa
Inštitútu environmentálnej politiky ročne asi
5 tis. ľudí u nás zomrie v dôsledku zhoršenej
kvality ovzdušia. Okrem toho v lete sa Sídlisko
prehrieva nielen z betónových a asfaltových
plôch, ale aj rozhorúčených plechov našich
áut.
Nie je ojedinelé, že jeden človek má dva autá.
Niektorí ešte stále neparkujú v garážach. Autá
pribúdajú, len priestor zostáva rovnaký. A
všetci chceme parkovať hneď pri vchode. Áut
je však už priveľa na to, aby sme nedodržiavali
pravidlá.

K o ľ k ý k r át u ž ?

bh
Foto: BH

Vonkajší okruh je opäť bez stĺpikov, ktoré označujú okraj cesty. Keď ich predtým nejaký dobrák vyhodil, zostali v priekope alebo na blízkom poli, občas medzi kozami. Teraz si ich už zobral so sebou. Možno niekto potrebuje materiál na „poštové schránky“. Obec ich bude musieť
kúpiť a opätovne osadiť. Ako dlho vydržia na svojom mieste? Dokiaľ sa niekto večer nebude
nudiť. A opäť nikto nič nevidel.
bh
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Oznámenie o výrube - kedy ho využiť

zhľadom na skúsenosti z tohto roka
som sa rozhodol v problematike výrubov vysvetliť možnosť využiť oznámenie o výrube.
Nebudem citovať všetky zákonné predpisy podrobne, naopak, budem sa snažiť laicky uviesť
základný rozdiel medzi oznámením o výrube
a žiadosťou o súhlas s výrubom drevín.
Oznámenie o výrube je možné použiť najmä
pri drevinách, ktoré sú suché a hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku
škody na jeho alebo aj cudzom majetku.
V praxi to znamená, že ak má občan na svojom
pozemku napr. suchý orech, ktorý má zjavne
suchú korunu /často pritom aj poškodený
kmeň rôznymi hnilobami alebo trhlinami/,
nemusí podávať žiadosť o výrub dreviny, kde
sa postupuje v rámci správneho konania, no
môže využiť zákonnú možnosť v zmysle zákona 543/2002 Z. z. - Zákon o ochrane prírody
a krajiny, § 47, ods. 6.

V tomto odstavci vyššie citovaného zákona
sa uvádza, že ten, kto takú drevinu vyrúbal
/suchú, silne poškodenú - ohrozujúcu/, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub
drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do
piatich dní od uskutočnenia výrubu. Preukázanie splnenia podmienok na výrub takej
dreviny je dokladované fotodokumentáciou,
z ktorej musí jasne vyplývať, že išlo o drevinu
vo veľmi zlom zdravotnom stave, a to najmä
suchú, prípadne, ak drevina náhle zmenila
svoj zdravotný stav natoľko, že bezprostredne
ohrozovala zdravie alebo život človeka, alebo
tam bola bezprostredná hrozba vzniku škody
na majetku. Príklad: suchý orech sa nachádza
pri spevnenej ploche, na ktorej stojí motorové vozidlo, v tesnej blízkosti rodinného domu,
v miestach, kde je zvýšený pohyb osôb atď. Fotodokumentácia je prílohou oznámenia o výrube, ktoré je dostupné ako na webovom prehliadači alebo vám ho pošlem na vyžiadanie po

Ekologické čapované prostriedky
pre domácnosť už aj v našej obci

„Plasty sú takmer nezničiteľné. Sú ľahké,
odolné, pružné a odolávajú vode, slnku
i mechanickému poškodeniu. Pretože ich výrobou a likvidáciou sa znehodnocuje životné prostredie, myslíme si, že malou zmenou
svojich návykov môžeme spolu dosiahnuť
veľký výsledok!“
Tieto slová nájdete na úvodnej stránke spoločnosti Ecoterra&bibis.
Prečo spomíname túto spoločnosť? Pretože
jej motto nás chytilo za srdce. I malou zmenou môžeme prispieť k lepšiemu a dosiahnuť
veľký výsledok. Čím ďalej ideme, tým viac
vidíme, koľko zbytočného odpadu vzniká a
koľko ho vieme v domácnostiach vyprodukovať. Aby sme i my spoločne zabránili vysokej produkcii plastov na územní našej obce,
rozhodli sme sa vám ponúknuť niečo viac.
Obec rozširuje v týchto dňoch svoju podnikateľskú činnosť o ekologické čapované čistiace prostriedky pre domácnosť vyrábané

na Slovensku. Jedná sa o bezobalovú metódu
kupovania hygienických a čistiacich prostriedkov, ktoré sú zároveň šetrné k životnému prostrediu i k nám samotným. Ponúkané
produkty sú vyrábané na rastlinnej báze, z
ľahko získateľných rastlinných surovín a sú
voľne rozložiteľné v prírode. Prvotný nákup
zahŕňa aj kúpu fľaše, do ktorej vám opakovane načapujeme vami vybraný výrobok.
Vďaka tomuto spôsobu predaja sa zníži dopad CO2 na náš spoločný ekosystém.
Ak chcete zistiť niečo viac o spomínaných čapovaných produktoch, kým sa budete môcť
zastaviť priamo v našej obecnej predajni,
stačí si kliknúť na stránku www.ecoterra.sk.
Predajňa bude v priestoroch Ubytovne Jaslovské Bohunice a o jej otvorení vás budeme
včas informovať prostredníctvom rozhlasu a
webstránky obce.
VT

Doke d y e š t e ?
Od začiatku roka naša obec testuje každý víkend. Ako zamestnanec obce som sa zúčastnila skoro každého testovania a zároveň každej týždennej prípravy na víkend. Staráme
sa o to, aby ste na ďalšie testovanie prišli do
vyvetraných, vydenzifikovaných a vyčistených priestorov. Vidíme vám v očiach tie isté
otázky, aké si kladieme i my: „Do kedy ešte?“
No na túto otázku nepozná nikto z nás odpoveď. Týmto článkom vám chcem vyjadriť
spolupatričnosť a vďačnosť za všetky testo-

vacie tímy. Vaša zodpovednosť a prístup
k podmienkam, ktoré sme si stanovili na
našich odberových miestach, nám uľahčujú
prácu. Nie je jednoduché v týchto „nových“
časoch pracovať na viacerých frontoch. Viete, že na údržbu je toho v našej obci neúrekom a k tomu nám pribudlo. Verím, že aj
naďalej sa nám bude dariť udržiavať chod
testovania i údržby obce tak ako doposiaľ.
ĎAKUJEME.
VT

doručení vašej mailovej žiadosti na e-mailovú
adresu: maros.dunda@jaslovske-bohunice.sk,
alebo elektronicky do e-schránky obce (cez
slovensko.sk).
Na záver len krátke upozornenie. Tento postup uľahčí a hlavne urýchli celý proces asanácie dreviny pre tých, ktorí budú môcť naozaj
hodnoverne zdokumentovať, že naozaj išlo
o takú drevinu, ktorá bezprostredne ohrozovala zdravie, život alebo majetok oznamovateľa.
V opačnom prípade je potrebné postupovať
štandardnou cestou a požiadať si o výrub dreviny.
V prípade, že si nebudete istý, či vaša drevina
spadá do kategórie, v ktorej by bolo možné
výrub len oznámiť, môžete ma kontaktovať na
tel. č.: 0907779975, čím predídete prípadným
problémom.
Ing. Maroš Dunda

Malý veľký
pomocník

Koncom roka sme do obce zakúpili malého
pomocníka. Je to ručný motorový odhŕňač,
frézka a zametacia kefa v jednom. Aj keď nám
zima v tomto roku až tak veľmi snehu nedopriala, prevetrali sme všetky možnosti stroja.
Na posyp sme v prvej polovici roka minuli 1
tonu soli a taktiež drobné kamenivo, ktoré teraz na jar nevyzerá na cestách a chodníkoch vábivo. Slniečko už vykúka a tento malý pomocník nám pomáha zefektívniť prácu - chodníky
a príruby sú rýchlejšie čisté. Touto cestou by
som chcela poďakovať i našim hasičom, ktorí
boli nápomocní pri odhŕňaní a posýpaní obce.
VT
Foto: VT
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Sčíta n ie obyvateľov

čítanie domov a bytov obec ukončila v
stanovenom termíne, t. j. do 12. februára.
Využila na to všetky dostupné registre a
písomnosti, ktoré mala k dispozícii.
Od 15. 2. sa začala druhá etapa sčítania – samosčítanie obyvateľov. Možno si ešte niektorí
pamätáte, ako sa chodilo po domoch a pýtali
sme sa vás na údaje, ktoré sme zapisovali do
sčítacích hárkov. Tie sme potom prepisovali do elektronickej formy. Najmä tá posledná
časť robila najväčšie problémy. Kto robí v online svete, vie, čo to je, keď sa po zadaní príkazu začne „točiť slniečko“. A točí a točí a točí...
Nepomáha nič. Cez deň bolo skoro nemožné
prihlásiť sa do systému, preto sme údaje prepi-

sovali po nociach.
Toto je minulosťou. Sčítanie sa presunulo do
digitálneho priestoru. Žiadne papiere, menej
otázok. Čisté a rýchle. A hlavne, obyvatelia sa
sčítali sami. Už len veľmi málo z nás nepoužíva internet a počítač. Sú to len tí najstarší a
najmenší. Tým mali pomôcť pri sčítaní príbuzní alebo blízki.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom
sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,
ktorý má na našom území obvyklý pobyt. Za
neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý

nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte
možnosť využiť službu asistovaného sčítania.
V našej obci bude zriadené kontaktné miesto
na obecnom úrade, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu pandemickej situácie
posunul na obdobie 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021.
Na území obce bude tiež pôsobiť mobilný
asistent, ktorý navštívi domácnosť obyvateľa
v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z
dôvodu imobility) na 033/5571021.
BH

Stále máte pocit, že sa
potrebujete nadýchnuť
Pandémia po Vianociach pritvrdila. Okres
Trnava sa zafarbil do čierna. Podľa nariadenia vlády to znamenalo mať negatívny test nie
starší ako 7 dní. Tak obec zriadila MOM-ky
(mobilné testovacie miesto) a od januára testujeme každý víkend. Nie preto, že by nás to
bavilo. Sú to starosti. Ale preto, aby naši obyvatelia nemuseli chodiť do Trnavy a mohli sa
otestovať doma bez čakania v radoch. Nastavili
sme rezervačný systém s objednaním na presnú hodinu.
Potom už „len“ vybaviť MOM-ky personálne
a mohlo sa začať.
Viem, že niektorí vravia o nás, že sme ako ovce,
lebo počúvame a testujeme. No čo už. Ale prečo sa potom chodia testovať? Zaraďujú sa tiež
medzi ovce? Skorej by asi odpoveď znela, lebo
musím mať ten test, lebo chodím do roboty.
Lenže keby sme netestovali, všetci by sme sa
museli ísť testovať niekam inam. To by bolo
dobre? A tiež to nerobíme preto, aby sme zará-

bali. Nie je to totiž zárobková činnosť.
MOM-ky sú ale len miesta materiálne vybavené. Bez ľudí by to nešlo. Najdôležitejší sú
zdravotníci, tých je ako šafranu. Nám sa ale
podarilo nájsť tých správne ochotných, ktorí
trpezlivo víkend čo víkend obliekajú overaly
a celý deň „strkajú“ tyčinky do nosa, aby sme
mohli ísť so správnym papierom do roboty.
Apropo! Mali ste už niekedy na sebe celý deň
nepriedušný overal? Môžem vám povedať, že
nie je to „med lízať“. Najskôr sa však musíte do
neho nasúkať, pozapínať sa, navliecť a uviazať
návleky na nohy. Nasleduje respirátor, na neho
rúško, natiahnuť na hlavu kapucňu, nasleduje
ochranný štít. Okrem toho, ak nosíte okuliare,
tak o zábavu máte postarané. Nielenže sa rosia, ale ešte aj gumky z rúšok a respirátora a
na to okuliare - tlačia za ušami. Niekedy má
človek pocit, že tie odstávajúce uši nám už
zostanú. Posledné sú rukavice. Za chvíľu ste
spotení. Keď bolo chladno, spotené ruky boli
skrehnuté. Všetci sme sa naučili čo najmenej

piť a vydržať do prestávky, aby sa celý „cirkus“
okolo vyzliekania a obliekania nemusel opakovať. Celá veda bola poškrabať sa na nose alebo
napraviť si padajúce rúško. No a potom vydržať tak celý deň s pocitom, že máte stále málo
vzduchu a potrebujete sa zhlboka nadýchnuť.
Zo začiatku to boli až dva dni. A v pondelok do
roboty. Aj preto sa pristúpilo len na sobotňajšie
testovania.
Všetci sme už unavení z víkendových testovaní. Ale stále sa snažíme. Väčšina z vás je za to
vďačná. Pochváli za to, ako je to dobre zorganizované, že sa dlho nečaká. Dokonca nám skoro
pri každom testovaní doniesli na prilepšenie aj
perfektné koláče, čokoládu. (Diéta sem, diéta
tam – všetci sme si dali :). ) Môžem povedať,
že nám to dobre padlo. To sladké aj pocit, že
ľudia vedia oceniť to, čo robíme. Ďakujeme.
Vážime si to.
BH
Foto: BH, VT
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Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok udeľovanie cien prebehlo elektronicky. Opäť sme sa vysoko umiestnili, získali sme 2. miesto.
To, že náš web je na vysokej úrovni, je zásluhou Ing. Mariána Vajdečku a Boženy Hideghétiovej.
bh

Naša ZUŠ obletela Slovensko
Po zavedení protipandemických opatrení
kultúra dostala červenú, a preto aj Základná
umelecká škola Jaslovské Bohunice zostala bez
možností verejných vystúpení, žiackych koncertov, osobného kontaktu žiakov s pedagógmi.
Žiacke vianočné koncerty verejnosti sprostredkovali prostredníctvom vytvorených videí
na školskom youtube kanáli.
Preto sa vedenie ZUŠ rozhodlo vytvoriť projekt SPIEVAME Z DOMU v spolupráci so ZUŠ
Hlohovec s detským speváckym zborom Hlohovčatá.
Riaditeľka ZUŠ, Martina Baračková, zložila
skladbu na aktuálnu tému a zachytila v nej pocity, ktoré prežívame skoro všetci.
Na svet prišla skladba KORONASONG.
Žiaci našej ZUŠ sa túto pieseň naučili prostredníctvom dištančného vyučovania. Následne
na to nahrali domáce videá a poslali vedeniu
školy, ktoré sprostredkovalo úpravu zvuku a
vytvorenie videoklipu z domácich videí.
Musím pochváliť všetkých 40 detí, ktoré pieseň zvládli v rekordne krátkom čase. Od jej
vzniku až po jej uvedenie neprešli ani 2 týždne.
Rozbehla sa slovenským online éterom 3. februára a začala sa šíriť sociálnou sieťou veľkou
rýchlosťou.

Všimli si ju aj v niektorých slovenských televíznych a rozhlasových médiách a reakcia na
seba nenechala dlho čakať.
Článok o piesni zverejnilo Fun Rádio a na
naše prekvapenie zazvonil telefón, na ktorého
druhom konci sa ozvala produkcia hlavných
Televíznych novín na Markíze so žiadosťou o
reportáž. Preto Markíza o 2 dni na to zavítala
do Jaslovských Bohuníc, aby urobila reportáž
o našom projekte, ktorá bola uverejnená v nedeľu 7. februára 2021.
Po jej odvysielaní nám na školský mail začali chodiť gratulácie a poďakovania z rôznych
kútov Slovenska.
Ďalšie prekvapenie prišlo v podobe žiadosti
tvorcov Telerána, ktorí si p. riaditeľku pozvali
do živého online vysielania, aby tento náš projekt predstavili televíznym divákom a ukázali,
že aj dištančné vzdelávanie má zmysel.
Taktiež o reportáž požiadala Hlohovská televízia i Hlohovský žurnál.
Sme veľmi radi, že sa naši žiaci mohli takto
prezentovať aj nečakane pred tak širokým publikom po všetkých kútoch Slovenska.
Dúfajme, že táto temná doba čoskoro pominie
a naši žiaci a pedagógovia sa budú môcť opäť
prezentovať pred domácim publikom.
Čaká náš výročie školy, ktoré snáď budeme

môcť ešte v tomto kalendárnom roku osláviť.
No predovšetkým túžime po tom, aby sa nám
naši žiaci vrátili do tried na prezenčné vyučovanie.
Link na pieseň:
https://www.youtube.com/watch?v=K-_
thx6re3s
Účinkovanie v Teleráne:
https://www.youtube.com/watch?v=iwGwdB1z7xA
https://www.facebook.com/102486021247133/
posts/264679445027789/
ht t p s : / / w w w. t v n o v i ny. s k / z a u j i m av o s ti/2019931_talentovani-slovenski-ziaci-zlozili-piesen-o-tom-ako-im-pandemia-zmenila-detstvo?fbclid=IwAR1z8ZM-nSSYnXV7cryfC0LQJyuVFODETBocYI7HB3ZjWints3rBYsTfHEg
Mgr. Martina Baračková, DiS. art.
riaditeľ ZUŠ
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Maškarný ples tento rok bol len vo virtuálnej podobe. Doma si deti spravili s pomocou rodičov masky, potom sa odfotili a
fotky nám zaslali. V čase uzávierky novín
ešte neboli vyhodnotené, kultúrna komisia sa pre pandemickú situáciu nestrela.
Viac foto nájdete na webe obce.

Blavské noviny

13

Filip - S

limák

tobus

ský au
l
o
k
š
n
i
k
t
a
K

Janko a Jurko ako Stonožka - Božka

Námorníčka Kat

ka

Jakub - Dážď

14

Blavské noviny

Škoda vodu
nechať odtiecť…
Milan Onderka, PhD.
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Oddelenie fyziky atmosféry. V súčasnosti sa v mojej práci
na ÚVZ SAV venujem hlavne štúdiu atmosférických
zrážok a ich extrémov z pohľadu meniacej sa klímy.

Ako sa klíma mení
aj v Jaslovských Bohuniciach

V priemere za obdobie jedného roka spadne približne 550 - 560 mm zrážok. Keď porovnáme priemerné mesačné teploty vzduchu za obdobia
rokov 1961 - 1990 a 1991 - 2020, tak teplota vzduchu v obci meraná vo výške dvoch metrov vzrástla v každom kalendárnom mesiaci. V mesiaci január vzrástla až o 1,5 °C a o približne 1 °C v auguste. Na prvý pohľad to nevyzerá ako veľký nárast, ale treba si uvedomiť, že hovoríme
o priemernej mesačnej teplote, ktorá nám neposkytuje predstavu o výskyte denných extrémov.
Z vlastnej skúsenosti vnímame a potvrdzujú to aj merania a historické záznamy, že počet extrémne horúcich letných dní bez zrážok sa vyskytuje
čoraz častejšie, pričom zimy sú tiež čoraz teplejšie a bez snehovej pokrývky. Najväčšie úhrny zrážok pozorujeme v J. Bohuniciach od mája do septembra, no počas týchto mesiacov sa najväčšia časť spadnutých zrážok odparí a zvyšná časť odtečie. Intenzívna zrážková činnosť a obdobia dlhotrvajúceho sucha sú čoraz častejšie vyskytujúcimi sa javmi v našich zemepisných šírkach, pričom prognóza vývoja klímy nie je vôbec ružová, a preto
je nevyhnutné prijať adaptačné opatrenia.
Dlhodobý priemer mesačnej teploty vzduchu
(1991-2020)
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Nárast priemernej mesačnej teploty vzduchu
medzi obdobiami 1991-2020 a 1961-1990
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Dlhodobý priemer mesačného zrážkového úhrnu
(1991-2020)
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Ako zadržiavať vodu v obciach a mestách? A prečo?
Keď hovoríme o vodozádržných opatreniach v intraviláne obcí, vytvoril sa nový pojem „modro-zelená infraštruktúra”, do ktorej môžeme
zahrnúť všetko od zelených striech, dažďových záhrad a jazierok, detenčných nádrží, vsakovacích priekop až po mestskú zeleň – inými slovami všetko, čo pomáha absorbovať a zachytávať dažďovú vodu. Samozrejme, keď hovoríme o modro-zelenej infraštruktúre v intravilánoch obcí
a miest, nemožno zabúdať ani na potoky, rieky a iné vodné plochy a ich
príbrežnú vegetáciu, ktoré si rovnako zasluhujú našu pozornosť a starostlivosť. Zachytávanie dažďovej vody za účelom jej neskoršieho využitia
môže znížiť ohrozenie jednotlivých nehnuteľností a dokonca aj celých
ulíc pred ničivými dôsledkami extrémnych zrážok. Málokto si uvedomuje, že ak zachytíme zrážkové vody z povrchového odtoku a nevypustíme
ich priamo do verejnej kanalizačnej siete (resp. len ich malú prebytočnú
časť), má to aj ekonomické benefity tým, že možno ušetriť na poplatkoch
za stočné za odvedenú dažďovú vodu.
Ako dôležitú formu zadržiavania vody v krajine je tu potrebné spomenúť aj umožnenie vsakovania vody do podložia pod parkovacími
plochami. Voda stekajúca zo spevnených nepriepustných povrchov
(z parkovísk a cestných telies) významným spôsobom zaťažuje kanalizačnú sieť hlavne počas prívalových zrážok, ale aj znečisťuje povrchové
toky, ako sú potoky, rieky a vodné nádrže. Keď atmosférické zrážky dopadnú na nepriepustný povrch z betónu alebo asfaltu, vytvorí sa povrchový odtok, ktorý so sebou strháva znečisťujúce látky nachádzajúce sa
na povrchu. Najhoršie je, ak takáto voda je bez adekvátneho prečistenia
priamo vyústená do vodných tokoch, čo má priamy negatívny dopad na
kvalitu vody v toku a život v ňom, samozrejme následne aj na celý potravinový reťazec. Takýto stav je však neudržateľný. Riešením je buď používať vhodnejšie materiály, napr. zatrávňovacie tvárnice, prípadne tzv.
vodopriepustný betón, ktoré umožnia vode vsiaknuť do položia, alebo
potom vyspádovať povrch tak, aby voda z povrchu odtekala do vytvorenej priehlbiny v teréne (nazvime to dažďová záhrada), kde postupne
vsiakne do pôdy a len v prípade silných prívalových dažďov sa nechá
odtiecť do kanalizačnej siete, prípadne na iné vhodné miesto cez bezpečnostný prepad.
Dažďovými záhradami v podstate napodobňujeme samotnú prírodu.
Voda v lese po výdatných zrážkach zapĺňa rôzne priehlbiny v teréne a kaluže, odkiaľ neodteká, ale postupne vsakuje do pôdy, z ktorej si ju nasajú
rastliny a pri prebytku dopĺňa zásoby podzemnej vody. Dažďová záhrada
je teda napodobenina prírodných procesov. V dobre navrhnutej dažďovej záhrade neostane voda viac ako pár hodín po odznení zrážok. Na
dno dažďovej záhrady sa môžu vysadiť rôzne vhodne zvolené hlbokokoreniace rastliny, ktoré navyše majú schopnosť dočisťovať zadržanú vodu.

Blavské noviny
Mnoho ľudí si myslí, že dažďová záhrada bude trvalo zamokrené miesto.
Nie je to celkom tak, lebo ak je vytvorená na mieste s dobrými podmienkami z pohľadu podložia, tak väčšinu času dažďová záhrada bude
v podstate suché miesto. Preto aj rastliny na výsadbu sa uprednostňujú
skôr suchomilné, tolerujúce občasné zaplavenie. Navyše aj po estetickej
stránke môže byť dažďová záhrada také malé umelecké dielo lahodiace
oku, čo môže výrazne spríjemniť život v našich zastavaných betónových
džungliach.
Vodozádržné opatrenia vo všeobecnosti pozitívne ovplyvňujú aj
miestnu mikroklímu, čo je dôležité z pohľadu kvality života obyvateľov
hlavne počas horúcich letných dní. Myslím, že nikomu sa v lete nechce
žiť na vyprahnutom sídlisku s vysušeným trávnikom, ktorý si na to, aby
ostal zelený po celé leto, vyžaduje ustavičnú závlahu.
Ak by sa nám podarilo zachytiť aspoň časť spadnutých zrážok, môžeme
tým aspoň čiastočne zmierniť dopady sucha na pôdu. Zachytené zrážky
je možné použiť ako alternatívny zdroj vody pre mestskú zeleň v obdobiach sucha alebo v našich záhradách. Navyše dažďová voda je mäkká,
a teda je prirodzenejšia forma závlahy pre rastliny ako voda z vodovodu
vďaka svojmu chemickému zloženiu.
Ako si navrhnúť vlastné vodozádržné opatrenie? Ako jednoduchý príklad zachytávania vody na našich vlastných nehnuteľnostiach môžeme uviesť zbernú nádobu na dažďovú vodu. Každý to pozná - sud sa postaví pod dažďový zvod a voda, ktorá doň naprší, sa použije v záhrade. Je to lepšie, ako nezadržať žiadnu vodu. Lenže
koľko takých nádrží potrebujeme, aby sme čo najviac zachytili dažďovej vody a zároveň ich nemali príliš veľa ani málo? V jednej z našich
posledných štúdií som sa venoval návrhovým veličinám odvodeným
z dlhodobej štatistiky zrážok s cieľom optimalizovania modro-zelených
projektov na klimatické podmienky pre celé územie Slovenska.
Ako jednoduchý príklad uvediem návrh objemov zberných nádrží na
vodu zo zrážok zachytených zo striech budov. Na základe poznatkov a
odhadov pre Jaslovské Bohunice platí, že pre budovu s plochou strechy
150 m2 je potrebná nádrž (alebo súbor menších prepojených nádrží) s
celkovým objemom 3,7 m3. Pri takomto objeme nádrže by mohol majiteľ budovy byť schopný využívať zachytenú vodu v objeme 630 litrov
s frekvenciou raz za tri dni, ktorú by mohol použiť napríklad v letných
mesiacoch na závlahu menšej záhradky, splachovanie toalety, pranie a
pod. Dá sa povedať, že ide o takú jednoduchú kalkulačku (plánujem ju
sprístupniť aj online), podľa ktorej si hocikto na Slovensku dokáže vypočítať pre svoju konkrétnu lokalitu objem potrebnej nádrže po zadaní
vstupných parametrov, ako sú plocha strechy a predpokladaná spotreba vody. Pri zadní charakteristík zrážok bude použiteľná aj pri návrhu
extenzívnych zelených striech a pre ďalšie menšie projekty.
V tabuľke (viď. nižšie) sú ako príklad uvedené simulované a odporúčané
objemy nádrže na zrážkovú vodu. Podľa plochy strechy si každý môže

Odvodňovací kanál za materskou školou na Záhradnej ulici.
Fotka je z obdobia jeho budovania.
Foto: archív fotiek z histórie našej obce
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odčítať potrebný objem nádrže pre vlastnú nehnuteľnosť. Pre občanov
Jaslovských Bohuníc sú hodnoty už optimalizované pre miestny režim
zrážok tak, aby bolo možné zachytiť ich čo najväčší objem. V prípade výdatnejších zrážok ako dokáže poňať nádrž sa prebytočné zrážky nechajú
jednoducho odtiecť bezpečnostným prepadom.
Plocha
strechy

*Simulovaný
objem nádrže
(m3)

Odporúčaný
obje nádrže
(m3)

*Predpokladaný
odber

50

1221

1,5

211

60

1232

1,5

253

70

1329

1,5

296

80

1447

1,5

337

90

2180

2,5

380

100

2443

2,5

442

110

2451

2,5

465

120

2465

2,5

506

130

2550

2,5 – 3

549

140

3586

3,5 – 4

591

150

3664

4

633

*Hodnoty sú počítané podľa postupu uvedeného v práci Onderka a kol.
(2020). On how rainfall characteristics affect the sizing of rain barrels
in Slovakia, Journal of Hydrology: Regional Studies 32, DOI: 10.1016/
j.ejrh.2020.100747
Budú v dohľadnej dobe zelené strechy, dažďové záhrady bežnou
súčasťou našich obcí a miest? Budú musieť, som o tom presvedčený
a iná cesta nie je. Už teraz sa ukazuje, že globálne otepľovanie má svoje účinky aj na klímu na Slovensku. No a s lokálnou klímou je úzko
previazané poľnohospodárstvo a vodné hospodárstvo atď. Mali by sme
na to využiť všetky možnosti, ktoré sa nám ponúkajú vrátane zelených
projektov niektorých samospráv. Sú tu ešte aj podporné schémy a ďalšie iniciatívy Európskej únie pre najbližšie roky. Netreba zabúdať ani na
veľké finančné „Balíky pomoci“ z EÚ, ktoré budú nasmerované práve do
zelených budov, pod čím si môžeme pokojne predstaviť aj budovanie zelených striech a hospodárenie s vodou zachytenou na spevnených povrchoch. Bude zaujímavé sledovať, či vodozádržné projekty na Slovensku
teraz porastú ako huby po daždi.
My ľudia máme tendenciu sa správať ako v známom príbehu o žabe
v hrnci. Dajme žabu do hrnca s vodou. Hrniec postavíme na sporák.
Pod hrncom sa kúri a voda je stále teplejšia, no žaba ďalej sedí na
dne. Nepokúša sa ani len vyskočiť a nakoniec sa uvarí. Nebuďme ako
tá žaba….

Brigáda pri budovaní odvodňovacích kanálov.
Foto: archív fotiek z histórie našej obce
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Silvester „len“ s prskavkami

Každoročne na Silvestra sme spoločne pri ohňostroji vítali nový rok.
Žiaľ, na sklonku minulého roka nám to kvôli pandemickej situácii nebolo dovolené. Nechceli sme iba tak bez povšimnutia a malého pripomenutia konca roka prejsť do toho nového roka. Do každej domácnosti
obec zakúpila balíček prskaviek a o 21.00 hod. sme chceli takto symbolicky spolu osláviť Silvestra. Trocha sme sa obávali, či ľudia túto aktivitu

neodignorujú, ale potešili sme sa, keď nám prichádzali fotografie, na
ktorých bolo vidieť, že hlavne deťom sme urobili radosť.
Viac foto na webe obce.
BK
Foto: MO
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Berte ohľad na nás všetkých

Nezdá sa vám, že vlastniť psa sa stáva akýmsi módnym trendom?
Kedysi bol pes skoro v každom rodinnom dome a jeho úlohou
bolo hlavne stráženie. Domáci ho pohladkali, pomaznali sa s ním
a ak bolo treba, pokarhali. Bol ozajstným členom domácnosti. Bol
ozajstným priateľom človeka.

Nechcem povedať, že teraz ním nie je. Ale keby vedel prejavovať city,
hanbil by sa ísť so svojím majiteľom na prechádzky, ak by vedel, že
ten po ňom nezdvíha exkrementy. Kedysi to robili gazdovia vo svojich dvoroch automaticky. Po uliciach behali iba túlavé psy nezodpovedných gazdov, ale toľko výkalov po uliciach nebolo, ako je teraz.
Psy si svoju potrebu urobili tam, kde práve boli. Dnes si ju urobia iba
tam, kade ide ich majiteľ. Niekoľkokrát do týždňa máme telefonáty,
aby sme už konečne niečo s chovateľmi psov urobili, ale nikto nechce
povedať, koho a kde videl, lebo si nechce pokaziť vzťahy. Možno sa
bojí zakričať na majiteľa, ktorý sa práve v čase, keď na psa prišla ťažká
chvíľa, otočí chrbtom, aby do rána nemal rozbité okná. Prejdite sa po
parku, popri obchvate, po cyklotrase, po poľných cestách, po dedine
alebo len tak po miestach, kde je trocha zelene, a zistíte, akí majitelia
majú psov. Najhoršie na tom je, že tí nezodpovední kazia dobré meno
tým zodpovedným. A potom sa nie je čo čudovať, že ľudia hádžu psičkárov do jedného vreca a nadávajú na každého. V novinách často píšeme o tých nezodpovedných, ale ich častá odpoveď je, že po obci nie
sú koše. Budú aj koše a to čoskoro, len či splnia svoj účel. Ak budete
posielať svoje dieťa, aby vyvenčilo psa a neupozorníte ho, že je treba
po psíkovi, po ktorom tak túžilo, zbierať jeho výlučky, tak sa to dieťa
nikdy nenaučí. Berte ohľad na našich zamestnancov, ktorí pri kosení
nemajú šancu obísť výkaly. Tieto sa potom rozstrekujú na ich oblečenie a po práci sa vracajú zašpinení. Nechceme skĺznuť do roviny, aby
ste udávali. Stačí, ak budete nezodpovedných psičkárov upozorňovať.
Verím, že každý má v sebe aspoň kúsok hanby a časom bude zbierať
po svojom miláčikovi aj on. Berte ohľad na naše deti, ktoré sa hrajú na
verejných priestranstvách a domov prídu s kusom exkrementu na topánke. Berte ohľad na životné prostredie. Berte ohľad na nás všetkých.
Ľudia ale nadávajú aj na psí brechot a mnohí sa pýtajú, či ten alebo
ten má prihláseného psa. Takéto informácie poskytovať nemôžeme,

Zostarli sme
o dva roky
Ľudia sa v minulosti sťahovali bližšie k mestu za lepšou prácou, lepšími službami, za modernejším bývaním. Dnešok je opakom. Akoby
sa ľudia toho všetkého mestského nabažili a opäť vyhľadávajú vidiek
a utekajú z uponáhľaného mesta do dedín, v ktorých vyrastajú rodinné domy ako huby po daždi.
Mladí ľudia stavajú svoje obydlia, vytvárajú rodiny, stávajú sa rodičmi
a starajú sa o to najdrahšie – svoje deti. Deti vyrastajú, rodičia starnú a
stávajú sa starými rodičmi. Prichádza staroba a to posledné - odchod
z tohto sveta. Taký je kolobeh života a toto všetko sa deje i v našej obci.
Tí starší ľudia zvyknú „bilancovať“, čo všetko počas života urobili, koľko vychovali detí, koľko sa im narodilo vnúčat. Keďže sme vstúpili do
nového roka 2021, síce nie vo veľmi pozitívnom duchu, ale v duchu
pandémie, ktorá sa nás všetkých nejakým spôsobom dotkla, mladých,
starých, skrátka všetkých, uvediem vám pre zaujímavosť zopár údajov
z evidencie obyvateľov našej obce za posledné desaťročie.

ale aspoň zverejníme prehľad o tom, na ktorom úseku ulice je prihlásených koľko psov. Možno niektorí len pozabudli na svoju povinnosť
a svojho miláčika si prihlásia dodatočne. Alebo niekomu psík uhynul
a zabudol ho odhlásiť.
Počty psov prihlásených na obecnom úrade podľa ulíc:
Agátova

3

Orechová

16

Blavská

1

Poľná

5

Cintorínska

10

Sídlisko 334

4

Čerešňová

15

Sídlisko 335

2

Gaštanová

2

Sídlisko 336

1

Hl. Bohunice 3 - 35

10

Sídlisko 338

1

Hl. Bohunice 138 - 215

21

Sídlisko 339

2

Hl. Jaslovce 55 - 92

15

Sídlisko 380

1

Hl. Jaslovce 118 - 123

7

Sídlisko 381

2

Hl. Jaslovce 125 - 160

18

Sídlisko 382

1

Hl. Paderovce

32

Sídlisko 383

3

Jabloňová

5

Sídlisko 384

0

Javorová

13

Sídlisko 461

3

Krížna

6

Sídlisko 462

1

Lipová

2

Sídlisko 463

3

Lúčna

1

Šidúnky

17

Na rybníku

2

Školská

1

Nám. sv. Michala

3

Záhradná

1

Nová 20
Spolu evidujeme 272 psov.

Rok

Prisťahovaní

BK

Odsťahovaní

Narodení

Zomrelí

2011

62

61

24

13

2012

92

63

24

11

2013

55

29

18

16

2014

46

31

25

11

2015

61

24

28

18

2016

94

31

28

14

2017

70

38

23

15

2018

69

38

25

10

2019

47

33

18

22

2020

58

37

14

20

Spolu

654

385

227

150

Ku dňu 31.12.2010 bolo v našej obci 1988 obyvateľov, ktorých priemerný vek bol 36,86 roka. Prešlo desať rokov a počet obyvateľov sa ku dňu
31.12.2020 navýšil na 2344 , čo je prírastok 336 občanov. Ako vzrástol
počet obyvateľov, tak vzrástol i priemerný vek na 39,09 roka. V obci
sme cca o 2 roky zostarli, ale ešte sme stále pod priemerným vekom na
Slovensku.
SM
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Sl úž i už v iac ako 20 rokov

Príprava kalovej jamy
V roku 2001 sa v našej obci začalo s budovaním závlahového vodovodu. Od jeho prvého
spustenia uplynulo 20 rokov. Jeho výhody
má možnosť využívať asi polovica domác-

ností, no máme vedomosť, že postupne takúto vodu prestávajú niektoré domácnosti využívať, pretože v záhradách sa im objavili rastliny a burina, ktoré v záhradách nemali. Najväčším problémom bolo zanášanie meandra
a rybníka bahnom z polí, ktorému sme pri
prívalových dažďoch nevedeli zabrániť.
S čistením meandra sme začali už v roku 2012,
kedy v ňom bol miestami nános bahna aj 1,5
m. V roku 2016 sme pristúpili k vyčisteniu
rybníka od bahna, ktorého nánosy boli taktiež
do 1,5 m, a zrekonštruovali sme brehy rybníka. Podľa projektu sa vybudovali na meandri
kaskády, kde sa malo postupne bahno usádzať.
Hneď v roku 2016 začali intenzívne dažde a v
meandri asi dva týždne tiekla zakalená voda.
Boli potrebné ešte ďalšie opatrenia.
Prišiel návrh vybudovať oporné múry a havarijné stavidlo, ktoré uzavrie vstup prítoku
vody pred mostom vybudovaným na začiatku
umelého prítokového kanála Meandra. Ovládanie stavidla, ktoré sa nám podarilo osadiť
ešte pred koncom roka 2020, bude fungovať

Havarijné stavidlo

Bude tento rok
pre nás lepší?

prostredníctvom telefónu. Podarilo sa spevniť
a podbetónovať celú konštrukciu existujúceho
premostenia, ktorá už bola v kritickom stave.
Keďže sa jedná o nemalú investíciu, tak na návrh technického dozoru a projektanta sa začalo uvažovať so zmenou technického riešenia
kalovej jamy a prívodného kanála pred havarijným stavidlom.
Súčasťou tejto II. etapy je úprava šírky prívodného kanála ku kalovej jame, dobudovanie
oporných múrov, osadenie česiel, lávky a dobudovanie malého stavidla pre možnosť odstávky prívodu vody s následnou možnosťou
vyčistenia samotnej kalovej jamy. Všetky tieto
zmeny boli konzultované so Slovenským vodohospodárskym podnikom Piešťany. Dúfame,
že stavebnými prácami a opatreniami bude
zabezpečený bezchybný chod závlahového
vodovodu a týmto riešením ušetríme nemalé
finančné prostriedky, ktoré by sme pravidelne
vynaložili na údržbu.
Zuzana Kordiaková
Foto: ZK

Nános bahna v koryte
Síce vonku svieti slniečko a všetci pomaly pripravujeme záhrady na jarnú výsadbu, no my si v kuchyni Paderovce ešte stále spomíname aj na minulý rok
2020, kedy sme už od začiatku roka mali plné ruky práce s prípravou Obecnej
zabíjačky a Pochovávania basy, kedy nám v kuchyni voňali fašiangové šišky
a zabíjačka. Medzitým sme stihli napiecť sladké dobroty aj na slávnostné Uvítanie novonarodených detí do života, v apríli sme pripravovali veľkonočné nákupy
pre našich dôchodcov, stihli sme aj MDD a už sme aj pripravovali jedálny lístok
pre detský Letný tábor a pre detskú Tenisovú školu. Popri týchto obecných akciách sme, samozrejme, varili každý deň pre našich dôchodcov aj pre dôchodcov
z Radošoviec, pre ktorých sme v minulom roku uvarili a rozviezli 11 965 obedov,
čo je 997 obedov mesačne. Slušné číslo, čo poviete? V minulom roku sme varili
v Kuchyni Paderovce aj na 18 akcií – krstiny, oslavy životných jubileí, 1. sv. prijímania aj kary. A to už sme na konci roka 2020, zabezpečovali sme stravu dobrovoľníkom na prvé celoplošné testovanie na COVID-19 aj pre obec Malženice a
Dolné Dubové a už nám zase v kuchyni rozvoniavali vianočné koláče, ktoré sme
piekli na Vianočný koncert v kostole.
Tento rok je v prvej tretine, stále pripravujeme a rozvážame obedy našim dôchodcom aj dôchodcom z Radošoviec, čím im touto cestou ďakujeme za vernosť,
ktorú nám prejavujú. Staráme sa o stravu pre dobrovoľníkov pri víkendových testovaniach na COVID-19 a veríme, že tento rok bude už len veselší a náš zohraný
tím v kuchyni - kuchár Milan Henček a jeho pomocníčka Ivana Salayová (obaja
na foto) - pripravia ešte veľa dobrých obedov a voňavých dobrôt pre všetkých
občanov a návštevníkov Jaslovských Bohuníc.
Zuzana Jablonková
Foto: ZJ
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Oddychová zóna pri Mlyne

Ihrisko s umelou

plochou je nepoužiteľné
V najchladnejšom období tohto roka sme
mohli pocítiť pokles teploty v našich domácnostiach aj pri vykurovaní, aj pri potrebe použiť teplú vodu. Dôvodom tohto
nepohodlia bola závažná porucha na teplovodnej distribučnej sieti v našej obci. Porucha s veľkým množstvom unikajúcej teplej
vody bola lokalizovaná pred teplovodnou
šachtou, umiestnenou pod umelým trávnikom v priestoroch športového areálu. Slovenské elektrárne, vlastník teplovodného
rozvodu, sa snažili o odstránenie poruchy
v čo najkratšom čase. Po oprave nám zostalo
ihrisko, ktoré sa nebude môcť už využívať.
No našťastie máme pripravenú projektovú
dokumentáciu na vybudovanie moderného
multifunkčného ihriska.
Zuzana Kordiaková

Rybári budú mať
tiež svoje zázemie

Lávka
Už v minulosti sme informovali o zámere
vybudovať v blízkosti starého mlyna v Jaslovciach oddychovú zónu v priestoroch záhrady.
Postupne pracujeme na terénnych úpravách.
Spracováva sa projektová dokumentácia na
premostenie zo záhrady na ostrovček vytvorený medzi starým mlynom a záhradou. Pôjde
o drevené premostenie, ktoré určite pohladí

oko každého návštevníka. Dokončením stavebných prác v tejto lokalite vytvoríme krásne
miesto pre oddych a relax aj v tejto časti našej
obce. V záhrade uvažujeme vysadiť prevažne
ovocné dreviny a kríky a osadiť zopár hracích
prvkov pre deti.
Zuzana Kordiaková
Ilustračné foto: internet

Sídlisku pribudnú parkovacie miesta
Počas realizácie stavby Rekonštrukcia Sídliska prišiel návrh vybudovať popri štátnej ceste pozdĺžne parkovacie státie, nakoľko parkovacích miest je stále nedostatok. Novým
projektom obyvateľom Sídliska pribudne 18
parkovacích miest. Už v roku 2019 sme začali
spracovávať podklady k vysporiadaniu pozem-

kov pod stavbou s Trnavským samosprávnym
krajom. Začiatkom roka 2021 sa nám to podarilo a môžeme pokračovať s vybavovaním
stavebného povolenia a následnou realizáciou
samotnej stavby.
Zuzana Kordiaková

Nové
multifunkčné
ihrisko

Členovia Občianskeho združenia Meander
dávno požadovali vybudovanie podobného
zariadenia ako tenisti, nakoľko majú veľké
množstvo dokumentácie a ich členská základňa je veľmi široká. Doteraz využívajú
dve garáže pri bytovom dome Na rybníku.
Najskôr bolo potrebné urobiť zmenu územného plánu, vypracovať projektovú dokumentáciu a nakoniec prieskum trhu na výber dodávateľa samotného diela. Prieskum
trhu sme robili prostredníctvom TENDERNET-u. Boli oslovené tri firmy. Výhercom
súťaže je firma Termomont, Dolná Krupá
s.r.o. s výhernou sumou 74.973,82 € bez
DPH, druhá firma predložila cenovú ponuku vo výške 89.911,26 € bez DPH a tretia
firma sa zapojila do súťaže s cenovou ponukou vo výške 122.883,19 € bez DPH.
S budovaním novostavby objektu začneme
v čo najkratšom možnom termíne.
Zuzana Kordiaková
Ešte v roku 2018 sme sa zaoberali myšlienkou
vybudovať nové multifunkčné ihrisko, ktoré
by mohli v rámci telesnej výchovy využívať aj
deti zo základnej školy. Umelá tráva bola už
nevyhovujúca, bolo potrebné pristúpiť k jej
výmene. Vedeli sme, že pod týmto ihriskom
sú prípojky inžinierskych sietí, ktoré, ak by
sme chceli ihrisko vybudovať, by sme museli
preložiť. Porucha na teplovodnom rozvode
urýchlila nutnosť vybudovania multifunkčného ihriska. Okrem teplofikácie predpokladáme
potrebu preloženia aj NN sietí. Tieto práce by
sme chceli zrealizovať počas odstávky teplofikácie, aby sme mohli začať s výstavbou multifunkčného ihriska.
Zuzana Kordiaková
Ilustračné foto: internet
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Táto zima nebola skúpa na sneh. Tu sú aspoň
niektoré výtvory, ktoré ste nám zaslali mailom.
Viac fotiek nájdete na webe obce.
MO

Blavské noviny

Chceme zložiť rúška,
dotýkať sa ľudí bez obáv
Ťažká doba spôsobuje, že neraz jednoducho
riešiteľné veci sa v tomto čase javia oveľa zložitejšie, než by sa mohlo zdať. Taký bol a je aj
život v Bohunke. Pandemická situácia ovplyvnila naše domáce a prevádzkové aktivity.
Predvianočné
prípravy prebiehali v nádeji
na spoločne
strávené chvíle
s
príbuznými. Personál
aj klienti sa
pr ipr avov a l i
na najkrajšie
sviatky v roku.
Výzdoba Bohunky trvala
niekoľko dní,
keďže sme si
priali, aby sa tu
všetci cítili ako
doma...
Vyrábali sme vianočné pohľadnice, aby sme
aspoň takto mohli príbuzným popriať krásne
Vianoce a pritom sme si zaspievali koledy a
dobre sa zasmiali.
Príbuzní nás zásobili značným množstvom
potravín pre vianočné pečenie. Rozvoniavala
celá Bohunka, tak sme si zaspomínali na časy,
keď všetko rozvoniavalo aj u nich doma, aké
tradičné recepty používali a ako sa posúvajú
z generácie na generáciu.
Na sviatočnom stole sme mali výlučne zákusky
a koláče napečené v Bohunke vďaka ochotnému personálu , ktorý aj vo svojom voľnom
čase pomáhal s pečením.
Úpravu vlasov vzala do vlastných rúk naša
opatrovateľka Veronika.
Naše obavy sa stali realitou. Vianočné sviatky
strávené v rodinách a s rodinami sa vzhľadom
na aktuálne usmernenia a zváženie rizikových
činiteľov stali len ťažko realizovateľnými.
Zakúpili sme telekomunikačné zariadenie,
ktoré používame pri návštevách klientov bez
fyzického kontaktu. Môžu sa rozprávať cez
mikrofóny, a tak vidieť aspoň cez sklo svojich
najbližších. Takto prebehla aj vianočná svätá
spoveď.
Od Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb sme dostali ďalšie dva tablety pre zabezpečenie videohovorov klientov s rodinami.
Pripravili sme predvianočné posedenie pre
klientov. Podávala sa vianočná kapustnica. Varila ju pani riaditeľka s asistenciou našej Ľubky,
Eriky a Silviky. Pochutili si aj na zákuskoch a
taktiež nesmel chýbať náš tradičný vianočný
punč s ovocím. Po celý čas nám deň spríjemňovala vianočná hudba a koledy. Pani riaditeľka predniesla príhovor, v ktorom poďakovala
všetkým zamestnancom, sponzorom a rodinným príslušníkom, ktorí sa akokoľvek zapojili

Občasník
z Bohunk
y

do realizácie prekvapení pre našich klientov.
Zo srdca ďakujeme deťom zo ZŠ Jaslovské Bohunice a p. starostke Božene Krajčovičovej za
predvianočný príhovor a program pre našich
klientov. Danke Halaškovej za neustály záujem
o nás aj v tejto
„čudnej“ dobe,
za sprostredkovanie darčekov z projektu „Koľko
lásky sa zmestí do krabice
od topánok“.
Ďakujeme
obyvateľom
Jaslovských
Bohuníc, ktorí
nás obdarovali
ovocím a knihami.
Zriadili sme
miestnosť na
fyzioterapiu pre klientov zariadenia. Naším
cieľom je zlepšenie alebo udržanie zdravotného stavu našich klientov. Fyziomiestnosť sme
vybavili potrebnými pomôckami - parafínová
vanička na ruky, ionizačná detoxikačná vanička, masážna vírivá vanička na nohy, biolampa,
umelá soľná jaskyňa, elektroterapia pomocou
prístroja TENS, masážny vankúš, pomôcky
na senzomotorickú stimuláciu, ktorá zlepšuje
prekrvenie chodidiel a má vplyv na zlepšenie
stability. Jednou z procedúr je aj využitie infračervenej lampy a veľký prínosom sú aj nové
rebriny, ktoré si klienti hneď veľmi obľúbili.
Veríme, že procedúry pomôžu nielen zmierniť
bolesť, ale aj zlepšiť pohyblivosť a vytvoriť pocit pohody.
Prvý mesiac v roku, január, nám priniesol so
sebou aj trochu snehu. Touto cestou by sme
chceli poďakovať dobrovoľnému hasičskému
zboru Jaslovské Bohunice za ich pomoc a za
ručné odhŕňanie snehu v areáli Bohunky, aby
sa naši klienti mohli bezpečne poprechádzať a
nadýchať atmosféry chladného zasneženého
počasia.
V čase fašiangov väčšina zariadení sociálnych
služieb bojovala s nákazou covid-19 u svojich
klientov a zamestnancov. Preto tohtoročné
fašiangy prebiehali v Bohunke symbolicky.
Pripravili sme si masky, upiekli šišky, pripili
vareným vínkom, ktoré nám darovali potraviny Vilma, pozreli videoprezentáciu s fotkami z
uplynulého roku.
Sme jedno z posledných zariadení sociálnych služieb, ktoré doposiaľ ustálo ochorenie covid. Veríme, že to tak i zostane. Využili
sme možnosť vakcinácie, nakoľko chceme žiť
život ako pred koronou . Úspešne máme za
sebou druhú dávku vakcín. Chceme zložiť
rúška, dotýkať sa ľudí bez obáv, cítiť pevný
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stisk ruky. Nadýchnuť sa z plných pľúc bez
obáv. Veríme, že práve očkovanie nás opäť
dostane do bežných koľají.
Spoločné stretnutia klientov s vedením sú našou pravidelnosťou. Vedenie Bohunky pravidelne informuje klientov o aktuálnej epidemiologickej situácii ako aj o nových opatreniach
a usmerneniach, rozprávame sa aj o tom, či ich
niečo netrápi a ako by sme to mohli riešiť.
Milí čitatelia, ak by ste náhodou mali nejaký
nápad, ako našim klientom Bohunky spestriť
jedálny lístok alebo spestriť túto čudnú dobu,
budeme veľmi vďační a ochotne spolupracujúci pri realizácii všetkých vašich dobrých nápadov.
Zostáva nám nádej v lepší rok 2021.
V. Ch., sociálna pracovníčka
Foto: Z. M., inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Za nami je smutný rok covidový,
ale prišla znovu jar a s ňou nádej,
že tento rok, ktorý teraz prežívame,
bude lepší a zdravý.
Ľudský um už zvíťazil nad novou chorobou a
verme, že si poradí aj s touto pandémiou.
Aj my v Bohunke zažívame rôzne
obmedzenia, ale vieme, že je to v záujme
nášho ďalšieho jestvovania.
Aj bez našich blízkych,
nám pripravili krásne Vianoce,
čím sa snažili rozveseliť
každé smutné srdce.
Za to ďakujeme pani riaditeľke a jej
kolektívu, že robili všetko preto, aby sme
sa ešte v zdraví mohli tešiť z jari
a vychutnávať každú peknú chvíľu.
M. Gergelyová
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Lov ná s ezó na
n a ryb ník u
s a blíži

Zima končí, jar sa nezadržateľne blíži a pre nás rybárov nastal čas pripraviť sa na novú lovnú sezónu. Minulý rok bol
ovplyvnený pandémiou a vyzerá to tak, že aj tento rok bude
špecifický. Napriek tomu, v súlade s platnými protipandemickými opatreniami, otvárame 1. 4. 2021 novú lovnú sezónu. V lovnom poriadku sme stanovili dodržiavať minimálny
odstup 5 metrov medzi jednotlivými loviacimi a odporúčame sledovať aktuálne nariadenia, ktoré môžu obmedziť lov
na rybníku.
Rybník je po jesennom zarybnení pripravený na novú sezónu. Veríme, že už čoskoro pandémia ustúpi a znovu budeme môcť tráviť spoločne krásne chvíle pri vode. Všetkým
rybárom prajeme pekné úlovky.
Petrov zdar
Správna rada OZ MEANDER

krížovka

Autor krížovky: Ing. Jozef Prítrský

Blavské noviny

23

Nespratníci na rybníku
Rybník aj v zimných mesiacoch, nielen počas sezóny, vyžaduje starostlivosť. Keďže
v prvých dvoch mesiacoch tohto roka bolo
viacero dní so silnými nočnými mrazmi,
voda zamrzla a bolo potrebné vysekať v ľade
otvor na okysličenie vody a odparenie plynov z vody. Človek by neveril, čo pri návšteve
rybníka nájde vo vode, resp. na ľade.
V polovici januára sme pri vysekávaní diery do
ľadu našli pri móle pod ľadom sánky.
Neprešiel ani mesiac a na rybníku na ľade sme
našli betónovú lavičku. Mimochodom, táto lavička má hmotnosť cca 100 kg. Niekto, kto mal
dosť guráže, sa zjavne nudil a mal potrebu ju

premiestniť z brehu na ľad. Keďže sme si neboli istí pevnosťou ľadu a pod nami pri snahe
lavičku dostať z ľadu na breh ľad praskal, na
pomoc sme zavolali hasičov z miestneho DHZ.
Tí boli, aj napriek vyťaženosti s pravidelným
testovaním, ochotní nám pomôcť a lavička je
opäť na svojom mieste.
Ďalší víkend sme pri vysekávaní diery do ľadu
našli na ľade viacero predmetov, ktoré tam nepatria, množstvo haluzí, kamene a niekoľko
kusov drevených hranolov zo staveniska pri
kalovej jame. Tieto predmety sme z ľadu odstránili. V nasledujúcich dňoch sme upratali
aj okolie rybníka a nazberali vrece odpadkov.

Vyčistili sme okolie krbu na konci rybníka a
pozberali plastové odpadky, ktoré si tu niekto
„zabudol“.
Týmto by sme chceli apelovať na tých, ktorí navštevujú okolie rybníka, aby nehádzali rôzne
predmety na ľad, prípadne do vody, rušia tak
ryby a vytvárajú vo vode rôzne prekážky, ktoré
bránia rybárom v love rýb.
Pritom stačí tak málo, aby sme sa k prírode a
svojmu okoliu správali ohľaduplne.
Braňo Fitoš
foto: Braňo Fitoš

platená inzercia 1/2021
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Pri testovaní nie je veľa
času na fotenie, ale aspoň zopár fotiek.
Foto: VT
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