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Stavanie mája
Jednou z tradícií, ktoré sa snažíme dodržiavať dodnes, je stavanie mája. V minulosti zvykli chlapci stavať máje v predvečer
prvého mája priamo pod oknami svojej
vyvolenej. Dnes už staviame len jeden v strede dediny. Tento rok rovnako ako
minulý sme boli prinútení ho za pomoci
našich hasičov postaviť bez divákov. Na
námestí nám po celý mesiac pripomínal
nielen tradície, ale i príchod jari.
Viac foto na webe obce.
Danka H.
Foto: DH
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Tragédia, ktorá spojila ľudí a
ukázala, ako potrebujeme hasičov

23.6.2021 asi polhodinu po 16. hodine sa ulicou niesol čierny štipľavý dym. Vyzeralo to,
ako keby niekto pálil pneumatiky. Človek si
pomyslí, že ľudia si nedajú pokoj a musia aj
v takom teple napriek zákazu páliť. No skutočnosť bola úplne iná. Horel rodinný dom,
v ktorom bývala päťčlenná rodina. Rodina,
ktorá si kúpila starší rodinný dom a pomaličky si ho zveľaďovala. Po príchode na miesto
požiaru sa nedá zadržať slza v oku, keď všade okolo panuje strach, žiaľ a bezmocnosť. Čo
bude ďalej? Domy sú v radovej zástavbe, delí
ich len spoločná stena. Plamene šľahali vysoko
nad strechu, kúdol dymu zahalil slnko a všade
okolo padal popol a bolo cítiť zápach dymu.
Už aj zo susediacich striech sa cez škáry na
streche predieral dym. Bolo šťastím v nešťastí,
že na miesto požiaru prišli do niekoľkých minút naši členovia Dobrovoľného hasičského
zboru obce a začali s chladením vedľajších nehnuteľností. Postupne prichádzali profesionálne jednotky z Trnavy, Piešťan, Hlohovca a taktiež dobrovoľní hasiči zo Špačiniec, Veľkých
Kostolian, Dolného Dubového a Leopoldova.
Prúdy vody pridúšali ohnivé jazyky, ktoré ale
odolávali a pomaly odhrýzali zo strechy od
ulice, pretože vo dvore už bolo všetko zhorené.
Voda postupne premáčala celú nehnuteľnosť,
stropy sa začali pomaly zosúvať. Denné teploty
sa pohybovali okolo 36 stupňov. Pohybovať sa
v hrubých hasičských oblekoch a ešte k tomu
s autonómnymi dýchacími prístrojmi bola
zaťažkávacia skúška. Aj keď sú hasiči chlapi s
dobrou kondíciou, predsa bolo v ich tvárach
vidieť únavu a preťaženosť. Dokonca kvôli
zdravotným problémom pomáhali aj jednému
členovi nášho hasičského zboru. Každý z hasičov vedel, čo má robiť, a aj napriek tomu, že
ich tam bolo asi 50 - 60 (tú informáciu mi dal
profesionálny hasič), nezavadzali si. Po začiatočnom nápore a v čase, keď už oheň strácal
silu, sa začali hasiči striedať a prišlo na chvíľu
aj na oddych. Veď niekoľko hodín ťahali bez
vody a jedla bez toho, aby si to uvedomili.
Voda a pizza bolo to najmenšie, čo sme im
mohli ponúknuť. Ako sa hovorí, že v núdzi

poznáš priateľa, tak v tomto prípade to platí
stonásobne. Volalo veľmi veľa ľudí, ktorí chceli
pomôcť či už finančne alebo pri oprave domu
a žiadali, aby obec vyhlásila zbierku. Len s tou
je to trocha horšie, obec ju musí mať povolenú
ministerstvom financií. Ale v takýchto prípadoch zbierku mohla vyhlásiť fyzická osoba
a my na úrade sme radi pomohli. Hneď na
druhý deň sme s pani Petronelou Lehutovou,
zástupkyňou riaditeľky pre materskú školu,
v Slovenskej sporiteľmi otvorili transparentný
účet, na ktorý prichádzajú peniaze od darcov.
Záštitu nad účtom si vzala pani Lehutová na
seba a neskôr ho prepísala na rodinu. Rodine bola zo strany Hasičského a záchranného
zboru poskytnutá aj psychologická pomoc, s
ktorými sme spolupracovali aj my. Jednalo sa
hlavne o pomoc pri hľadaní ubytovania. Deň
pred touto nešťastnou udalosťou sme dali kľúče nájomníčke, ktorá sa mala nasťahovať do
trojizbového nájomného obecného bytu, no
našťastie sa do bytu ešte nezačala sťahovať.
Pani pochopila vážnosť situácie a kľúče nám
vrátila, aby sa tam do vyriešenia situácie mohla nasťahovať rodina Bubánových. Aj keď sa
hovorí, že naši občania sú zlí a zákerní, opak
je pravdou. Dokázali sme sa stmeliť a každý
v rámci svojich možností pomôcť rodine. Je
vidieť, že ľuďom nie je nešťastie druhých ľahostajné. Škoda na majetku bola predbežne
vyčíslená na 250-tisíc eur. Na záver sa chcem
ešte poďakovať všetkým hasičom, policajnému
zboru aj tým, ktorí aspoň dobrým slovom pomáhajú rodine prekonať tieto ťažké chvíle.
Transparentný účet s názvom POMOC
PRE RODINU BUBÁNOVÚ - číslo účtu
SK20 0900 0000 0051 8063 4328. Ďakujeme všetkým darcom, ktorým nie je ľahostajný osud rodiny Bubánovej a pomôžu
im prekonať tie najťažšie chvíle v živote.
Božena Krajčovičová

Ak ste to nestihli, už nemáte šancu

Zber údajov pre všetky etapy prvého integrovaného a plne elektronického sčítania
obyvateľov, domov a bytov 2021 bol ukončený. Sčítalo sa 5 miliónov 220-tisíc obyvateľov, čo je 92,7 %. Spravili tak klik pre lepšiu
budúcnosť Slovenska. Aktuálne teraz prebieha na štatistike spracovanie údajov. Prvé
výsledky by mali byť známe ku koncu tohto
roka.
V našej obci sa sčítalo 2322 obyvateľov
(z 2360), čo predstavuje 98,39%. Sme nad
celoslovenským priemerom. Asistované sčítanie využilo len 6 občanov.
Z ôsmych krajov, ktoré na Slovensku máme,
sa Trnavský kraj so sčítaním obyvateľov
93,1% umiestnil na piatom mieste. Najvyššiu sčítanosť má Žilinský kraj - 94,6% a

najnižšiu Bratislavský kraj - 89,9%.
Len pár jedincov si túto úlohu nesplnilo.
Patrili k nim aj ľudia prihlásení na obec,
s ktorými nie sme v kontakte ani nevieme,
kde sa nachádzajú. Vcelku však môžeme
skonštatovať, že sme sa ku sčítaniu ako obec
tak aj občania postavili zodpovedne, za čo
všetkým ďakujeme.
Poznámka: podľa štatistického úradu SR
sme mali k 31.12.2020 2360 obyvateľov,
čo bol pre sčítanie smerodajný údaj. Podľa
obecných evidencií sme mali k tomuto dátumu len 2334 obyvateľov, podľa tohto by
sčítanosť bola na úrovni 99,48 %.
BH

EditoriÁl
Konečne na ulici vidím ľudí, ktorí sa všetci nepodobajú na banditov z westernov,
ktorým polovicu tváre pri prepadávaní
vlakov a dostavníkov prekrývala šatka.
Keď som stretla niekoho ešte aj v slnečných okuliaroch a s čiapkou alebo šiltovkou na hlave, „tuho“ som rozmýšľala, kto
sa mi to vlastne pozdravil. Chýbala mi aj
mimika tvárí a to pousmiatie či úsmev.
Konečne je to za nami, aj keď v interiéri ešte stále lapám dych pod rúškom a
túžobne čakám na deň, keď „tí hore“ náš
okres prefarbia do zelenej farby. Lebo ako
som sa dozvedela, nie je to také jednoduché a nezávisí to len od dobrých čísel u
nás.
Na druhej strane sa bojím, ako táto nadobudnutá sloboda s nami zakýva. Väčšina
sa začala správať, akoby tu ani pandémia nebola. Plánovanie dovoleniek je v
plnom prúde, akoby sme chceli rýchlo dobehnúť všetko zameškané. Čo to
prinesie okrem opálených tiel, plného
facebooku plážových fotiek a večerných
posedení pri orosených pohároch? Počkajme si na jeseň. Ak sa opäť zmeníme na
uliciach na „banditov“, poďakujme sa len
sebe. I keď východisko je. Máme slobodu,
tak spravme niečo pre to, aby sme si ju
udržali a dajme sa zaočkovať. Kvôli sebe,
našim blízkym, známym aj neznámym
v našom okolí.
V odpadovom hospodárstve je júl prelomový. Je zakázané ukladať kuchynský
bio odpad do komunálneho odpadu.
Rodinné domy už kompostujú, ale prišlo
už aj na „bytovkárov“. Pribudne nám kôš
na kuchynský odpad a hnedý kontajner
k bytovkám. Nebude to len pro forma –
dáme koše, lebo to káže zákon. Odpady
sa budú aj kontrolovať a vážiť a zariadime
sa podľa výsledkov.
Posledné júnové dni zasiahla dedinu
veľká tragédia. Požiar rodinného domu
v Jaslovciach je mementom pre všetkých.
Či chceme, alebo nie, dotklo sa nás to.
Všetci sa môžeme ocitnúť v tejto situácii.
Udalosť ale ukázala aj na to, akí sú potrební hasiči.
Prázdniny a leto sú tu. Začíname sa aj
my opatrne vracať do starých koľají. Mal
by sa konať denný letný tábor pre deti aj
nejaké tie väčšie kultúrne akcie v amfiteátri. My veľmi chceme. Či to zrealizujeme,
to záleží od vývoja situácie a od toho, ako
sa budeme aj my správať.
Dostali sme šancu na reštart. Začnime od
začiatku a zodpovedne. Neklaďme svoje
záujmy pred všetko ostatné. Nežijeme
každý vo svojej bubline, ale sme súčasťou
celku.
Prajem vám pekné letné zážitky a nech
nás jeseň privíta zdravých a oddýchnutých!
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Záverečný účet bol schválený bez výhrad
Zo zasadnutí zastupiteľstva

Od posledného vydania novín zasadalo zastupiteľstvo 2x, 29.3.2021 (9 poslancov z 9) a
21.6.2021 (8 poslancov z 9).

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
uzn. 553, 576/VIII – kontrolu plnenia uznesení,
uzn. 574, 615/VIII - informácie zo zasadnutí
komisií,
uzn. 579/VIII - stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok
2020,
uzn. 582/VIII - rozpočtové opatrenia č. 1 6/2021,
uzn. 595/VIII - Súhrnnú správu o plnení
úloh Komunitného plánu sociálnych služieb
v obci za rok 2020,
uzn. 608/VIII – Správu o výsledku kontroly za 1. polrok 2021 - Prenájom športovísk v
obci za roky 2018, 2019 a 2020,
uzn. 614/VIII - správu Komisie pre ochranu
verejného záujmu o preskúmaní majetkového priznania starostky Boženy Krajčovičovej
za kalendárny rok 2020,
schválilo:
uzn. 552, 575/VIII – program zasadnutia,
uzn. 554-561,563-565, 583-594/VIII – rozpočtové opatrenie 8 - 16, 19 - 28, 31 - 58.
uzn. 562/VIII – na zrealizovanie lávky na
mlyne sumu 5-tis. €,
uzn. 566/VIII - predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na multifunkčné ihrisko
a maximálnu výšku spolufinancovania vo
výške 172 067 € s DPH z celkových nákladov
projektu 344 134 € s DPH,
uzn. 567/VIII - postup verejného obstarávania – podlimitná verejná obchodná súťaž bez
elektronickej aukcie a komisiu pre verejné
obstarávania zákazky „Multifunkčné ihrisko,
uzn. 568, 569,570,571/VIII – odpredaj pozemku určenom na IBV spoločnosti KOKI
plus s.r.o., Jaslovské Bohunice; Andrejovi
Rímešovi, Trnava; Zuzane Pešatovej, Zvolen;
Ing. Milanovi a Andrei Staníkovým, Trnava. Ide o víťazov obchodnej verejnej súťaže,
ktorá bola vypísaná na predaj pozemkov na
Dubovej ulici,
uzn. 572, 578/VIII - plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. a II. polrok
2021,

Cenník prenájmu inventára:

uzn. 573/VIII - výmenu terajšieho dvojizbového bytu z dôvodu riešenia havarijného
stavu,
uzn. 577/VIII - tlačenie prílohy Blavských
novín, Cesta, vo farbe,
uzn. 580/VIII - Záverečný účet a celoročné
hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad,
uzn. 581/VIII - použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 vo výške 1 386 186,63 € a použitie zisku z podnikateľskej činnosti obce za rok 2020 vo výške
145,25 € na tvorbu rezervného fondu obce,
uzn. 596/VIII - Štatút obce Jaslovské Bohunice,
uzn. 597/VIII –VZN č. 134, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 128 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z
verejných prostriedkov (VZN je zverejnené
na webe obce),
uzn. 598/VIII - VZN č. 135, o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb a v prevádzkach na území obce (VZN je
zverejnené na webe obce),
uzn. 599/VIII - doplnenie návrhu VZN o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území
obce a o trhovom poriadku pre príležitostné
trhy konané na území obce o nový bod č.4 v
Čl. 9 v znení,
uzn. 600/VIII - VZN č. 136 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy konané
na území obce (VZN je zverejnené na webe
obce),
uzn. 602, 603/VIII – spôsob (obchodná
verejná súťaž) a podmienky odpredaja hasičského motor. vozidla KAROSA CAS K25
LIAZ 101.860 typ 271.01 /ŠPZ: TT813CF/
a – pracovná štvorkolka LINHAI LH700U /
ŠPZ: TT185AN,
uzn. 604/VIII - odpredaj motorového vozidla zn. KAROSA CAS K25.1.101, ŠPZ:
TT918EF víťazovi verejnej obchodnej súťaže
Rudolfovi Kollárovi, Lazany za kúpnu cenu
1000 €.
uzn. 605, 606/VIII - spôsob prenájmu pozemkov PF Jaslovské Bohunice a PD Ratkovce-Žlkovce ako prípad hodný osobitného
zreteľa,
uzn. 607/VIII – spôsob odpredaja pozemku

• obrus s vyčistením – 1,80 €/ks/podujatie,
• banketová sukňa na stôl s vyčistením - 3,- €/ks/podujatie,
• príbory: lyžička, vidlička, nôž, kávová lyžička, dezertná vidlička
– 0,10 €/ks/podujatie,
• sklené poháre: na víno, na šampanské, na nealko, na kávu –
0,40 €/ks /podujatie,
• taniere : plytký, hlboký, dezertný – 0,40 €/ks ......klubový – 0,50
€/ks/podujatie,
• kompótové misky: 0,20 €/ks/podujatie,
• veľká kompótová (servírovacia) misa: 1,- €/ks/podujatie,
• džbán sklenený na víno/nealko - 2,50 €/ks/podujatie,
• set na kávu – šálka a podšálka – 0,60 €/set/podujatie,

v k. ú. Paderovce žiadateľom Ing. Andrei a
Ing. Martinovi Krchnákovým, Trnava ako
prípad hodný osobitného zreteľa,
uzn. 609/VIII – zrealizovanie rozšírenia
vjazdu na parcele č.72/2. k. ú. Paderovce za
účelom vybudovania odstavnej plochy pre
osobné motorové vozidlo,
uzn. 610/VIII - realizáciu stavebných prác
pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice každý
rok v súlade s postupom určeným pre zákazky s nízkou hodnotou,
uzn. 612/VIII - zníženie nájomného za obdobie 01 – 04/2021 vo výške 50% , t. j. 155,00
eur bez DPH,
uzn. 613/VIII - schvaľuje poradovník na
trojizbové byty: 1. Elena Szépová, Jasl. Bohunice, 2. Viktória Fidesová, Jasl. Bohunice,
3. Svetlana Vrbovská, Jasl. Bohunice, 4. Mariana Tichá, Jasl. Bohunice,
5. Barbora Malá, Jasl. Bohunice, 6. Anna Bežuchová, Jasl. Bohunice,
uzn. 616/VIII - schvaľuje cenník prenájmu
reštauračného inventára (viď cenník),
neschválilo:
- rozpočtové opatrenia 17,18,29,30
- zmenu územného plánu obce pre zriadenie
mosta na Záhumenickej ulici,
- realizáciu spevnenej plochy v Paderovciach
pri obchode,
- zapracovanie zmeny územného plánu v lokalite Panské diely – zmena charakteru pozemkov z IBV na občiansku vybavenosť,
- 50% zľavu na poplatok za užívanie verejného priestranstva vjazdu do rodinného domu,
ukladá:
uzn. 601/VIII – zapracovať zmeny územného plánu 7i/2019 – funkčného využitia pozemkov v k. ú. Paderovce z plôch záhrad na
plochy občianskej vybavenosti.
Uznesenia sú krátené. Zápisnice zo zasadnutí
zastupiteľstiev nájdete na webovej stránke obce https://www.
jaslovske-bohunice.sk/
samosprava/obecne-zastupitelstvo/zapisnice-oz/.
BH

•
•
•
•
•
•
•
•

polievková terina + naberačka – 1,10 €/sada/podujatie,
kávovar bez kávy – 30,- €/jednorazovo na podujatie,
chafing s ohrievacím médiom – 10,- €/ks/podujatie,
skladací stôl – 5,- €/deň,
stolička čalúnená (spod pošty) – 3,- €/deň,
stôl na wellcome drink - 4,- €/deň,
upratanie po akcii v priestoroch KD Paderovce – 2,-€/osoba,
možnosť objednania jedál, nápojov, vína, prípitku podľa platného cenníka,
• zapožičanie stanu 1 - 4 dni pre občanov obce Jaslovské Bohunice 60 €/1 ks, pre cudzích 100 €/1ks.
Kontakt: Zuzana Jablonková, tel.: 0905 286 649
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Záverečný účet
obce Jaslovské Bohunice za rok 2020

Záverečný účet obce Jaslovské Bohunice za rok 2020 bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Záverečný účet bol prerokovaný na zasadnutí OZ 21.6.2021 a uznesením OZ bol prijatý bez výhrad.
Obec Jasl. Bohunice vykazovala k 31.12.2020 nasledovné plnenia
v oblasti príjmov a výdavkov v €:
Príjmy so školstvom a ZpS Bohunka spolu

6 526 835

Základná škola s materskou školou:

bežné príjmy obec spolu

5 671 211

Príjmy spolu

Z toho:

1 100 127

• výnos dane z príjmov

1 125 969

Z toho vlastné príjmy a dary

21 970

• miestne dane

2 985 689

Za stravovanie

63 690

• daň za dobývací priestor
• nedaňové príjmy

2 012

Výdavky spolu

1 081 755

483 784

Z toho: Základná škola

628 794

• školstvo PK a OK zo ŠR

611 885

Materská škola

219 707

• ZpS Bohunka zo ŠR

261 120

Školský klub

68 338

• transfery zo ŠR

74 557

Školské jedálne pri ZŠ a MŠ

164 936

• podnikateľská činnosť

126 195

školstvo vlastné bežné príjmy a dary

74 285

Základná umelecká škola:

ZpS vlastné bežné príjmy a dary

257 090

Príjmy spolu

kapitálové príjmy

375 401

Z toho vlastné príjmy a dary

11 062

finančné operácie

148 847

Výdavky spolu

212 202

prijatá návratná fin. výpomoc

212 202

62 174

ZpS Bohunka:
Výdavky so školstvom a ZpS Bohunka spolu
Z toho: bežné výdavky spolu
• výdavky obce VS
• podnikateľská činnosť
• školstvo spolu /ZŠ a ZUŠ/

5 068 038

Príjmy spolu

537 709

4 234 482

Z toho vlastné príjmy a dary

256 940

2 239 468

Výdavky spolu

537 709

163 328
1 293 977

• obstaranie DLHM a pozemkov

260 385

Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce Jaslovské Bohunice za
rok 2020 je prebytok vo výške 828 034,89 €, ktorý bol spolu s výsledkom hospodárenia z podnikateľskej činnosti obce vo výške 973,36 €
v súlade s uznesením OZ prevedený do rezervného fondu obce.

• projektová dokumentácia

28 256

Ing. Veronika Strečanská

• výstavba a rekonštrukcia

436 990

• ZpS Bohunka
kapitálové výdavky spolu

finančné operácia

537 709
725 631

107 925

Majú „samozrejmosti“ hodnotu?

V

jeden májový utorok cestou do knižnice bolo po chodníku
v okolí kostola aj pri škole veľa rozpučených mandarínok
(občas sú to aj jablká). Hneď som vedela, že deti v škole dostávali k obedu vitamínové prilepšenie. Oranžová dobrota ale skončila na zemi. Nie je predsa nič zábavnejšie, ako keď sa rozprskne
pristúpená mandarínka.

Pri pohľade na to som sa vrátila o niekoľko rokov späť. Najmä starší si budú pamäť na tie rady pred zelovocom, keď sme na Vianoce chceli mať na stole mandarínky (nebolo ich dostať po celý rok).
A to sa „na hlavu“ dávali len dva kilá! Neviem si predstaviť, že by
sme s nimi spravili to, čo bolo po chodníku. Mama ich vždy strážila
ako oko v hlave aj s inými dobrotami (podpultovým tovarom boli
aj lieskové orechy, figy, ďatle, banány, kakao, kokosová múčka, salko mlieko, jahodový kompót, ...), aby sme ich do Vianoc nezjedli.

Možno aj preto mi zostal doteraz zlozvyk, že mandarínku väčšinou
zjem aj so šupkou.
Boli výsostne predvianočným tovarom. Možno aj preto sme tie
Vianoce brali ako niečo vzácne, čo je naozaj len raz v roku tak ako tie
mandarínky. Mladším sa to asi zdá ako sci-fi. Všetkého je dostatok
celý rok a v akomkoľvek množstve. Prestáva to byť vzácne.
Lenže mali by sme deti učiť, že všetko má svoju hodnotu. Za všetkým je práca ľudí, k tej by sme mali mať úctu. Mandarínky nerastú
u nás, treba ich z plantáží na juhu doviezť (niekedy až spoza mora).
Doprava niečo stojí. Nehovoriac o tom, že celý tento proces zanecháva stopu na životnom prostredí. A prečo sa to všetko robí? Aby
skončili rozpučené na zemi ...
BH
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Ihrisko nemôže stáť na teplofikácii

red koncom minulého roka sme všetci
pocítili výpadok tepla kvôli poruche na
rozvode tepla, ktorý je umiestnený priamo pod umelým ihriskom a zasahuje aj do
vstupných objektov športového areálu. To bol
dôvod, prečo nebolo možné skolaudovať tieto
objekty. Po odstránení poruchy sa už ihrisko
prestalo využívať, pretože plánujeme na jeho
mieste vybudovať nové – multifunkčné ihrisko aj s bežeckou dráhou, ktoré bude využívať
na telesnú výchovu základná škola. Projektovú
dokumentáciu na ihrisko nám spracovala naša
rodáčka Ing. arch. Gabriela Rolenčíková. Pod-

mienkou Slovenských elektrární a. s. na vybavenie stavebného povolenia je prekládka teplofikácie. Nakoľko je to nami vyvolaná investícia,
budeme ju musieť zrealizovať z vlastných financií. Je to však podmienka, ktorá nám navýši cenu multifunkčného ihriska o približne
150-tisíc eur. Hlavným dôvodom tohto navýšenia je fakt, že kvôli dodržaniu technických
noriem prekládka bude musieť byť realizovaná
cez parkovisko pri štadióne. Stavebné práce
predstavujú polovicu rozpočtu a polovicu rozpočtu tvorí technologická časť. Dohodla som
si stretnutie s generálnym riaditeľom a pred-

sedom predstavenstva Branislavom Strýčkom
práve kvôli prekládke teplofikácie, ktoré sa
uskutočnilo 27.5.2021 v Bratislave. Už podľa
vyjadrenia, ktoré sme dostali k stavebnému
povoleniu sa dalo predpokladať, že výsledkom
tohto rokovania nebude prísľub, že Slovenské
elektrárne a. s. zafinancujú celú prekládku, ale
aj dar vo výške 10-tisíc € nám pomôže.
Prekládka bude mať pre nás aj ďalší benefit.
Konečne budeme môcť skolaudovať budovy
vstupných priestorov športového areálu.
Božena Krajčovičová

Črtá sa nám nové

športovisko

Pri mlyne v časti Jaslovce sa nachádza oplotený
starý kurt. Škoda nechať takýto priestor nevyužitý. Vhodných plôch na voľné športovanie a
pohyb nie je veľa, ak vôbec nejaké sú.
Snáď dobrú myšlienku podporila aj obec, a tak
sme začali s čistením priestoru. Vďaka ochotným dobrovoľníkom – žiakom a študentom sa nám to darí. Náradie aj kontajner poskytla
obec. Po vyčistení plochy obec zabezpečí na
ihrisko odnímateľnú a pohyblivú sieť, na časť
ihriska navezie piesok. Takto vznikne priestor
pre voľnočasové aktivity, napr. volejbal, bedminton, prehadzovanú a rôzne iné hry. Cieľom
je, aby športovaním trávilo čas čo najviac detí
aj dospelých bez podmienky registrácie v nejakom klube.
LŠ
Foto: LŠ

Všetko trvá
veľmi dlho

Ešte v minulom roku sme v rámci verejného obstarávania vybrali firmu na realizáciu
parkoviska v objekte Ubytovne. Zmluvu
s realizátorom sme podpísali ešte
30.4.2020. Kvôli posúdeniu oprávnenosti výdavkov sme ale parkovisko nemohli
realizovať. V máji tohto roku nám bolo
schválených 50-tisíc €, no ešte musíme
čakať na kontrolu verejného obstarávania,
nakoľko sme požiadali o dotáciu 50-tisíc
eur. Posudzovanie projektu sa skončilo
v priebehu mája 2021 a nám už len zostáva
veriť, že kontrola verejného obstarávania
nebude trvať rok. Dovtedy musíme čakať
a medzitým sa zvyšujú ceny materiálov
v priemere o 30 - 40 %. Už prestáva platiť to
známe: „Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj
na zajtra.“ Je to na škodu nás všetkých.
Božena Krajčovičová

Súkromná osoba nesmie

kamerou zaberať verejný priestor
Dostali sme niekoľko upozornení na to, že
niektorí vlastníci bytov alebo nájomníci majú
namontované kamerové systémy na oknách
alebo balkónoch. Upozorňujeme majiteľov
kamier, že ak uhol kamerového systému je
nastavený tak, že okrem vášho domu alebo
balkóna monitorujete verejné priestranstvo,
tak z pohľadu zákona sa už považujete za prevádzkovateľa kamerového systému a padajú
na vás všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona. Súkromná osoba nesmie monitorovať ve-

rejné priestranstvo. Ako vlastník kamerového
systému, resp. prevádzkovateľ máte povinnosťou v zmysle Občianskeho zákonníka zdržať
sa všetkého, čím by ste nad mieru primeranú pomerom obťažovali iného alebo čím by
ste vážne ohrozovali výkon ich práv. Rovnako ako vy tak aj vaši susedia majú právo na
ochranu súkromia a rodinného života a ako
vlastník kamerového systému je vašou povinnosťou toto právo rešpektovať.
Božena Krajčovičová

Budeme mať volejbalové ihrisko

V našej obci sa môžeme tešiť, že veľa detí
športuje. Či už je to futbal, tenis, discgolf,
stolný tenis. Predsa sa nájdu ešte aj nadšenci
iných športov. V minulom roku požadovala
skupinka detí vybudovanie volejbalového
ihriska, no, žiaľ, nemali sme vhodné miesto. Ako najvhodnejšie sa nám javil tenisový
kurt na mlyne. Po obhliadke bolo zistené, že
pod povrchom je betónová plocha, ktorej

vybúranie nepripadá kvôli veľkým finančným nákladom do úvahy. Tak sme sa s nadšencami dohodli, že upravíme túto plochu
drevenými obrubníkmi, do ktorých navezieme cca 200 ton piesku. Veríme, že volejbalové ihrisko bude využívané aj dospelými.
Deti už s prácami začali a vyčistili povrch od
machu. Teraz je už ťah na nás.
Božena Krajčovičová
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Triediť odpad sa treba naučiť

Naša zberová spoločnosť nás upozornila na vysokú mieru zle vytriedeného odpadu. Na internete nájdeme rôzne spôsoby separovania odpadov, ktoré však nie sú vždy v súlade s pokynmi našej zberovej spoločnosti
a s podmienkami na miestnom zbernom dvore. V stolovom kalendári
obce, na webovej stránke a tiež vo vianočnom čísle Blavských novín
nájdete pokyny, ako správne triediť všetky druhy odpadov. Iba tí občania obce, ktorí si zaplatia ročný poplatok za komunálny odpad, môžu
využívať na uloženie odpadu aj miestny zberný dvor. Ten slúži hlavne na
objemné a nadrozmerné druhy triedených odpadov, ktoré sa nevmestia
do nádob, ktoré občania dostali začiatkom tohto roka. Modrá nádoba
slúži na papier a kartón, žltá na plasty, kovy a nápojové kartóny a zelená
na sklo. Ak dáte do nádoby nesprávny odpad, táto nádoba nebude zberovou spoločnosťou vyvezená.
Na zbernom dvore je dôležité riadiť sa pokynmi pracovníka a správne ukladať rôzne druhy odpadov.
Pred vstupom na zberný dvor sa treba ohlásiť u zodpovedného pracovníka, ktorý vás usmerní, kam správne vhadzovať určité druhy triedených zložiek odpadov. Správne uloženie odpadu je veľmi dôležité kvôli
recyklovateľným druhom odpadov, ktoré sa po vytriedení môžu použiť

Drobný stavebný odpad si doma, ak je to možné, ROZTRIEĎTE! Do
drobného stavebného odpadu patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc, keramiky a pod. Tento odpad sa drví a je možné ho ďalej použiť.
Ak tam však vhodíme vedro so zaschnutou maltou, orezanú penu, pásky,
igelity, a pod., ktoré patria do zmesového odpadu, tento odpad skončí na
skládke.
Vývozy skla z domácností.
Sklo vhadzujeme do zelených nádob. Zberová spoločnosť nám na vývoz
skla z domácností určila 30.9. a 16.12.2021. Väčšie množstvo alebo nadrozmerné sklo patrí na zberný dvor.
Zaviedli sme triedenie kuchynského bioodpadu z domácností.
Od júla tohto roka má obec zákonnú povinnosť pre 100 % domácností
zabezpečiť separovanie a odvoz kuchynského BRKO. Domácnosti v rodinných domoch dostali bezplatne kompostéry a domácnosti v bytových
domoch si prevzali perforované košíky a kompostovateľné vrecká s návodom na správne používanie. Obyvatelia v rodinných domoch, ktorí
nemajú možnosť umiestnenia kompostéra na svojom pozemku, môžu
požiadať na obecnom úrade o košík a odpad ukladať do hnedých nádob
na zbernom dvore. Tieto nádoby budú vyvážané v letnom období dva krát
za týždeň.
Všetky dôležité informácie nájdete aj na našej webovej stránke, ako aj na
stránke www.kosit.sk a sociálnych sieťach.
Odpadové hospodárstvo na obci má vo svojej kompetencii Beáta Matovičová, 0915 857 519, beata.matovicova@jaslovske-bohunice.sk .
BM
Foto: BM

na ďalšie spracovanie.
Na zberný dvor je možné priviezť veľkorozmerný odpad - nábytok,
koberce, matrace, bazény, gumu, a pod., veľkorozmerný tvrdený plast,
VYTRIEDENÝ drobný stavebný odpad, papier a kartón zviazaný, čistý
a neroztrhaný starý textil a obuv, obalový a stavebný biely polystyrén,
ktorý sa vhadzuje v hale do gig-bagu, veľkorozmerné sklo aj fľaše, ak
sa vám nezmestia do zelených nádob, biologicky rozložiteľný odpad konáre, zelinu, trávu, ktoré treba uložiť oddelene, kuchynský biologicky
rozložiteľný odpad, na ktorý sú určené hnedé nádoby. Odpad, ktorý neuložíme správne, skončí na skládke, čo je škoda. Škoda je tiež, ak vhodíme do zmesového komunálneho odpadu odpad, ktorý sa dá recyklovať.
Ten skončí na skládke, kde sa bude celé dlhé roky rozkladať a znečisťovať
prostredie, ovzdušie a vodu a navyše nám toto množstvo odpadu zníži
mieru vytriedenia odpadu.
Do big-bagov v hale nevhadzujte špinavý polystyrén od malty ani
farebný polystyrén, ani tácky od mäsa, papier, plasty, ani XPS-styrodur!
KOSIT

Na Sídlisku pribudli hnedé kontajnery na kuchynský odpad.
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Potrebujete ďalšiu
čiernu nádobu?

Niektorí občania mali dve nádoby na zmesový komunálny odpad, no pri distribúcii a
čipovaní nádob im bola tá druhá odobraná,
a to preto, lebo domácnosti do štyroch osôb
majú nárok na jednu nádobu na zmesový
komunálny odpad podľa platného VZN.
Väčšie domácnosti dostali dve nádoby na
zmesový komunálny odpad, no niektorí
občania nám druhú nádobu vrátili, že po
vyseparovaní odpadu ju nebudú potrebovať. Niektorí občania písomne požiadali
o pridelenie ďalšej nádoby, a to hlavne tí,
ktorí majú malé deti alebo starých rodičov
a tvoria viac zmesového komunálneho odpadu používaním hygienických potrieb.
Týmto žiadostiam sme vyhoveli.
BM

Nedoručili vám poštu?
Nie je toho príčinou aj nesprávne alebo chýbajúce označenie stavby, resp.
chýbajúca alebo neoznačená poštová
schránka? Skoro každý týždeň sa na nás
obracajú poštové doručovateľky, aby sme
im pomohli pri „pátraní“ po adresátoch
na území obce.
Viete ale o tom, že ak doručovateľka
nenájde dom, kam má zásielku doručiť
(pretože napríklad nie je označený súpisným a orientačným číslom), alebo ak je
aj plná adresa, ale meno adresáta nenájde
na poštovej schránke, resp. zvončeku,
tak sa zásielka stáva nedoručiteľnou a
je vrátená späť na adresu odosielateľa?
(Čl. 56 ods. 2 Poštových podmienok).
Tvorivosť (alebo šetrnosť) ľudí tiež nemá
hraníc. Platí to aj pri poštových schránkach. Na bránach vidíte odrezané cestné stĺpiky (možno sú to aj tie naše od
vonkajšieho okruhu), ale poslúžila už aj
odrezaná platová fľaša. Samozrejme bez
mena. Aj na toto existuje usmernenie
pošty, ktoré vraví o funkčnej poštovej
schránke. To znamená, že schránka je
dostatočne veľká, uzamykateľná, zabezpečuje zásielky pred odcudzením, vypadnutím aj zlým počasím. A, samozrejme, poštová schránka má byť označená
meno a priezviskom. Pokiaľ na adrese
býva rodina používajúca jedno priezvisko, stačí priezvisko. Ak však býva s
vami osoba, ktorá má odlišné priezvisko,
uveďte ju samostatne na schránke.
Ak dávate do prenájmu byt alebo dom,
zabezpečte, aby bola menom a priezviskom nájomcu označená schránka.
A len tak na koniec. Možno veľa zásielok nájde správneho adresáta len vďaka
tomu, že bývame na dedine, ľudia sa
vzájomne poznajú a doručovateľky sa
snažia, aby listy doručili. Uľahčime im
preto robotu a v našom vlastnom záujme
označme si správne domy a zabezpečme
si funkčnú a ľahko dostupnú poštovú
schránku.
BH

Triedený odpad ukladáme
do nových nádob

Z

amestnanci obecného úradu distribuovali v apríli do každej domácnosti
nádoby na triedený odpad. Každá nádoba má pridelený čip. Čip je ten oranžový
krúžok odspodu hrebeňa nádoby, štítok je
nálepka s čiarovým kódom, ktorá je umiestnená vo vrchnej časti nádoby, ktorý slúžil na
hromadné čipovanie nádob. Domácnosti nad
šesť osôb dostali dve žlté nádoby a dve modré nádoby a jednu nádobu na sklo. Odpad

treba stlačiť, krabice rozložiť, aby zaberali čo
najmenej miesta, aby sme „nevozili vzduch“.
V budúcom roku bude odpadu menej, lebo sa
budú zálohovať plastové fľaše aj plechovky. Ak
je pre niekoho kapacita nádob na triedený odpad nedostatočná, môže si na obecnom úrade
požiadať vrecia.
BM
Foto: Jozef Facuna

Na Sídlisku je kontajner na použitý, čistý a neroztrhaný textil
a obuv a kontajner na použitý
kuchynský olej a tuk. Olej a tuk
môžete vhadzovať v plastových
fľašiach bez zvyškov jedla.
BM
Foto: BM
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Maličkosť, ktorá možno zachráni život
Obec je povinná každej stavbe, nachádzajúcej sa na území obce podľa zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení, určiť súpisné číslo, ktoré je poradovým číslom stavby v obci. Ak má obec
pomenované ulice, určuje sa i
orientačné číslo, ktoré slúži na
účely orientácie na konkrétnej
ulici, a preto by sme mali dbať na
správne označovanie svojich nehnuteľností súpisnými a orientačnými číslami.

život. Pre posádky záchrannej zdravotnej služby, hasičov a polície v prípade neočakávanej
udalosti je to veľká pomoc.

Súpisné číslo /čierne/ sa umiestňuje pri pohľade na rodinný dom
vždy naľavo od orientačného čísSprávne umiestnenie súpisného a orientačného čísla
la /červené/. Správne označenie
rodinného domu je veľkou pomocou nielen pre poštové doručovateľky, kuriérov, ale i v situáciách, ktoré ne- Na doručovanie alebo pre záchranné zložky
očakávame, keď i sekunda nám môže zachrániť uvádzajte vždy adresu buď podľa občianskeho

Vážme si vodu,
nie je samozrejmosťou

E

xtrémne teplé počasie posledných
dní mi vnuklo nápad napísať o dažďových vodách. Prírodné princípy sú
jednoduché, ale perfektne funkčné. Dážď sa
v prírode zachytáva na listoch, ihličí, padá
na zem do trávy. Veľká časť sa ešte pred dopadom alebo z povrchov vyparí do vzduchu.
Po dopade na zem sa ďalšia podstatná časť
vsiakne do zeme. A len menšie množstvo,
ktoré sa nestihne vypariť ani vsiaknuť, odteká po povrchu do potokov, riečok a riek.
Voda, ktorá sa vyparila, spadne opäť na zem.
Buď ako dážď, alebo ako rosa. Pri prirodzenom procese je krajina zdravo zavodnená a
počasie býva stabilné.
To všetko za ideálnych podmienok. Prax je
taká, že my ľudia meníme krajinu. Pokrývame krajinu stavbami, chodníkmi, cestami,
terasami. Voda sa potom nemá kam vsakovať. Mestá sa prehrievajú slnečným teplom
a neochladzuje ich žiadna voda, ktorá by sa
postupne vyparovala.
Kanalizujeme dažďovú vodu - namiesto
toho, aby sa voda vsiakla tam, kde spadla,
odvádzame ju hneď do kanalizácie. Mnoho domov rieši odvedenie dažďových vôd
priamo do kanalizácie. V prvom rade ide o
nezákonnú činnosť, ktorá nám navyšuje náklady na prevádzkovanie ČOV, a v druhom
rade odvádzame dažďové vody z vlastných
pozemkov, ktoré potom ostávajú vyprahnuté, suché. Netreba taktiež zabúdať, že novostavby musia mať zvedenú dažďovú vodu zo
striech na vlastnom pozemku, inak nie je
možné RD skolaudovať.

Čo je výsledkom nášho nezodpovedného
chovania?
Voda v krajine chýba, a to vo veľkom. Vznikajú tak dlhé obdobia sucha, mestá, obce a
nakoniec aj celé kontinenty sa prehrievajú a
potom nás zasahujú veľké prívalové zrážky
z oceánov. V prirodzene zavodnenej krajine
prší často, ale nijako výdatne. V odvodnenej
krajine prší poskromne, ale extrémne. Sám
nerozumiem, prečo tak robíme, keďže v konečnom dôsledku na to doplácame a znepríjemňujeme si tak život.
Silu a veľký prínos zachytávania dažďovej
vody som si uvedomil vtedy, keď som videl,
ako mnou zrealizovaná vsakovacia jama na
pozemku rodinného domu krásne zachytáva vlahu. Bolo vidieť, že tráva v okruhu
niekoľkých metrov okolo vsakovacej jamy,
do ktorej bola zvedená dažďová voda zo
strechy, bola krásne zelená aj v suchom období, no na zvyšku pozemku už bolo badať
aj suchú trávu, a preto je potrebné jej denné
zavlažovanie. Niekedy mám pocit, že ľudia
sa až príliš boja dažďovej vody a myslia si,
že si jej odvedením chránia svoje stavby, čo
vôbec nie je pravda. Zachytávanie vody sa
robí rôznymi spôsobmi, ktoré sú ľuďom dávno známe (vsakovacie jamy, retenčné nádoby atď.). Je len na nás, čo bude ďalej s týmto
problémom, no klimatické zmeny sú aj budú
varovaním pred naším ďalším konaním.
MD

preukazu, napr. Slnečná 603/35, alebo súpisné číslo vynechajte a uveďte iba Slnečná 35,
pretože číslo 35 je orientačné číslo a slúži na
rýchle nájdenie vašej nehnuteľnosti. V prípade, ak si na rodinný dom
osadíte čísla rovnakej farby /musia
byť obidve/, dbajte na ich správne
uloženie /obr./, aby neprišlo k ich
zámene. Napr. vlastník si osadí na
dom súpisné číslo 35 v bronzovej
farbe, druhý si osadí orientačné
číslo 35 v bronzovej farbe a vyvolá
to v nás automaticky dojem duplicity, ako keby boli dve nehnuteľnosti označené rovnakým číslom.
Pristupujme k tomu zodpovedne,
aby nás takáto jednoduchá vec, čo
nás veľa nestojí ani finančne, ani
časovo, nestála život.
SM

Nech nekončia na zemi

Verejné priestory nám v obci krášli veľa vysadených kvetinových záhonov, ktoré potešia
zmysly farebnosťou, vôňou. Zvyšujú estetiku
verejných priestorov, ale, hlavne, sú to malé
oázy pre medonosný aj iný hmyz. Ich realizácia
nebola zadarmo tak ako aj ich údržba.
Záhony nie sú určené pre hry detí, ktoré otrhávajú hlavičky kvitnúcich kvetov, ktoré skončia
po pár metroch na zemi. Nie sú určené ani do
váz do domácností. Poučte v tomto smere svoje deti, že kvety v záhonoch sú určená pre nás
všetkých.
BH

Sme pripravení
na splácanie?

Naša spotreba je šialená. Inak sa tomu ani
nedá povedať. Global Footprint Network
(Platforma globálnej ekologickej stopy)
zverejnila dátum, od ktorého tento rok žijeme na ekologický dlh – je to už od 13. mája.
(Dátum sa vypočítava na základe využitia
krajiny a prírodných zdrojov na produkciu
potravín, surovín, materiálov, energie, na
výstavbu miest, produkciu oxidu uhličitého z fosílnych palív, odlesňovanie a kapacitu zostávajúceho zalesnenia pohlcovať oxid
uhličitý.)
Minulý rok nás pribrzdila pandémia, keď sa
život spomalil. Vtedy tento deň pripadol na
22.8. Rok predtým to bolo 22.7.
Aj keď to vieme, nič s tým nerobíme. Chceme sa mať dobre hneď, teraz. Zajtrajšok nás
nezaujíma. Nakupujeme a nakupujeme –
veď spotreba hýbe ekonomikou. Začarovaný kruh, z ktorého nikto nechce vyjsť von.
Konzumná spoločnosť je ako sekta. Ak sa
dostanete do jej pazúrov, je ťažké sa z nich
dostať. Sme pripravený na deň, keď sa dlh
začne splácať?
BH
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Rýchle striedanie módnych štýlov a nízke ceny znamenajú celosvetovo obrovský
boom textilného priemyslu – a, samozrejme, aj vyhodených odevov. Pritom sa textil druhotne spracováva len veľmi málo.
Viete, že na výrobu jedného trička sa spotrebuje 2500 litrov vody? To je množstvo
pitnej vody pre jedného človeka na 2,5
roka.
Podľa odhadov spôsobuje textilná výroba
približne 20 % celosvetového znečistenia
vody.
10 % celosvetových emisií skleníkových
plynov vzniká pri výrobe odevov a obuvi.
Majte to na mysli, keď si kupujete nové
tričko.
Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/ .
Slováci sa v spotrebe mäsa úspešne blížia
k priemeru západných krajín. V roku 2017
sme zjedli na hlavu 63 kg mäsa. V roku
2019 to už bolo 70 kg. Je to dvojnásobok
svetového priemeru.
Viete napríklad, že potraviny dopestované v skleníkoch majú niekoľkonásobne
vyššiu ekologickú stopu, ako tie isté potraviny dopestované na poli? Podľa výpočtov je súčasná plocha obrábanej pôdy
na našej planéte dostatočná, aby nakŕmila
všetkých obyvateľov. Len by sme museli
prestať s ich plytvaním.
Podľa OSN na Slovensku vyhodíme ročne
do kontajnerov 900-tisíc ton potravín. To
znamená, že každý obyvateľ Slovenska vyhodí priemerne 0,44 kilogramu denne!
Zdroj: https://zajezka.sk/sk/blog/ekologick%C3%A1-stopa-strava .
Viete, že...
...v roku 2020 sme na Slovensku vyprodukovali 2 milióny ton odpadu – napríklad
Eiffelova veža váži asi 10 tisíc ton. Čiže
sme vyprodukovali na malom Slovensku
odpad, ktorý sa rovná váhe 200 Eiffelových veží. Z toho sme zrecyklovali len 29
%, necelú jednu tretinu.
... byrokracia vládne svetu, to vieme veľmi
dobre. Až 95% všetkých dát je ešte stále
uschovaných na papieroch. Archívy sa nerátajú na kilá alebo kusy nejakých ukladacích jednotiek, ale na kilometre.
... oceán je najväčšou skládkou plastu. Vyrobený je z chemických látok získaných
predovšetkým z ropy (jej svetových zásob
je podľa optimistických predpokladov ešte
asi na 60 rokov, podľa pesimistických na
30).
... Slovensko patrí v Európe medzi krajiny
s najvyššou mierou skládkovania odpadu.
Oficiálnych veľkých skládok je na Slovensku asi 90. Ale do budúcnosti sa budeme
musieť „polepšiť“ a zmeniť svoje správanie
v tejto oblasti. Európska únia totiž stanovila také ciele, že budeme musieť pristúpiť
k zásadným reformám.
Zdroj: internet
BH

Zo života údržby obce
Od posledného čísla novín ubehli 3 mesiace ako voda. Za tento čas máme na úseku údržby
kopec práce za sebou. Aby ste mali prehľad o tom, čo všetko robíme, rozhodli sme sa, že vás
prostredníctvom Blavských novín budeme pravidelne informovať o našich činnostiach.

Vykladanie nádob na odpady
Zelené verejné priestranstvá
Po zimnej údržbe zostalo na chodníkoch a
krajniciach po posypoch veľa jemného štrku,
ktorý bolo potrebné pozametať v celej obci.
Začiatkom apríla bola už jar za dverami, všetko pomaly pučalo a začínalo kvitnúť. Rastliny,
stromy a tráva potrebujú ošetriť, aby sme sa z
nich mohli tešiť na verejných priestranstvách
aj v okolí našich príbytkov. Záhony dostali
jarný strih, trávy jarný rez a trávnaté plochy
pri parčíkoch potrebovali omladiť a pohnojiť.
Priebežne odstraňujeme buriny zo záhonov a
odkvitnuté rastliny.
Drevná hmota
Jarný strih stromov prebiehal i vo vašich záhradách – vyložené kopy konárov pomáhame zbierať a vyviezť tým, ktorí nemajú možnosť sami
si ich odviezť na Ekodvor. Tu by som sa chcela
pozastaviť a poďakovať všetkým občanom,
ktorí dodržiavali podmienky zberu a uľahčili nám tak prácu. Ak by dodržiavali všetci
podmienky a termín zberu, ušetrili by sme
viac času na iné nadväzujúce práce. V tomto
roku sme po prvýkrát dali do ponuky službu
bezplatného drvenia konárov z domácností.
Ponuku využilo 5 občanov a zužitkovali tak
svoju drevnú hmotu do kompostu. Zároveň
prebiehalo vydávanie kompostérov na Eko-

dvore. Kto túto možnosť ešte stále nevyužil,
môže sa obrátiť na pani Beátu Matovičovú. Do
konca marca je zákonom stanovený termín
rezu stromov. Naši pracovníci vykonávajú i
túto činnosť. Stromy, ktoré boli napadnuté a
veľmi poškodené, sme na základe povolení
odstraňovali a tenšie časti drvili do kompostu
komunitnej kompostárne.
Testovanie
Celý mesiac apríl i začiatok mája sa niesol v
znamení pandemickej situácie a v obci sme
stále testovali antigénovými testami. Aby sme
chránili seba i našich spoluobčanov, po každom testovaní prebiehala dôkladná dezinfekcia a čistenie priestorov a prípravy na ďalšie
testovanie.
Smetné nádoby
Zmeny v separovaní sa dotkli aj nášho úseku,
keďže zmenou zákona prišla požiadavka od
obcí na väčší počet smetných nádob a spoločnosti ich nestíhali dodávať. Museli sme zvoliť
dočasný variant a roznášali sme vrecia na separovaný odpad do domácností. Dodaním
nových nádob nám pribudlo označovanie a
čipovanie, kým sme začali s ich samotnou distribúciou.
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Kosenie

nie patrí i dobrovoľníkom z tenisových klubov.

Práca so smetnými nádobami nás zachytila v
období, kedy sme mali pokračovať s kosením
verejných priestranstiev. Kosbu nám, bohužiaľ, oddialilo i dlhšie obdobie dažďa, po
ktorom všetko rástlo veľmi rýchlo. V čase vydania novín budeme mať za sebou LEN druhú
celoobecnú kosbu. Slovíčko LEN píšem preto,
lebo v tomto období už to býva tretia kosba. Pri
kosení sa opäť zastavím a dovolím si vás osloviť
i upozorniť. Veľmi často sa nám stáva, že čakáte
a zastavíte pracovníkov údržby a prosíte, aby
vám pokosili len kúsoček u vás doma. Viem,
že je mnoho občanov, ktorí nemajú možnosť si
sami pokosiť či už zo zdravotných alebo iných
príčin. Avšak zamestnanci obce majú pokyny a
plán dňa, podľa ktorých majú vykonávať svoje činnosti. Ak nemáte možnosť zabezpečiť si
kosenie sami, obráťte sa na obecný úrad, prípadne na tel. číslo 0918 406 878. Dohodnite si
termín kosenia a my pre vás túto službu radi
vykonáme. Upozorňujem, že pracovníci majú
zakázané bez vedomia vedúceho pracovníka
opustiť pracovisko. Píšem to preto, aby ste si
uvedomili, že môže dôjsť nielen k poškodeniu
vášho majetku, ale i k úrazu vás či samotného
pracovníka na mieste, kde sa v tom čase vôbec
nemal nachádzať. V tomto roku sme mali doposiaľ 5 žiadostí o skosenie súkromného majetku občanov, ktoré boli riadne vykonané.
Bežné kosenie priestranstva cintorínov prebieha pri plánovaní ako prvé, aby bolo miesto
posledného odpočinku dôstojné.

Byty

Závlahy
Keďže s jarou prichádza i obdobie sadenia a
tepla, zamestnanci obce pripravovali závlahové
systémy na spustenie do prevádzky. Všetky nahlásené poruchy s roztrhnutými ventilmi boli
odstránené. Závlahový systém v časti Sídlisko
je súčasťou rozsiahleho systému okruhov. Nakoľko polievame vodou z Blavy, filtre sa veľmi
rýchlo zanesú a do niektorých okruhov nedotlačí dostatočne vodu. Verím, že systémová
chyba v čase vydania novín bude odstránená.
S polievaním nám podali pomocnú ruku i dobrovoľní hasiči obce. Polievacie auto s cisternou,
ktoré vlastní obec, je plne vyťažené. Okrem
cisterny je veľmi veľkou pomocou kontajnerový nosič. Pod údržbu spadá aj nové stavidlo
v parku, ktoré je potrebné pravidelne čistiť tak
ako aj meander. Prečistili sa znovu všetky dažďové odtoky a každý piatok sa vykonáva zber
smetí zo smetných nádob po obci. Tento sa,
samozrejme, robí podľa potreby i v týždni.

Pokračujeme v opravách nájomných bytov. Od
posledného vydania novín sme stihli opraviť a
zveľadiť 2 nájomné byty, jeden 3-izbový a jeden
2-izbový, vo svojej réžii. Mali sme nahlásené i
nejaké menšie poruchy i poškodené zatváracie
systémy na oknách, ktoré boli odstránené.
KD Paderovce
S uvoľňovaním opatrení sa roztrhlo vrece
s oslavami. Každá jedna akcia znamená okrem
upratovania aj prekladanie, skladanie a rozkladanie stolov. Prebehla i veľká pravidelná jarná
očista - umývanie okien, vešanie voňavých závesov a záclon, drobné opravy a úprava kvetinových záhonov.
Objekt Ubytovne
Otvoreniu novej predajne ekodrogérie predchádzali prípravy a premena priestorov na voňavé nákupy ekologických čistiacich a pracích
prostriedkov. Budeme sa tešiť na každú vašu
návštevu a nákup. V priestoroch Ubytovne
sa premelie veľké množstvo ľudí, kde drobné
i väčšie opravy riešime neustále a operatívne.
EKOdvor
Miesto pre zber rôznych druhov odpadu čakajú veľké zmeny. Našou dennou prácou však
na tomto mieste je udržiavanie poriadku a
kontrolovanie dodržiavania triedenia odpadu.
Pravidelné podhŕňanie a stláčanie odpadov
pomocou traktora nám šetrí počet vývozov.
Pracovník na EKOdvore je vaším priateľom a
pomocníkom, ktorí zodpovedá za vytriedený
odpad, preto, prosím, rešpektuje jeho inštruk-

Tenisová hala
Príchodom jari končí zimná sezóna i tenistom
v nafukovacej hale. Musím povedať, že poskladať (ale i rozložiť) toto veľké nafukovacie monštrum nie je med lízať. Dvadsať chlapov malo
čo robiť, aby sme halu uskladnili do nového
skladu na kurtoch. Týmto chcem poďakovať
Poľnohospodárskemu družstvu podielnikov
Radošovce – Paderovce a Poľnohospodárskemu družstvu Jaslovské Bohunice, že sú vždy
ochotní pomôcť pri prevážaní jednotlivých
častí tenisovej haly a, samozrejme, poďakova-

Zber drevnej hmoty

cie a vždy pri vstupe do objektu sa najskôr
nahláste.
Nový komunálny stroj
V čase, keď prebiehala uzávierka novín, sme
s vysúťaženou spoločnosťou pred podpisom
kúpnej zmluvy. Staršie – menšie komunálne
stroje, ktoré sú denno-denne v teréne, trápia i
napriek pravidelnému servisu poruchy a opravy. Opotrebovanosť dôležitých pomocníkov
údržby je cítiť čoraz častejšie. Obecné zastupiteľstvo schválilo po preskúmaní podkladov
zakúpenie nového stroja. Nakladače AVANT
sú vyrábané vo výrobnom závode vo Fínsku
a pri výrobe sa používa najmodernejšia výrobná technológia a stroje. Nakladače a k nim
pripájané pracovné zariadenia sú navrhované
na celoročné využitie. Možnosti konštrukčných riešení a doplnkových výbav sú vykonávané tak, aby nakladače boli použiteľné v
chladnom zimnom období, ale aj pri vysokých
teplotách v lete. Vlastnosti nakladačov sú preto veľmi univerzálne pre celoročné použitie.
Široká škála cca 150 druhov prídavných zariadení zaistí, že stroj bude využitý po celú dobu
v roku a pri rôznych prácach. My sme začali
so základnou výbavou prídavných zariadení,
ktoré sú pre udržiavanie obce nevyhnutné:
nakladacia lyžica, odhŕňacia radlica predná,
zadné rozmetedalo, paletizačné vidly, kosačka trávy so zberným boxom, čistiace rotačné
kefy so vstrekovaním a zberom a nakoniec
prekopávač kompostu – pre rýchlejšie spracovanie komunitného kompostu. Verím, že
nový pomocníci nám budú veľmi dlho slúžiť.
		
Veronika Tomašovičová
			
Foto:VT
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Kôš na ČOV zachytáva handry, oblečenie, vlhčené obrúsky,
ktoré tam nemajú čo robiť.

Odtrhnutá dopravná značka môže spôsobiť dopravnú nehodu.

Poškodená lavička v parku - a nie je len jedna

Zapchatá kanalizácia medzi škôlkou a Jednotou

Z kanalizácie stále vyťahujeme hygienické vložky a papierové servítky.
Chceli by si skúsiť toto čistenie tí, alebo tie, ktorí to tam hádžu?
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Kalová
jama

A

ko sme už informovali v predchádzajúcom vydaní Blavských novín, obec
začala s rekonštrukciou rybníka už
v roku 2016. V roku 2020 sme osadili havarijné
stavidlo, ktoré dokáže ochrániť samotný meander pred prívalovým dažďom a bahnom z polí.
Stavidlo je ovládané automaticky na diaľku a
pomocou hladinových snímačov.
V tomto roku sa nám podarilo ukončiť II. etapu výstavby - kalovú jamu. Jej súčasťou bola
úprava šírky prívodného kanála ku kalovej
jame, dobudovanie oporných múrov, osadenie
česiel, lávky a dobudovanie malého stavidla
pre možnosť odstávky prívodu vody s následnou možnosť vyčistenia samotnej kalovej jamy.
V prípade zníženia vodnej hladiny v rybníku
pre veľké sucho a slabý prívod vody, automat
okamžite zabezpečí odstávku čerpadiel závlahového vodovodu. Pre ich bezchybnú prevádzku sa čerpadlá spustia automaticky pri dovŕšení bezpečnej hladiny.
V jesenných mesiacoch tohto roka plánujeme
opravy priesakov – dilatačných škár samotného telesa kanála meander, ktoré spôsobujú zaplavenie chodníka vedľa neho.
Dúfame, že stavebnými prácami a opatreniami bude zabezpečený bezchybný chod závlahového vodovodu počas celej letnej sezóny
a výrazne sa znížia náklady na samotné čistenie prívodného kanála a údržbu čerpadiel závlahového vodovodu.
Zuzana Kordiaková
Foto: ZK

Nová kalová jama

Prípravné práce pre kalovú jamu

Čistenie kalovej jamy

Výstavba kalovej jamy

Oddychová
zóna Mlyn

Už dlhšie zamýšľame vybudovať v priestoroch
záhrady v blízkosti starého mlyna v Jaslovciach
oddychovú zónu. Po spracovaní projektovej
dokumentácie sme v súlade s rozpočtom obce
dokázali vybudovať betónové pätky pod konštrukciu budúceho premostenia na ostrovček
medzi záhradou a samotnou stavbou mlyna.
Chýba nám zrealizovanie stabilizácie samotných brehov toku Blavy, ktorý je poznačený
časom a vyžaduje rekonštrukciu z dôvodu
podmývania a zosuvov brehov. Stabilizácia je
plánovaná na najbližšie mesiace.
Následne je plánovaná výsadba, osadenie hracích prvkov a dobudovanie oddychovej zóny
v tomto čarovnom prostredí.
Dokončením stavebných prác v tejto lokalite
vytvoríme krásne miesto pre oddych a relax aj
v tejto časti našej obce.
Zuzana Kordiaková
Foto: ZK

Rybári

budú mať svoje

zázemie

Pred niekoľkými mesiacmi sme informovali o zámere zrealizovať zázemie
(budovu) pre rybárov. Členovia občianskeho združenia Meander dávno požadovali vybudovanie podobného zariadenia ako majú tenisti, nakoľko majú veľké
množstvo dokumentácie a ich členská
základňa je veľmi široká. Po vpracovaní
projektovej dokumentáciu a vykonaní
prieskumu trhu na výber dodávateľa samotného diela sme začali so stavebnými
prácami. Zrealizujú sa prípojky inžinierskych sietí a následne samotná budova.
Termín dokončenia stavebných prác je
podľa zmluvy stanovený na september
2021.
Príprava pilierov pre lávku Na mlyne

Zuzana Kordiaková

14

Blavské noviny

Uvítanie
do života

Blavské noviny

15

Obec Jaslovské Bohunice každoročne organizuje uvítanie detí do života. S dodržaním všetkých opatrení sme na Deň otcov, 20.6., uvítali 17 našich nových občanov - 10 chlapcov a 7 dievčat. Slávnosť sa konala v Paderovciach. Na začiatku
sme privítali všetkých pozvaných hostí, pani starostka im v príhovore zaželala
zdravie a šťastný život. Po príhovore sa podpísali do Pamätnej knihy obce, rodinám boli odovzdané Pamätné listy, finančný príspevok, hračky pre deti, kvety
pre mamy a darčekové tašky. Na záver sa všetci odfotili.
Prajeme rodičom a deťom veľa zdravia, lásky a spokojnosti!
M.O.
foto: 4F Trnava

16

Blavské noviny

Aj u nás bola mobilná očkovacia jednotka
Očkovanie vakcínou Pfizer priamo v obci- dôchodcov nad 70 rokov a
imobilných občanov nad 60 rokov dňa 7.6. 2021
V piatok 4.6. nás o 17:15 telefonicky kontaktovali z Trnavského samosprávneho kraja a oznámili nám, že prídu do našej obce v pondelok 7.6.
očkovať dôchodcov nad 70 rokov a imobilných občanov nad 60 rokov.
Začali sme teda telefonicky kontaktovať vopred prihlásených záujemcov a informovala ich o mieste a čase očkovania. Očkovať sme sa mali
pod poštou o 13. bod.
V pondelok 7.6. doobeda nás opätovne kontaktovaní s požiadavkou na
zmenu času očkovania a to o 11.30 hod.. Tejto požiadavke sme nevyhoveli, nakoľko záujemci o očkovanie už boli vopred informovaní o očkovaní v čase o 13. hod. a mnohým skorší termín očkovania nevyhovoval.
Registrovaných bolo 44 občanov – z toho 2 imobilní v domácnosti, ktorých sa aj úspešne podarilo zaočkovať prvou vakcínou. O termíne podania druhej očkovacej látky boli občania informovaní lekárom. Ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju za možnosť očkovania v našej
obci. Ďakujeme mobilnej jednotke - lekárovi, zdravotnej sestre, administratívnemu pracovníkovi a vodičovi za profesionálne odvedenú prácu.
A samozrejme poďakovanie patrí aj všetkým zaočkovaným občanom za
trpezlivosť.
M.O.
Foto: M.O.

Očkovanie je návratom
do normálneho života

O

čkovanie predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je očkovaný, ale aj kolektívnu ochranu okolia a celej spoločnosti. Keď
je človek zaočkovaný, je menej pravdepodobné, že
by mohol preniesť infekčnú chorobu na iné osoby.
Vírus vieme poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Preočkovanie väčšiny populácie môže len na
Slovensku zachrániť tisíce životov. Odbremeníme
nemocnice od tisícov hospitalizovaných ľudí na COVID-19. Predídeme množstvu prípadov dlhodobých
následkov po prekonaní ochorenia.
Všetky očkovacie vakcíny prešli viacfázovým tzv.
predklinickým a následne klinickým testovaním
na veľkom počte dobrovoľníkov. Získané výsledky
následne preskúmala a schválila Európska lieková agentúra (ako aj mnohé ďalšie liekové agentúry
iných krajín). Na celom svete sa už zaočkovali milióny ľudí. Všetky vakcíny musia byť na základe výsledkov klinického skúšania bezpečné a dostatočne
účinné, aby mali vyhovujúci pomer prínosov a
vedľajších účinkov.
Vedľajšie účinky mimo tých, ktoré sú na príbalovom
letáku, sú extrémne zriedkavé a výhody očkovania
vysoko prevyšujú riziká. Dlhodobé vedľajšie účinky
vakcíny, ktoré by sa prejavili až s odstupom času, sú
pri vakcínach vo všeobecnosti raritný jav.
Ak ste sa ešte nedali zaočkovať, zvážte to. Očkovanie
na Slovensku prebieha v niekoľkých fázach. Musíte
sa najprv zaregistrovať - online formulárom alebo
telefonicky. Informácie o vakcinačných centrách vo
vašom okolí ako aj možnosti registrácie zistíte cez
registračný formulár na webovej stránke www.korona.gov.sk alebo cez infolinku na čísle 0800 174 174,
ktorá je k dispozícii denne od 8.00 do 20.00 hod. V
prípade, že sa zo závažných dôvodov nemôžete dostaviť na podanie vakcíny, môžete sa preobjednať na
iný termín. Očkovanie je dvojdávkové. Absolvujte
obe plánované dávky. Plne chránený sa človek stáva
až 7 dní po podaní druhej dávky.
Prevzaté z www.slovenskoproticovidu.sk.
BH

Od polovice januára obec testovala každý víkend na dvoch
miestach až do mája, kedy sme
poslednýkrát testovali na Sviatok
práce. Bolo to celkom 17 dní a
túto možnosť využilo 17189 ľudí.
Správajme sa zodpovedne, dodržujme základné pravidlá, aby sme
sa k tejto „službe“ nemuseli vrátiť
na jeseň.
Financovanie bolo zrealizované
na základe počtu otestovaných
osôb (za každú otestovanú osobu bola obci vyplatená suma
5 €). Bezprostredne po skončení
testovania sme oznámili územne
príslušnému okresnému úradu
počet vykonaných testov. Refundácia nákladov prebiehala priebežne, finančné prostriedky obec
dostávala po každom kole testovania.
Celkovo naša obec v roku 2021 realizovala 15 kôl testovania, pričom
nám boli refundované náklady
spolu vo výške 85 945 €.
Tieto finančné prostriedky boli
použité na zabezpečenie personálu na testovania (zdravotníci, administrátori, pomocní pracovníci,
hasiči), stravovanie personálu,
nákup ochranných osobných pracovných prostriedkov, zabezpečenie odvozu biologického odpadu,
dezinfekčné prostriedky a na nákup germicídnych žiaričov. Finančné prostriedky zo štátu nám
výdavky spojené s testovaním
pokryli a obec nemusela upravovať rozpočet a čerpať prostriedky
z vlastných zdrojov.
Ing. Veronika Strečanská, MO

Testovanie
v číslach
Testovanie

Celkový
počet

Pozitív- Refundácia
nych

23. - 24. 1.

1347

17

6735€

30. - 31. 1.

1377

3

6885€

05. - 06. 2.

1337

4

6685€

13. 2.

1243

9

6215€

20. 2.

1169

10

5845€

27. 2.

1075

1

5375€

06. 3.

1137

1

5685€

13. 3.

1169

2

5845€

20. 3.

1162

0

5810€

27. 3.

1139

0

5695€

03. 4.

1157

0

5785€

10. 4.

1099

0

5495€

17. 4.

963

0

4815€

24. 4.

980

0

4900€

01. 5.

835

4

4175€

Celkom

17189

51

85945 €
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Reportáže a fotky tornádom zasiahnutej Moravy obleteli svet. Vo štvrtok večer 24.6. sa
zmenil život tisíckam ľudí. To, čo sme vídavali
len v Amerike, len pár kilometrov od nás bralo
životy, domovy, obživu. Materiálne škody sa
postupom času odstránia, rozbité veci sa nahradia novými. Ale to, čo zostane vo vnútri
človeka, ktorý to prežil, to sa nezahojí nikdy.
Ani sa nenahradí. Silnejší poryv vetra, tmavé
búrkové mračná v diaľke na obzore a vnútro
každého zovrie ľadová ruka strachu.
Ten večer aj u nás nad Karpatami visela tmavá,
olovená obloha. Niektorí sa tešili, že konečne
zaprší, niektorí sa báli, aby neprišiel prívalový dážď s krúpami, extrémne teploty by tomu
priali. To sme ešte nevedeli, čo sa deje nejakých
70 km (vzdušnou čiarou) od nás. Je to blízko,
dokonca veľmi blízko. Všetci v okolí určite
pocítili úľavu, že to neboli oni, čo stáli v ceste
nevyspytateľnému živlu. Na Slovensku sa už
tornádo vyskytlo. Aj narobilo materiálne škody, ale nie v takom obrovskom rozsahu.
Čoraz častejšie sme svedkami takýchto prírodných katastrof. Silné vetry, prívalové dažde,
záplavy, extrémne silné búrky, dlhotrvajúce
suchá, vysoké teploty, požiare, topenie ľadovcov, posúvanie klimatických pásiem. To všetko
nám spôsobuje škody. Nielen na súkromnom
majetku, ale aj ekonomické a čo je najhoršie,
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častokrát sú to aj obete na životoch.
Možno už niekoľko desiatok rokov dozadu sa
začalo písať a vravieť o globálnom otepľovaní
a vplyve človeka naň. O tom, že ak budeme aj
naďalej ničiť už aj tak krehkú prírodnú rovnováhu, tak sa nám to vypomstí. Boli ponúkané
aj riešenia. Ale tie šli proti tomu hlavnému, k
čomu sa ľudstvo upína: k zisku, peniazom a
pohodliu. Proti vedcom sa postavili svetoví
lídri, politici, predstavitelia svetových ekono-

Na čo ešte
čakáme?
mík niekedy aj iní vedci. Samozrejme, že ich
prekričali. A výsledky sa dostavili. Bolo by
zaujímavé spočítať a porovnať tie zisky, ktoré
dosahujeme aj za cenu ničenia nášho životného prostredia, a výdaje, ktoré sa vynakladajú
na odstraňovanie následkov prírodných katastrof. Už si ale začíname uvedomovať, že naozaj sa čosi deje a že asi predsa len ten človek
nesie na tom vinu. Už vravia o tom aj politickí
lídri a stretajú sa na konferenciách. Len stále
mám pocit, že je to len zásterka. Lebo od slov k

Nápis bol ukrytý dlhé roky
Pri rekonštrukcii stavidla a kalovej jamy
pri kaštieli v areáli parku sa našiel unikátny
100-ročný nápis.
Poslední majitelia, gróf Platen s manželkou rodenou Fischerovou z Trnavy, mali trvalý pobyt
vo Viedni. Do Bohuníc prichádzali iba
v letnom období na
dva - tri mesiace.
Od roku 1940 bol
kaštieľ obývaný iba
hospodárom a jeho
rodinou, resp. rodinou správcu. Majitelia sa do kaštieľa
už do konca vojny
nevrátili. O kaštieľ,
park a veľkostatok sa
staral správca Alfonz
Talamon. Počas druhej svetovej vojny bol
kaštieľ zariadený, ale
neužívaný. Zariadenie kaštieľa bolo po
skončení vojny rozkradnuté.
Je možné, že tento
nápis pochádza z
čias, keď na mieste
mlyna bola postavená v rokoch 1920
- 1921 pálenica. Na danú dobu to bol ojedinelý
technický unikát. Pálenica slúžila na pálenie
liehu z cukrovej repy. Mechanizmus pálenice
bol poháňaný vodnou prepadovou turbínou

na riečke Blava. Od turbíny boli pomocou
rôznych transmisií poháňané všetky strojové
zariadenia, ako rezačky, lisy, čerpadlá, studňa
a pod. Turbína popritom vyrábala aj elektrickú energiu - jednosmerný prúd, ktorý zabezpečoval osvetlenie
kaštieľa vrátane
hospodárskych
budov a bytov.
Súčasťou
pálenice bola tiež
kotolňa s dvoma
pecami, ktoré slúžili na varenie
cukrovej
repy
pri výrobe liehu
a jeho destilácii.
K pálenici patrilo aj rozsiahle
nádvorie, kde sa
nachádzali rôzne
dielne aj byt pre
správcu, respektíve mechanika
výrobného objektu. Posledným
mechanikom bol
pán
František
Ružička. Je len na
škodu, že sa nepodarilo v plnom
rozsahu zachovať tento zaujímavý technický
objekt.
BK
foto: BK

činom je cesta veľmi ďaleká. Nikto nechce prísť
o zisky. A peniaze, to je moc.
Lenže ten zisk tvoríme my všetci. Tým, že
nakupujeme. Vplyv reklamy a médií v tomto
smere nám dokonale vymýva mozgy. Hustia
do nás, aby sme nakupovali a nakupovali. Veľakrát aj to, čo nepotrebujeme. No a na základe
dopytu treba aj vyrábať. To všetko zanecháva
ekologickú stopu a má to vplyv aj na tú klímu.
Zem je guľatá. A malá. Zmeny na opačnej strane pologule sa dotknú aj tej druhej. Topenie
ľadovcov má globálny význam, nezostane len
na póloch. Vyrúbanie amazónskych pralesov
pocítime aj my. Takže či chceme alebo nie,
všetci sme v tom spolu a všetci máme na tom
svoj menší alebo väčší podiel viny. Zmena je už
naštartovaná a aj keby sme hneď teraz spravili
stopku všetkému, čo má vplyv na extrémy počasia (čo je ale sci-fi), tak sa to neprejaví hneď.
Ale musíme začať. Inak si zničíme jediný náš
domov. A teraz nemám na mysli dom alebo
dedinu či mesto, ale planétu Zem.
Pekne prirovnanie má v tomto smere klimatológ Deke Arndt z Národnej oceánskej a atmosférickej administrácie (NOAA): „Zatiaľ
čo počasie je možné si predstaviť ako boxera,
ktorý nám uštedruje stále silnejšie údery, klimatická zmena je jeho tréner“.
BH

Ak chcete príspevok,
musíte si dať žiadosť
Naša obec každoročne v októbri vypláca
starším občanom jednorazové príspevky.
Podmienky vyplatenia uvedeného príspevku sú: trvalý pobyt v obci, dovŕšenie 60
rokov veku a priznanie starobného alebo
predčasného starobného dôchodku. Ďalej na jednorazový príspevok majú nárok
aj občania mladší ako 60 rokov s trvalým
pobytom v obci, ktorí sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutá osoba. Pri
prvom vyplatení dávky je potrebné podať
žiadosť a doručiť ju na obecný úrad. Pri
opakovanom vyplácaní sa už žiadosti nepodávajú.
Preto občania, ktorým v roku 2021 vznikol nárok na vyplatenie jednorazovej dávky, by si najneskôr do 30. septembra 2021
mali podať žiadosť o vyplatenie uvedeného
príspevku. Pri podaní žiadosti je potrebné
mať so sebou doklad – potvrdenie sociálnej poisťovne, že ste poberateľom starobného alebo predčasného starobného
dôchodku, alebo preukaz zdravotne ťažko
postihnutej osoby. Doklad je potrebný len
k nahliadnutiu. Pracovník obce skontroluje potrebné údaje a doklad vám vráti.
Tlačivo Žiadosť o poskytnutie príspevku
po priznaní nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo
vydaní preukazu ZŤP nájdete na webovej
stránke obce, príp. vám ho dajú na obecnom úrade.
mm
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Po deviatich
rokoch sa lúčia

piatok 25. júna 2021 sa pri príležitosti ukončenia školského
roka 2020/2021 prišli na obecný úrad rozlúčiť deviataci z našej
základnej školy spolu so svojou triednou učiteľkou, riaditeľkou
a jej zástupcom. Z malých, nesmelých prváčikov, ktorí pred deviatimi
rokmi zasadli do školských lavíc, vyrástli mladí šikovní ľudia pripravení vyletieť do sveta. Po príhovore im starostka popriala veľa šťastia
na strednej škole a ďalšej ceste životom. Po prevzatí malého darčeka sa

všetci podpísali do pamätnej knihy obce.
Milí deviataci, prajeme Vám ešte príjemné prázdniny a v septembri úspešný vstup do nového školského
roka na vybraných stredných školách.
Viac foto na webe obce.
M.O.
Foto: M.O.
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U nás si vyberie každý

Určite ste už počuli o bezobalovom tovare. Do spotrebného tovaru patrí aj drogéria a kozmetika. Predstavujeme
vám značku ECOTERRA.
Pôsobí na trhu od roku 2017 ako distribútor talianskej
čapovanej drogérie a kozmetiky. Od konca roka 2019 je
na našom trhu aj slovenská značka ECOTERRA&BIBIS.
Je to sieť eco-drogérií, ktorá ponúka produkty vyrobené
na rastlinnej báze. Sú rozložiteľné v prírode a to znamená
šetrné k životnému prostrediu. Výrobky obsahujú nealergizujúce látky, teda sú vhodné pre alergikov.
Keďže sa aj naša obec pripája k rôznym ekoprojektom,
rozhodli sme sa otvoriť v obci malú predajňu týchto produktov. Distribuovali sme vám do schránok letáčiky. Predajňa sa nachádza v priestoroch Ubytovne a je otvorená
denne od 9.00 do 17.00 hod.
Príďte a vyberte si. Sortiment je široký. Do vami prinesenej čistej a suchej plastovej nádoby (nie od minerálok,
sirupov a pod.) alebo si zakúpite fľašu v predajni, vám
načapujeme vybraný výrobok. Do tejto nádoby si potom
opakovane kupujete váš obľúbený produkt.
Vďaka tomuto spôsobu predaja neplatíte za reklamu,
značku a za náklady na výrobu jednorazových plastových
obalov.
Zmeňme pohľad, akým sa pozeráme na plasty v bežnom
živote a správajme sa ECOTERRA-LOGICKY.
Lívia J.
Foto: VT

Myslíme
a konáme

ekologicky

Nezabúdajme, je to nebezpečné

D

ruhá svetová vojna. Udalosť, ktorá sa
navždy zapísala do dejín ľudstva ako
najrozsiahlejší útok na ľudskú slobodu a dôstojnosť. Ozbrojený konflikt, ktorý stál
životy ľudí, zanechal stopy nielen v ľudských
srdciach a osudoch, ale i v zničených mestách.
8.5. je deň, kedy si všetci pripomíname hodnotu ľudského života, deň, kedy sa dokázali
spojiť národy a ukončiť ľudské utrpenie. Pár
desaťročí dozadu to boli veľké oslavy s klade-

ním vencov. Teraz je to v menších obciach len
tichá spomienka bez ľudí. Všetci by sme si ale
mali nájsť čas a vzdať tichou spomienkou hold
všetkým obetiam vojny. Je nutné si to pripomenúť a nezabúdať.
Česť pamiatke všetkým, ktorí položili životy za
našu slobodu.
MO
Foto: MO

O tom, že myslíme a konáme ekologicky, svedčí novootvorená predajňa
eko-drogérie. Predajňa je čistá, útulná.
Každý druh má svoje miesto, pri každej bandaske je vzorka na ovoňanie.
Pani Jaroňová ma milo obslúžila aj poradila. Bola som príjemne prekvapená
pomerne širokým sortimentom rôznych pekných vôní, takže som si nevedela vybrať. Dala som si načapovať viac
druhov, ktoré použijem ako darček. Je
možné si vybrať fľaše rôznych veľkostí
- 0,5 l, 1 l, a 1,5 l. Ceny sú veľmi prijateľné, doteraz som kupovala drahšie.
Som rada, že si môžem nakúpiť priamo
v obci a nemusím nikam chodiť ani
čakať na kuriéra. Pri väčšom nákupe
si treba vyhradiť viac času, lebo čapovanie dlhšie trvá. Dúfam, že sa bude
predajni dariť a tiež, že si zmenou myslenia a trochu väčšou investíciou ušetríme životné prostredie.
B. Matovičová
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Osudy,

ktoré upadajú
do zabudnutia
Ján Gbelec

J

án Gbelec sa narodil 21.4.1922 a detstvo
prežil v Jablonici. Nastúpil na základnú
vojenskú službu do armády Slovenskej republiky. Po napadnutí Sovietskeho zväzu fašistickým Nemeckom v roku 1941 bol odvelený
v rámci slovenskej vojenskej jednotky na východný front.

Čím nás delí viac času od poslednej vojny, tým viac blednú spomienky
na ňu. Na hrôzy, ktoré priniesla, na obete, ktoré museli priniesť vojaci,
aby sme žili v mieri, ale aj na obete, ktoré muselo priniesť civilné obyvateľstvo. Vraví sa, že vojna nemá víťaza. Straty a utrpenie je na oboch
stranách. Rozbité domovy, v ktorých zostalo prázdno po blízkych
ľuďoch. História pamätá na vojny, na ich vodcov, generálov. Úspechy
aj porážky. Ale veľmi málo sa vie o osudoch tých, ktorí len museli plniť
rozkazy. Prinášame vám aspoň krátke nahliadnutie do osudov jedného
z nich tak, ako si to pamätá jeho zať Ing. Ivan Šarvaic, ktorý pozbieral
niektoré historické fakty. Staršia generácia si Jána Gbelca pamätá ako
vedúceho pošty.
ský priesmyk v októbri 1944, kde bol strašný
masaker, a on bojoval ležiac v potokoch krvi.
Ťažké bolo aj oslobodzovanie severného Slovenska a severnej Moravy. V bojoch bol viackrát ťažko zranený. Podľa jeho slov vojnu prežil vďaka tomu, že ho z neba ochraňovala jeho
mŕtva matka. Vždy počul svišťanie strely. Zo
začiatku mu ostatní vojaci neverili, keď zakričal zaľahnite. Keď sa presvedčili, že má pravdu, držali sa pri ňom. A keďže bol abstinent,
„nafasovaný“ alkohol brali od neho vojaci na

dezinfekciu rán. Pôsobil vo funkcii pobočníka
neskoršieho generála Vladimíra Janka, ktorý
zomrel za čudných okolností v roku 1968. Ján
Gbelec dostal niekoľko vyznamenaní a stal sa
aj poslancom povojnového Národného zhromaždenia ČSR v Prahe.

Ponúkli mu aj štúdium na dôstojníckej voVzhľadom na to, že slovenskú vojenskú jedjenskej akadémii Sovietskeho zväzu v Moskve,
notku považovali Nemci za nespoľahlivú,
určenej pre vzdelávanie dôstojníkov najvyšších
poverili ju strážením sovietskych vyhnancov
hodností v armáde.
zo Stavropoľského kraja.
V tejto jednotke pôsobil
aj Ján Gbelec, ktorý bol
poverený aj strážením rodiny Gorbačovcov. Podľa
všetkých indícii to bola
rodina neskoršieho generálneho tajomníka a prezidenta Sovietskeho zväzu, Michaila Gorbačova.
Tu sa priatelil so staršou
sestrou Gorbačova, chodieval k nim do rodiny.
Michail mal vtedy asi 12
rokov. Slovenská jednotka, v ktorej bol, odmietla
bojovať proti sovietskym
vojakom a prešla na sovietsku stranu. Zapojila
sa do 1. československého
armádneho zboru pod
vedením
neskoršieho
prezidenta Československa Ludvíka Svobodu.
V ňom bojoval od Buzuluku až po Prahu. Veľmi
ťažké boje boli na území
Sovietskeho zväzu a to aj
za 30-stupňových mrazov.
Za najhroznejší zážitok
Počas vojny sa u Gbelcových vystriedali Nemci aj Rusi. Na fotke je spoločná fotka s ruskými vojakmi.
považoval boje o Dukel-
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Jeden z ďakovných zápisov, ktorých je v pamätníčku Veroniky
Gbelcovej viac. V ruštine aj nemčine.
Pretože v tejto vojne mu zastrelili otca a matka zomrela, ešte keď bol dieťa,
na následky ochorenia na španielsku chrípku, cítil zodpovednosť postarať
sa o svojich dvoch mladších bratov, túto ponuku odmietol. Stal sa vedúcim
pošty v Dolnom Dubovom. Potom bol preložený na poštu do Bohuníc.
V súvislosti s výstavbou prvej československej atómovej elektrárne A-1
od roku 1958 bola pošta v Bohuniciach veľmi zaťažená, preto v tejto náročnej a ťažkej práci mu bezplatne celé roky pomáhala manželka Veronika.
Neskôr sa zamestnala na pošte, pritom bola vyštudovaná učiteľka. Žiaľ,
miestni funkcionári mu nikdy počas celého života neudelili žiadne poďakovanie ani spoločenské ocenenie za účasť v protifašistickom odboji, ani
za celoživotnú prácu vedúceho pošty v Jaslovských Bohuniciach.
Po nástupe Michaila Gorbačova do funkcie generálneho tajomníka komunistickej strany Sovietskeho zväzu si uvedomil, že on strážil jeho rodinu na
Kryme v čase vojny. V tomto zmysle bol napísaný Gorbačovovi list. Vzhľadom na jeho veľkú popularitu sa ale tento list nedostal priamo k nemu. Zo
sovietskeho konzulátu v Bratislave bolo sľúbené, že sa to preverí.
V roku 1989 Ján Gbelec náhle zomrel a tento proces nebol ukončený.
Všetci ho poznali ako dobrého človeka a starostlivého otca rodiny, ktorý sa
snažil každému pomôcť.
Foto z rodinného archívu poskytla
Viera Gbelcová.

Veronika Gbelcová

Ak sa aj vy chcete podeliť s ostatnými so zaujímavým životom
niekoho z vášho blízkeho okolia, ktorého osud sa viaže s našou
obcou, napíšte nám na noviny@jaslovske-bohunice.sk, alebo zavolajte 033/5571021.
BH
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O

slavy MDD sme aj tento rok poňali trochu
inak ako býva zvykom, nakoľko opatrenia a
hrozba Covid-19 nám zväzovali ruky. Museli
sme improvizovať a vymyslieť niečo, aby sme dodržali všetky opatrenia a zároveň potešili deti.
A tak sa v sobotu 5.6. doobeda začala výprava za zážitkami a spoznávaním našej obce. Celá trasa začínala pred obecným úradom, kde bola umiestnená mapa
s inštrukciami. Deti museli prejsť 18 stanovíšť, aby vylúštili osemsmerovku, ktorá ukrývala tajničku DEŇ
DETÍ.
Na každom stanovišti bolo ukryté jedno slovo do
osemsmerovky. Malé deti s rodičmi alebo starými rodičmi prechádzali stanovištia, kde mali možnosť hľadať
slovo alebo sa zahrať. Najväčšou atrakciou bol prechod
po lávke cez meander. V potoku sa ukrývali ručne vyrobené žraloky. Kto bol odvážny a rodičia mu to dovolili, ten mohol prejsť cez potok, malé deti mali vyrobený
most na zemi.
Samozrejme, nemohli chýbať ani naši hasiči a poľovníci. Tí si pre deti pripravili streľbu zo vzduchoviek či
hasenie makety domčeka. Športovci zase asistovali pri
záverečnom kopaní na bránku. Súťaže boli naozaj rôznorodé. Všetko sme sa snažili urobiť tak, aby si každé
dieťa malo možnosť vyskúšať, čo mu ide a v čom je šikovné.
Najväčšou odmenou pre všetky deti bolo zvládnutie tejto dlhej trasy spolu so všetkými prekážkami a nástrahami. Nezostali však ani bez skutočnej odmeny a za ich
šikovnosť a statočnosť dostali sladký balíček.
Viac foto na webe obce.
Danka H
foto: Danka H

24

Blavské noviny

N

áš spoločenský život je z dôvodu pretrvávajúcej pandémie
ešte stále obmedzený. Preto
nebolo možné zorganizovať kultúrne
podujatie ku Dňu matiek, ako bolo
zvykom. Druhá májová nedeľa ale aj
tak patrila mamám. Zorganizovali sme
online program cez káblovú televíziu
a web. S programom vystúpili žiaci zo
ZŠ a ZUŠ. Počas nedele sme potešili
mamy kvetom a pekným vinšom, ktoré
sme rozniesli po domoch. Za prípravu
ďakujeme ZŠ, ZUŠ, učiteľom i dievčatám roznášajúcim kvietky.
MO
Foto: MO

Deň matiek
online

Plánujeme
v lete
Chceli by sme počas leta zorganizovať už nejaké kultúrne
podujatia. Všetko ale záleží od
vývoja pandemickej situácie
a podľa aktuálnych opatrení
ÚVZ SR.
10. 7. 2021 - Gulášová pohoda,
29. 8. 2021 - koncert Bystrík
Banda a Kandráčovci,
17. 7. 2021 - divadelné predstavenie Herečky,

ĎAKUJEME VŠETKÝM,

ktorí pomáhajú svojimi 2% z daní Hanke pokračovať v rehabilitáciách
v centre Natália v Hlohovci a v centre MK FyzioReha v Červeníku.
Rodina Drgoňových

6.- 8. 8. 2021 - externá agentúra z Piešťan plánuje v dňoch
zorganizovať podujatie „Slávnosti Bohunice“, ktoré je nástupcom festivalu v Červeníku.
Vystúpia skupiny: Horkýže
Slíže, Polemic, Hex, Peter Lipa,
Arzén, Los Brados, Bijuterrier,
King Shaolín, Zona A, Helenine oči, Gladiátor.
MO

Občasník
z Bohunk
y
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máme nové masážne kreslo

Z

ačalo sa bláznivé aprílové počasie. Začalo vykúkať slniečko typické pre jarné obdobie. Tieto mesiace boli plné zaujímavých a
obľúbených aktivít, činností a zážitkov. Privítali sme prichádzajúcu jar pohybovo-koncentračným cvičením a oslávili sme veľkonočné
sviatky. Pri tejto príležitosti sme vyrábali nové ozdoby, ktorými sme
vyzdobili celú Bohunku. Na jar začíname realizovať viac aktivít vonku
v areáli ZpS. Kinezioterapia je veľmi obľúbenou aktivitou našich klientov. Nadýchajú sa čerstvého vzduchu a prostredie okolo nich priaznivo
vplýva na ich náladu a pozitívne myslenie. Zaspomínali sme si, ako klienti doma sadili a starali sa o svoje záhradky. Práca v záhrade bola pre
niektorých veľmi obľúbenou činnosťou, radi si ju pripomínajú aj teraz.
Vždy sa z toho veľmi tešia a radujú, keď ich činnosť prináša úrodu a vidia plody svojej práce. Posadili sme hrach, papriky, paradajky, kríky malín. Náš parčík sme obohatili výsadbou nových kvetov, ktoré sme dostali
pri príležitosti dňa matiek a za ktoré ďakujeme pani starostke, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce a Petrovi Madejovi
M-fire. Oslávili sme deň matiek posedením, pretože je to výnimočný
sviatok materstva, obetavosti a lásky. Ďakujeme pizzerii u Sekerovcov za
sladké pohostenie a, samozrejme, deťom našich klientok, že si ich uctili
tak, ako sa patrí. Ku dňu matiek sme si ešte pripravili prekvapenie, pretože si zaslúžia deň pre seba, plný relaxu, pohody, starostlivosti a výživy
pre pleť a ruky.
Pravidelne trénujeme kognitívne funkcie či už pri spoločenských hrách,
alebo iných zaujímavých aktivitách. Mobilné záhradky sme natreli
ochranným olejom ako každý rok. Máme v nich jahody, jarnú cibuľku, liečivé bylinky, z ktorých si varíme sirup alebo čaj. Tieto záhradky
umožňujú imobilným klientom priamy kontakt s prírodou, odbúravajú
pocit úzkosti, stres a zlepšujú schopnosť sústrediť sa, zlepšiť jemnú motoriku.
Klienti pravidelne využívajú fyzioterapeutickú miestnosť, ktorá v nich
vyvoláva pocit pohody, relaxu a oddychu. Fyzioterapia má priaznivý
vplyv na ľudský organizmus a podporu zdravia. Súčasťou tejto miestnosti sa stalo aj nové masážne kreslo. Jeho kúpa sa uskutočnila vďaka
Nadácii SPP. Masážne kreslo inSPORTline Kostaro II je kreslo s radom
funkcií a možnosťami na prispôsobenie masáže presne podľa predstáv.
Kreslo slúži na masáž takmer celého tela a je vybavené manuálnymi aj
prednastavenými programami s niekoľkými rýchlosťami a stupňami
intenzity masáže. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Masážne kreslo nie je určené len pre klientov nášho
zariadenia, ale kreslo využívajú aj zamestnanci Bohunky. Keďže práca
v zariadení pre seniorov je nielen psychicky, ale aj fyzicky veľmi náročná, je tento projekt zameraný aj na regeneráciu pracovných síl našich
zamestnancov. Ďakujeme Nadácii SPP a veríme, že prospeje fyzickej a
psychickej pohode.

Pre Covid-19 neboli realizované návštevy v domácom prostredí, konečne sa splnilo to, čo tak našim klientom chýbalo. Stretnutia s rodinami a odchody domov vyčarovali úsmev a pocit šťastia nielen klientom,
ale aj nám zamestnancom. Vidieť ich šťastných.
Z.M., inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Foto: V. CH., sociálna pracovníčka

S hlbokým smútkom a úctou,
zverejňujeme poslednú krásnu báseň
od našej klientky p. Melánie Gergelyovej

Život je rieka dravá a zákerné má víry,
kto proti prúdu pláva, nech napne všetky sily.
Nad domovom život preletel ako divý vták,
zoslablo mi telo, zoslabol aj zrak.
Mnohé z toho, čo sa mi kedysi videlo krásne,
je mi dnes už ľahostajné.
Čo mi ešte robí radosť, je mojich pravnúčat šesť,
ešte sú len malé, ale už spoznávajú svet.
Ale čas ide nemilosrdne dopredu a ja budem
len spomienka, keď oni dospejú.
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Chceme opäť
pomôcť cez
leto s deťmi
Po ročnej prestávke obec opäť usporiada denný letný tábor
pre deti od 6 do 12 rokov v termíne od 19.7. do 13.8.2021.
Vzhľadom na situáciu s koronavírusom budú musieť mať deti
od 10 rokov negatívny PCR test. Zatiaľ ešte nie je vydaný k tomuto záväzný pokyn – aký starý test musí byť pri nástupe do
tábora a ako často ho bude musieť zákonný zástupca dieťaťa
predkladať. Určite budú aj nejaké sprísnené opatrenia. Preto
odporúčame rodičom, aby sledovali pozorne stránku korona.
gov.sk (minister školstva prisľúbil, že dôjde k úprave v systéme na korona.gov.sk, kde pribudne kolónka pre tábory). Deti
budú potrebovať aj potvrdenie o bezinfekčnosti. Prihlášku aj
potrebné potvrdenia nájdete na webe obce, kde je zverejnená
aj cena tábora.
Predbežne sa môžete prihlasovať na telefónnom čísle

0917 970 266
alebo pošlite mail na

kultura@jaslovske-bohunice.sk.
MO

platená inzercia 2/2021
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