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Obec Jaslovské Bohunice

Osláv MDD sa tiež dotkla corona. Ale na druhej strane všetko zlé je na niečo dobré. Viac sa dočítate na str. 12-13

Tradície sú na ústupe. Jednou z mála, ktoré sa u nás udržujú je pochovávanie basy. Fotoreportáž na str. 18-19.
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Bolo to prekvapenie – určite milé

V máji každoročne slávime Deň matiek prevažne v druhú nedeľu.
Žiaľ, v tomto roku z dôvodu zákazu zhromažďovania to nebolo
možné. Hľadali sme spôsob, ako prekvapíme naše mamy. Hovorí
sa, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Riešenie padlo v piatok 8.5.,
v deň štátneho sviatku. Oddelenie kultúry preverilo, či majú v zá-

hradníctve dosť črepníkových kvetín a po súhlase dievčat, ktoré sa
podujali kvetinky poroznášať, bolo isté, že to bude prekvapenie,
aké mamičky nečakali. Mamičkám sa tento nápad veľmi páčil, veľa
nám ich aj poďakovalo a my sme sa tešili s nimi.
Božena Krajčovičová
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Už nebude, ako bývalo

EditoriÁl

en nedávno sme sa uškŕňali pri pohľade na ľudí z Blízkeho východu s rúškami na tvári.
Dnes máme prekryté dýchacie cesty aj my a bez rúška sa stále nikam nedostaneme.
Rúška, prednedávnom nedostatkový tovar, už dostaneme zakúpiť hocikde. Ale začiatky boli ťažké. Na začiatku roka 2020, keď sme si pripíjali na zdravie a želali sme si všetko
najlepšie do nového roka, nikto sa nevenoval akejsi chorobe, ktorá prepukla v Číne, a to ani
keď začiatkom roka prepukla pandémia v Taliansku.

Keby mi niekto v decembri, keď sme vydávali posledné noviny, povedal, že korona zastaví ekonomiku a časť života na
Zemi, tak by som sa zasmiala a povedala
mu, že má dobrú fantáziu a je to dobrý nápad na postapokalyptický román.
Neuveriteľné sa ale stalo skutočnosťou.
Odhliadnuc od všetkých konšpirácií,
špekulácií a informácií sme zažili niečo
bezprecedentné a pre človeka aj ťažko
pochopiteľné.
Už dlhšiu dobu žijeme v domnienke, že
ľudstvo je vrcholom všetkého, všetko
môžeme, nič nám nestojí v ceste, ničomu sa neprispôsobujeme. Naopak, stále v
nás silnie dojem, že všetko je tu pre nás.
Postupne sme začali „dostávať na frak“
od prírody. Globálne otepľovanie je fakt,
ktorý už nikto nepoprie. Naša budúcnosť,
ak sa nespamätáme, je nepopierateľne
hrozivá. Začali o tom hovoriť vedci. Aj
politici. Ale tí druhí len hovoria. Činy
nenasledujú alebo len pomaly (práve v
tomto prípade ale platí, kto rýchlo dáva,
dvakrát dáva). To nám nepomáha. Ale
aby sme to nehádzali len na politikov.
Všetci sme v tom rovnako. Všetci prispievame k zhoršovaniu prostredia. Všetci
sa správame ako politici. Hovoríme, len
tých činov je málo.
No a do toho sme dostali ďalšiu facku (tú
nepredstaviteľnú). Tiež globálnu. Čosi
malé, neviditeľné ochromilo svet. Najskôr sme čítali správy o šírení korony
v Číne. Väčšina z nás to ani nezaregistrovala. Čína je ďaleko, nás sa to netýka.
Ale globalizácia nepustí. Pár dní a svet sa
zmieta v zajatí korony. Zdravotníctva štátov kolabujú, uzatvárajú sa hranice, priemysel, obchod, školy, zastavuje sa verejný
život. Ekonomika prudko padá. Opatrenia držia ľudí v domovoch. Nákup potravín začína byť najväčším výdobytkom
(aj keď s obmedzeniami a dlhými radmi)
a nesmiem zabudnú na povinné rúška a
neustálu dezinfekciu rúk.
Začalo to v marci. Je júl. Opatrenia sa
uvoľňujú a my opäť nadobúdame to staré, známe presvedčenie, že na ľudstvo
nič a nik nemá. Tvárime sa, že všetko je
v starých koľajach. Máme vyhrané? Nie,
nemáme. Globálne otepľovanie je stále
tu, stále tu je aj korona (bude tu s nami
už stále, pokiaľ sa proti nej nájde vakcína), ale vieme, kde, aký malý, bežným
okom neviditeľný nepriateľ je ešte ukrytý? A človek ho svojou činnosťou nájde
a prebudí? Vravíme o sebe ako o inteligentných tvoroch. Mali by sme sa poučiť
a neopakovať chyby. Lebo raz tú hranicu,
spoza ktorej už nie je návratu, prekročíme. O tom, že sme už blízko nej, sme informovaní denne. To, ako budeme ďalej
žiť, záleží od každého z nás.

L

Neuvedomovali sme si, ako rýchlo sa môže šíriť. Prišli jarné prázdniny a mnohí odišli s deťmi na lyžovačku do Talianska alebo Rakúska.
6. marca 2020 sa vyskytol prvý prípad COVIDu-19 aj na Slovensku. Médiá denne prinášali
správy o nových prípadoch. Vtedy dosluhujúca vláda prijala potrebné opatrenia a jedným
z nich bolo nosenie rúšok. Ale kde ich vziať?
Bola sobota. Napadlo ma, že predsa na ubytovni určite budú mať nové bavlnené plachty.
Gumičkami nás zásobila pani Sylvia Bubánová. Už nám chýbala len maličkosť. Krajčírky.
Na sociálnu sieť (Facebook) som dala oznam,
že hľadáme žienky, ktoré nám pomôžu rúška šiť. Niektoré sa prihlásili na základe tohto
oznamu, iné nezávisle od neho. V nedeľu mi
už volalo veľa starostov z okolia, ako to robíme
a z čoho rúška šijeme. Začínali šiť postupne aj
v iných obciach. Naše šikovné ženy ušili za týždeň viac ako 1200 rúšok, ktoré zasa postupne
zamestnankyne obce roznášali občanom do
schránok podľa ich požiadaviek.
Prišli nové obmedzenia
A s nimi aj zatváranie úradov a obchodných
prevádzok okrem potravín, drogérií a pôšt,
ktoré fungovali v obmedzenom režime, ale zatvorila sa aj základná škola, základná umelecká škola, škôlka, športoviská a detské ihriská.
Pod obec patrí aj zariadenie, ktorého klientmi sú tí najohrozenejší, seniori. Len vďaka
opatreniam, ktoré ešte skôr ako to prikázala

vláda, prijala pani riaditeľka Martina Valková,
sa v zariadení Bohunka nevyskytol ani jeden
prípad pandémie. Aj riaditeľka školy, pani
Mojžišová, postupne riešila veľakrát chaotické
nariadenia vlády. Rovnako zamestnanci úradu
plnili úlohy, ktoré so sebou priniesla pandémia.
Rozvážanie obedov
Aby sme ochránili našich seniorov, začali sme
rozvážať obedy všetkým, nie iba tým, čo mali
potvrdenie od lekárky. Ponuku robenia nákupov nevyužil nikto, iba pred veľkonočnými
sviatkami veľmi málo ľudí, ktorí boli veľmi
spokojní. Zamestnanci častejšie museli dezinfikovať objekty. Aj vďaka týmto opatreniam
sa zatiaľ môžeme pochváliť tým, že v našej
obci sa žiadny prípad nevyskytol, čo sa nedá
povedať o niektorých obciach v našom okolí.
V médiách sa objavila informácia, že v Špačinciach, Kátlovciach a Dolnom Dubovom takéto
prípady mali.
Prínosom tejto pandémie bolo, že nás to všetkých zomklo, že sme začali byť ohľaduplnejší
voči svojmu okoliu, voči prírode. Veľa ľudí sa
zapojilo do upratovania svojho okolia a prírody.
Postupným uvoľňovaním opatrení sa začíname vracať do „normálu“ po všetkých stránkach. Škoda. Mohlo byť tak, ako už dávno
nebolo.
Božena Krajčovičová, starostka

H ľ ad á m e n a šu hi stór i u
Hovorí sa, že kto nepozná svoju históriu, nepochopí svoju budúcnosť. Vieme,
že niekedy sa toľko nefotografovalo ako
teraz, ale ak sa zahĺbime do spomienok a začneme pozerať fotografie, ktoré
ešte máme, určite medzi nimi nájdeme
aj také ..., zaujímavé svojou históriou.
A my by sme takéto zábery chceli zachovať.
Už si asi málokto pamätá, že u nás boli tieto
objekty: slepačiareň, ktorá bola v Jaslovciach, drevená sušiareň tabaku a murovaná
budova pred ňou, stará hasičská zbrojnica
(garáž v Jaslovciach), staré pohostinstvá „šenky“ - v Bohuniciach, Jaslovciach, prípadne v Paderovciach, budova holičstva,
kaštieľ, budova obecného úradu v Bohuniciach (teraz parkovisko pri škôlke), panská
záhrada, v ktorej sa pestovali prevažne letné
jablká „Jakubky“, šalanda, traktorová stani-

ca v Bohuniciach, budova starej pošty, staré
hliníky – jamy na odpad, bohunické družstvo, mlyny na území obce, pálenica, stará aj
novšia budova základnej školy na námestí,
paderovská škola, staré ulice, strelnica v Bohuniciach.
Mnohí chodili do školy aj škôlky v kaštieli,
chodili sme sa kúpať do Blavy (Bohuničania
v parku, Jaslovania pri Pavlovičovom mlyne,
„dolci“, Paderovčania, v „spúšti“. Zaujímajú
nás aj fotografie, ako sa pásli husi na strnisku, starý spôsob obrábania pôdy, brigáda
počas „slintačky“ v parku. Ak máte takéto
fotografie, prosíme, prineste aj tie. Spravíme
z nich scanny a hneď vám ich vrátime. Fotografie budú vyhodnotené kultúrnou komisiou. Majiteľ najkrajšej a najstaršej fotografie
bude odmenený.
BK
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Záverečný účet obce bol schválený bez výhrad
Zo zasadnutí zastupiteľstva

polrok 2020,

Posledné zastupiteľstvo, o ktorom sme informovali v novinách, sa
konalo v októbri minulého roka. Odvtedy zasadalo zastupiteľstvo 4x
,9.12.2019 (9 poslancov z 9), 17.12. (9 poslancov z 9), 10.2.2020 (8
poslancov z 9), 4.5. (9 poslancov z 9) a 22.6.2020 (9 poslancov z 9).

uzn. 254/VIII - VZN č.125 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom
na území obce na rok 2020 a záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom v obci, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia
obce,

Zastupiteľstvo v máji sa konalo bez prítomnosti verejnosti (opatrenie hlavného hygienika SR). Zvukový záznam zo zastupiteľstva bol
zverejnený neupravený na druhý deň po rokovaní.
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach
vzalo na vedomie:
uzn. 241, 302, 313, 324/VIII – kontrolu plnenia uznesení,
uzn. 245, 305, 322/VIII – informácie zo zasadnutí komisií pri OZ,
uzn. 246/VIII – správy nezávislého audítora k účtovnej závierke a
konsolidovanej účtovnej závierke obce k 31.12.2018,
uzn. 247/VIII - správu hlavnej kontrolórky z kontroly vyúčtovania
poskytnutých dotácií za rok 2018,
uzn. 249/VIII - rozpočtové opatrenia č. 26-40/2019,
uzn. 258/VIII - príjmovú časť rozpočtu na rok 2020,
uzn. 282/VIII - stanovisko hl. kontrolórky a finančnej komisie k
rozpočtu obce na rok 2020,
uzn. 286/VIII – termíny zasadnutí zastupiteľstva v roku 2020: 10.2.,
22.4., 22.6., 21.9., 26.10., 7.12.,
uzn.291/VIII – pripomienka občanov,
uzn. 296/VIII - rozpočet obce na roky 2021 - 2022,
uzn 303/VIII - Výročnú správu o činnosti poskytovateľa sociálnych
služieb za rok 2019 (https://www.jaslovske-bohunice.sk/samosprava/povinne-zverejnovanie-informacii/zariadenie-pre-seniorov-bohunka/),
uzn. 304, 309/VIII - ukončenie rozpravy,
uzn. 307/VIII - správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce za rok 2019,

uzn. 255/VIII – VZN č.126 o miestnom poplatku za rozvoj,
uzn. 257/VIII – VZN 127 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 v
znení schválenej zmeny v uzn. 256/VIII,
uzn. 259 až 267/VIII – čiastkové schválenia zmien v návrhu rozpočtu na rok 2020,
uzn. 268 až 282/VIII – dotácie pre organizácie a spolky (viď. tab.
č.1),
uzn. 281/VIII – neschválilo dotáciu pre OZ Starostliví Medvedíci,
uzn. 283/VIII- schválenie prenájmu nebytových priestorov pre
KOVO Ružička s. r. o.,
uzn. 284/VIII – odpredaj pozemku Ing. Petrovi a JUDr. Natálii Slivenským,
uzn. 285/VIII – texty do kroniky obce za rok 2018,
uzn. 287/VIII - finančnú odmenu 100 € za aktívnu činnosť v DHZ
Jasl. Bohunice Martinovi Benovičovi, Milanovi Havrlentovi, Petrovi
Junasovi, Miroslavovi Klčovi, Milošovi Rapantovi, Miroslavovi Slivenskému, Pavlovi Slivenskému, Petrovi Slivenskému a Marekovi
Šimkovi,
uzn. 288/VIII - finančnú odmenu 200 € za získanie 1. miesta za rok
2019 v súťaži Zlatý erb – najlepšia obecná webová stránku na Slovensku pre Boženu Hideghétiovú a Ing. Mariána Vajdečku,
uzn. 292/VIII - ruší uznesenie 270/VIII z 9.12.2019 a schvaľuje dotáciu na rok 2020 pre futbalový klub ŠK Blava 1928 vo výške 115
tis. €; dotácia pre ŠK Blava 1928 na rok 2020 bude spolu 171 400 €,
uzn. 293/VIII – dotácia na rok 2020 pre JK AXA,

uzn. 308/VIII - rozpočtové opatrenia č. 41-70/2019,

uzn. 294/VIII – čiastkové schválenie úpravy v návrhu rozpočtu,

uzn. 310/VIII - opravuje uznesenie č. 108/VIII,

uzn. 295/VIII – rozpočet obce na rok 2020 (https://www.jaslovske-bohunice.sk/samosprava/rozpocet/rozpocet-obce/),

uzn.314/VIII - správu hlavnej kontrolórky obce vypracovanú na
základe uznesenia č. 306/VIII,
uzn. 315/VIII - rozpočtové opatrenia č. 1-13/2020
uzn. 325/VIII - Súhrnnú správu o plnení úloh Komunitného plánu
sociálnych služieb v obci za rok 2019,
uzn. 326/VIII - výsledky inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2019,
uzn. 327/VIII - stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019,
uzn. 330/VIII - rozpočtové opatrenia č. 14 - 25/2020,
uzn. 354/VIII - správu komisie pre ochranu verejného záujmu o
preskúmaní majetkového priznania za rok 2019 starostky Boženy
Krajčovičovej,

uzn. 297/VIII - finančnú pomoc 2,5 tis. € pre obyvateľov poškodeného bytového domu v Prešove,
uzn. 298/VIII - zvukové zaznamenávanie zasadnutí zastupiteľstva
pre interné potreby,
uzn. 299/VIII - vypracovať nestranný znalecký posudok na posúdenie kvality vykonaných prác na hasičskej zbrojnici,
uzn. 300/VIII - spôsob odpredaja motorového vozidla KAROSA
ASC 25 RTHP požiarna - formou obchodnej verejnej súťaže,
uzn. 316 až 321/VIII – rozpočtové opatrenia 1-7/OZ/2020,
uzn. 328/VIII - Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za
rok 2019 bez výhrad,

uzn. 365/VIII - vzdanie sa Ing. Petra Slivenského funkcie veliteľa
DHZO k 22.6.2020,

uzn. 329/VIII - použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
obce za rok 2019 vo výške 755 300,25 € a použitie zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2019 vo výške 1 498,97 € na tvorbu rezervného fondu obce,

Schválilo:

uzn. 331-340, 342 - 350/VIII – rozpočtové opatrenie 8 – 31, 33/
OZ/2020,

uzn. 240, 290, 301, 311, 323/VIII – program zasadnutia,
uzn. 242 až 244/VIII – poradovníky na 1- až 3-izbové byty,
uzn. 250,251,252/VIII – rozpočtové opatrenia 80 OZ – 89 OZ/2019,
uzn. 253/VIII - plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.

uzn 341/VIII – skrátenie rozpravy,
uzn. 351VIII - schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2020,
uzn. 352/VIII - plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na II. polrok 2020,
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uzn. 353/VIII - nevyhnutné stavebné práce na stavbe hasičskej
zbrojnice,
uzn. 355-357/VIII - zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
SAŽP ako poskytovateľa NFP formou blankozmenky k projektu s
názvom: Podpora triedeného zberu odpadov v Jaslovských Bohuniciach,
uzn. 358/VIII - odpredaj motorového vozidla zn. KAROSA ASC
25 RTHP požiarna,
uzn. 359, 360/VIII - spôsob prenájmu nebytových priestorov obce,
uzn. 361/ 362/VIII - zámer zámeny pozemkov s TTSK a AM Solution,
uzn. 363/VIII - spôsob odpredaja pozemku,
uzn. 364/VIII - zľavu vo výške 50 % z nájomného nájomcom, ktorí
mali počas pandémie dva mesiace zatvorené svoje prevádzky,
uzn. 367/VIII – ZŠ s MŠ otvorenie dvoch tried pre 6. ročník pre
školský rok 2020/2021,
uzn. 368/VIII - v prípade mimoriadnej situácie príspevok na pohreb pre pozostalú rodinu vo výške maximálne 1.000 € a ukladá
prihlásiť pohľadávku obce v rámci dedičského konania,
uzn. 369/VIII - zastavenie vysporiadania pozemkov v lokalite Na
mlyne.

Poverilo:
uzn. 366/VIII - poveruje Miloša Rapanta ml. funkciou veliteľa
DHZO Jaslovské Bohunice od 22.6.2020.
Uložilo:
uzn. 248/VIII – spracovať vykonávaciu smernicu k VZN č. 36 o
podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
uzn. 306/VIII - hlavnej kontrolórke vykonať kontroly, ako boli prideľované byty na konci roka 2019 a
zistiť, čo sa dialo okolo hasičskej zbrojnice na konci roka 2019.
Ruší:
uzn. 312/VIII - ruší uznesenie č. 248/VIII z 9.12.2019
Uznesenia sú krátené. Zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstiev nájdete na webovej
stránke obce https://www.jaslovske-bohunice.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/zapisnice-oz/.
BH

Poskytnutie dotácií na rok 2020 (tab. č.1):
Suma schválená futbalovému a tenisovému klubu je súčasťou celkovej sumy pre ŠK Blava 1928.
Žiadané €

Schválené €

OZ Meander

6.000

6.000

Poľovné združenie BLAVA

6.000

6.000

130.000

100.000

ŚK Blava 1928 – futbalový (9.12.)
(dodatočne schválené 17.12.)

115.000

ŠK Blava 1928 – tenisový

45.900

35.000

ŠK Blava 1928 – všetky kluby (9.12.)

197.300

156.400

(dodatočne schválené 17.12.)

171.4000

FSS Blavanka

8.260

8.260

Rímskokatolícka cirkev

15.000

15.000

Rímskokatolícka cirkev

1.000

1.000

200

200

MO JDS

15.000

15.000

Rodičovské združenie pri ZŠ

6.000

6.000

DHZ Jasl. Bohunice

3.500

3.500

DHZ Paderovce

2.000

1.000

JK AXA (schválené 17.12.)

10.000

8.000

Spolok sv. Jána Almužníka, o. z.

Zmena úradných

hodín na obecnom úrade
Počas obmedzenej prevádzky obecného
úradu si zamestnanci aj naďalej plnili svoje povinnosti. Niektoré zamestnankyne
boli na OČR z dôvodu pandémie, niektoré vykonávali prácu z domu, iní boli na
pracovisku. Mimochodom, ešte stále prebiehala kontrola Najvyššieho kontrolného
úradu, ktorá začala ešte pred pandémiou.
Na ich vyžiadanie sme im predkladali rôzne dokumenty a vysvetlenia. Najdôležitejšie však bolo, že si zamestnanci mohli
pozakladať dokumentáciu k vybaveným
veciam. A bolo toho neúrekom, pretože sa
snažia vyjsť čo najviac v ústrety občanom,
aj keď majú na vybavenie 30 dní. Niektoré veci sa nedajú urýchliť, ale mnohé sa
snažia vyriešiť hneď. Aj niektoré menšie
obecné úrady majú dva dni nestránkové.
Veľmi sme sa tomu bránili, no napokon
sme pristúpili k tomu, aby bol aj štvrtok
nestránkovým dňom. Samozrejme, počas
nestránkových dní vybavujeme telefonické podnety.
Božena Krajčovičová

Nič živé si nezaslúži trpieť
Koronové obdobie zmenilo naše zabehnuté návyky, pohodlie aj výdobytky. Niektorí z nás pocítili na vlastnej koži domácu alebo štátnu karanténu. Rozprávala som sa s ľuďmi, ktorí strávili zavretí 14 dní na izbe
len s mobilom. Nemohli vyjsť ani na chodbu. Stravu im priniesli len
pred dvere. Žiadny kontakt. Vravia o tom ako o dosť traumatizujúcom
zážitku. Ale obmedzenie sme aj my ostatní cítili, keď sme počas veľkonočných sviatkov zostali (teda mali sme zostať) vo svojich okresoch.
Ako obmedzenie sme cítili aj to, že sme sa nemohli dať ostrihať alebo
sa stretnúť na ulici, len tak, na krátky rozhovor. Obchádzali sme sa a
frustrovaní čakali, kedy už bude koniec. Jednoducho sme boli vytrhnutí
z nášho bežného života, ktorý nám je vlastný. Ten pocit v nás asi zostane
dlho.

Možno teraz mnohí sa budú inak pozerať na utrpenie zvierat, ktoré zatvárame v klietkach, aby sme my, ľudia, mali svoje vymoženosti. Prežijú
celý svoj život natisnuté v malých priestoroch s minimom pohybu, aby
sme mali hojnosť potravín za čo najnižšie ceny alebo nosili kožušiny a
vystavovali ich na obdiv. Že je to neporovnateľné? Prečo? Lebo zvieratá
sa nevedia sťažovať a trpia potichu? Ale trpia ako aj človek. Cítia bolesť
aj úzkosť. A nie sú stavané na život v zajatí. Tak ako človek. Nie som
proti konzumovaniu mäsa. Aj ja ho mám rada. Ale spôsob, akým si ho
niekedy zabezpečujeme, nie je hodný človeka. Začnime si to viac všímať
a pozerať sa, čo sa okolo nás deje.
Možno korona zmení naše pohľady na svet. Začneme sa správať zodpovednejšie voči okoliu? Živému aj neživému?		
bh
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Pandémia koronavírusu mala aj pozitívne stránky. Zo satelitných snímok
sa dá zistiť, že Európa má dvakrát
čistejšie ovzdušie ako pred koronou. Možno je
v tom symbolika, lebo v tomto roku 22. apríla
sme si pripomínali 50. výročie Dňa zeme. Zamestnanci, študenti, ale aj rodičia boli doma
buď z dôvodu OČR, alebo z dôvodu uzatvorenia škôl, podnikov a prevádzok. Času bolo
veľa, nedalo sa nikam chodiť. Mnohí sa prihlásili, že sa chcú zapojiť , a upratovali pred svojimi domami, na sídlisku, čistili okolie Blavy,
upravovali kurty, športoviská, okolie rybníka
a podobne. Do zveľaďovania obce sa zapojili
rôzne zložky, ale aj študenti, seniori aj rodičia
s deťmi. Touto cestou im srdečne ďakujeme.
Viac fotiek nájdete na
webe obce vo fotogalériách.
BK
Foto: facebook

Poďakovania

župana

Koncom apríla 2020 došlo poďakovanie župana Trnavského samosprávneho
kraja Jozefa Viskupiča pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Jaslovské
Bohunice za
pomoc v čase
pandémie COVID-19.
Poďakovanie je
zverejnené na
webe obce.
BK

Stavebný úrad
Na stavebnom úrade pracuje od apríla
nový zamestnanec, ktorý má na starosti
stavebnú agendu. Je to Ing. Jozef Zemko,
0905 856 962, tel. 033/5571021, jozef.
zemko@jaslovske-bohunice.sk.
Tlačivá k stavebnému konaniu nájdete
na webe obce https://www.jaslovske-bohunice.sk/obcan/ako-vybavit/stavebne-konanie/.
V zmysle zákona „Stop byrokracii“ už
nemusíte k svojim žiadostiam dokladať
list vlastníctva ani katastrálnu mapu.
BH

Blavské noviny
Upratovanie brehov Blavy v Paderovciach

Všetko zlé je
na niečo dobré
Zme na u has ič o v
Mnohí mi hovorili, že až príliš podporujem hasičov. Áno, priznám sa, bolo a určite to tak
bude, lebo veľakrát som sa zúčastnila na ich zásahoch a viem, ako ťažko pracujú a vlastne
sa obetujú pre nás. Žiaľ, dostala sa ku mne aj informácia o odchode jednotlivých členov.
K prvému väčšiemu problému prišlo 30.4.
v čase, keď sa mal stavať máj. Čas stavania
mája bol dohodnutý na 17. hodinu. Aj keď
to bolo tentokrát bez občanov, predsa sme
zavolali kameramana, aby zdokumentoval,
ako sa staval máj v čase korony. Keď hasiči
neprichádzali a nebral nikto telefón, zavolala som do Špačiniec, či by neprišli k nám
postaviť máj oni. Prisľúbili, ale až po tom,
ako bude stáť máj u nich v obci, približne o
18.30 hod. Okolo 18. hodiny prišli naši traja hasiči, ktorí, samozrejme, mali problém
máj zdvihnúť. Preto kto išiel okolo, pridal k
spoločnému dielu ruku. Bolo to ako v rozprávke o dedkovi a repke. Aj tu ťahali hasiči, okoloidúci, zamestnanci, ženy, deti. Až
nakoniec sa nám horko-ťažko máj podarilo
postaviť.
Na májovom zasadnutí obecného zastupiteľstva prišla reč aj na tento problém. Májové zastupiteľstvo bolo neverejné, preto
bolo potrebné zverejniť nahrávku z neho.
Po jej zverejnení prišli za mnou hasiči, ktorí
predtým zo zboru odišli, a informovali ma o
niektorých veciach, o ktorých som nevedela
– vraj mnohí sa chcú vrátiť, ale podmienkou
návratu je odvolanie veliteľa Ing. Slivenského. Nesúhlasila som, pretože veliteľ pracoval
v DHZO dlhé roky, venoval mu podstatnú
časť života a nie všetko bolo zlé a nie všetko
je potrebné rozmazávať na verejnosti. Dohodli sme sa, že navrhnem ja veliteľovi, aby
sa vzdal funkcie. Súhlasili. No keď sa veliteľ
nevzdal ani do doby, kedy sa posielajú na
rokovanie obecného zastupiteľstva podkla-

dy, prišla od 16, ako to napísali, „bývalých
aj budúcich hasičov“) Žiadosť o odvolanie
veliteľa DHZO. V deň rokovania prišlo vyjadrenie k Žiadosti o odvolanie a vyjadrenie
podpory doterajšiemu vedeniu, ktorú podpísalo 9 členov DHZO, 8 členov DHZ.
Len tak pre vysvetlenie - DHZO (Dobrovoľný hasičský zbor obce) vznikol zo zákona. Okrem toho v našej obci máme ešte
dva zbory a to: Dobrovoľný hasičský zbor
Jaslovské Bohunice a Dobrovoľný hasičský
zbor Paderovce. Žiadosť, ktorú podalo 16
občanov, sa týkala obecného.
Keďže odvolávanie veliteľa je v kompetencii
obecného zastupiteľstva, riešilo sa na jeho
zasadnutí. Diskusia bola dlhá a rušná. Nakoniec sa veliteľ DHZO, Ing. Peter Slivenský,
vzdal ku dňu 22.6.2020 funkcie. Na tom istom rokovaní poverilo obecné zastupiteľstvo
funkciou veliteľa DHZO Miloša Rapanta ml.
Ing. Peter Slivenský stále zostáva predsedom
Dobrovoľného hasičského zboru. Touto cestou mu ďakujem za jeho činnosť pre dobrovoľné hasičstvo. Odovzdal mu kus svojho života, ale, hlavne, ukrátil o svoju prítomnosť
rodinu.
Novému veliteľovi DHZO prajeme v tak
náročnej práci veľa úspechov, hlavne čo
najmenej zásahov. Veď nadarmo sa nehovorí, že najlepšia hasičská technika je tá,
ktorá sa nevyužíva.
Telefónne číslo zostáva to isté a je zverejnené v kalendári na rok 2020.
Božena Krajčovičová
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S l o v e n sk o o p äť ča ká v eľké sčíta nie

d posledného sčítania domov, bytov a obyvateľov uplynulo 10 rokov. Vykonať tento rok sčítanie by mala obec bez účasti obyvateľov,
výlučne elektronickou formou, čím by sa u nich významne znížila administratívna záťaž. Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna
2020 do 12. februára 2021, čo predstavuje 255 dní.

Využiť máme existujúce dátové zdroje. Elektronický systém pre sčítanie obsahuje predvyplnenú databázu. Sčítavajú sa všetky byty
v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú
obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania,
ktorým je 31.12.2020. Medzi iné obydlia patria aj obývané neskolaudované rodinné domy

a iné obývané objekty primárne neurčené na
bývanie.
V praxi to ale také jednoduché nie je. Novšie domy nie je až taký problém dohľadať v
archívoch. Horšie je to so staršími domami.
V sčítaní sa totiž zisťuje aj to, z čoho je dom postavený. Ďalšiu vec, ktorú nezistíme, je rok poslednej obnovy. Do obnovy sa počíta výmena
strechy, zateplenie, výmena okien. Tieto práce
ľudia nenahlasujú. Na toto sa nepamätalo. Aj
zistenie počtu samostatných bytov v rodinných domoch nie je až také jednoduché.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú aj všetci obyvatelia Slovenskej
republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, pre-

chodný 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.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je stav
k 1.1.2021.
Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15.2.
do 31.3.2021, budeme mať teda na to 6 týždňov.
Viac informácií nájdete na www.scitanie.sk.
BH

Už to také
jednoduché nebude

P

osledný júnový piatok sa prišli na obecný
úrad rozlúčiť deviataci z našej základnej
školy spolu so svojim triednym učiteľom,
riaditeľkou a jej zástupkyňou. Malá oslava sa
začala príhovorom starostky, ktorá im popriala

veľa šťastia na strednej škole aj ďalšej ceste životom. Po príhovore sa deviataci podpísali do
pamätnej knihy a prevzali si pekný darček.
Milí deviataci, prajeme Vám ešte príjemné

prázdniny a v septembri úspešný vstup do nového školského roka na vybraných stredných
školách.
MO
Foto: MO
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Rozšírili sme možnosti na zber
triedeného odpadu

obci máme od 25.5. nový kontajner na
zber elektroodpadu. Tento červeno-biely kontajner je umiestnený pri budove pošty a bývalého obecného úradu - vľavo
od vstupu do výťahu (vpravo je bankomat).
Slúži na zber veľmi malého elektroodpadu ako
i prenosných batérií a akumulátorov, zber je
časovo neobmedzený.
Do kontajnera patria:
malé kuchynské spotrebiče, malé elektrické
a elektronické hudobné nástroje, výpočtová
technika (napr. drobné počítače, notebooky,
karty, optické mechaniky, myši, klávesnice),
faxy a záznamníky, telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné), tlačiarne, malé
stolné kopírky, kalkulačky, herné konzoly, videohry vrátane ovládačov, elektrické hračky,
vrátané batérií a akumulátorov iné elektrospo-

trebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.

Dôrazne upozorňujeme občanov,
aby do kontajnera nehádzali žiarivky, výbojky, televízory a monitory.
Zber veľkého elektroodpadu sa bude konať 2x
do roka tak ako doteraz. Budeme o tom v dostatočnom predstihu informovať.
Stále sa stretávame s tým, že ľudia nevedia o tom,
že obec má aj zber oleja. Pritom na stránke obce
máme naozaj prehľadne a pútavo spracované
informácie o triedenom zbere. Stránku nám
(v dobrom) závidia mnohé samosprávy. Kliknite si na ňu - triedime.jaslovske-bohunice.sk,
dozviete sa, okrem iného, aj o zbere oleja
(máme ho od roku 2016).
BH

Falošné zdanie dospelosti
Hrobka na starom cintoríne pri kostole je vyhľadávaným miestom. Nie
však pre starších, ktorí si tam idú uctiť pamiatky zosnulých. Ale paradoxne pre naše deti, ktoré si tam cestou do školy ešte idú ráno pofajčiť, vypiť
nejaký energeťák, sem-tam sa nájde aj plechovka od piva. Možno si tým
dokazujú svoju dospelosť. Lenže tá sa dokazuje tým, že sa človek dokáže
postarať aspoň sám o seba. A má tiež nejakú zodpovednosť. Títo „dospeláci“ si však kupujú svoju „dospelosť“ za peniaze svojich rodičov. Ale tu sa
to končí. Nechať za sebou poriadok – to im nehrozí. Možno to doma robia
rodičia. A tak sa pietne miesto mení na skládku odpadov.
bh
foto: bh

Z a uj í m a v o st i zo sv eta a j z d omov a
Denne sa na svete použije na splachovanie
toaliet 140 miliárd litrov vody, čo je 14 mil.
m3 (zdroj: GEO magazín). Všetci poznáme
Palcmanskú Mašu – čarovné jazero pri Dedinkách v Slovenskom raji. To má objem asi
11,06 mil. m3. Čiže denne ho svet spláchne
celé a ešte štvrť z jeho objemu.
Ešte stále 29 % svetovej populácie nemá
prístup k bezpečnej pitnej vode. (Zdroj: GEO
magazín).
/5 celosvetových zásob pitnej vody má Bajkalské jazero pri sibírskom meste Irkutsk.
1

Považuje sa za najstaršie a najhlbšie jazero na
Zemi. Aj jeho hladina nebezpečne klesá.
Každý obyvateľ Slovenska vyprodukuje ročne
približne 359 kg odpadu, z ktorého až 45 %
tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Ten nepatrí na skládku komunálneho odpadu, lebo
zmiešaním s ostatnými odpadmi prispieva
k nekontrolovateľným reakciám na skládke.
(Zdroj: JRK Slovensko).
V dôsledku zmeny klímy na európskom kontinente uhynulo asi 50 miliónov smrekov a
výrazne sa poškodili porasty duba, buka a

borovice. A pritom stromy sú jednou z najvýznamnejších foriem ukladania uhlíka. V
Európe absorbujú až 13 % emisií oxidu uhličitého EÚ. (Zdroj: denník SME).
Plasty sú syntetické materiály, boli objavené v
19. storočí. Veľkú časť plastového odpadu tvoria obaly. V roku 2015 tvorili obaly až 59 %
všetkého plastového odpadu v EÚ. Odhaduje
sa, že až 8 miliónov ton plastov skončí ročne
v moriach a oceánoch. (Zdroj:nulaodpadu.sk/
bez-plastu).
Zostavila: bh
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am s tým? je názov projektu, ktorý sme
rozbehli v tomto školskom roku v našej Základnej škole Jaslovské Bohunice
a ktorého cieľom je naučiť deti správne triediť
odpad. Finančne projekt podporila Nadácia
Veolia, z ktorej sme mali možnosť čerpať prostriedky z grantu a tie sme využili na zakúpenie
krásnych smetných nádob do priestorov školy. Aby sme túto veľmi dôležitú tému dostali
medzi deti – našu budúcnosť – čaká nás ešte
oveľa viac práce, ako len postaviť pekné farebné smetné koše, no mám ohromnú radosť,
že sme už začali. Je to tak veľká a tak dôležitá
téma, že si doslova vyžaduje našu neustálu po-

Blavské noviny

Kam s tým?
zornosť. Dovoľte preto, aby som aj vás pozvala
nazrieť na naše prvé kroky prostredníctvom
týchto riadkov a fotografií. (Viac foto na webe
obce.). Zároveň tiež verím, že sa postupne budeme môcť na týchto stránkach s vami podeliť
o úspechy nielen v oblasti triedenia odpadu,
ale aj o tom, ako sa naučíme vzniku odpadov
predchádzať.
Všetky odpadové nádoby sme označili etiketou, ktorá zobrazuje okrem názvu odpadu aj
jeho fotografie a vypísané príklady čo do ktorej nádoby patrí a čo nie. Potrebovali sme však
nejaký impulz na otvorenie celej akcie, priestor, kde by sme si mohli pravidlá správneho

triedenia odpadov spoločne prejsť a naučiť sa
ich hravou formou. Preto sme školu prihlásili
na Ekotopfilm, ktorý sa konal v kine Hviezda
v Trnave. Je to putovný bezplatný program
zameraný na tému životného prostredia a
jeho ochranu. Náš spoločný deň pokračoval
programom v telocvični, kde čakali na deti
okrem názorných ukážok triedenia odpadu
aj rôzne súťaže a zaujímavosti o odpade. Deti
boli skvelé, užili sme si aj maskota žabiaka –
ktorého nám zapožičala spoločnosť Groupe
PSA Slovakia s.r.o. v Trnave, a všetkým sa páčil. Deti ukázali, ako vedia triediť odpad, a to
aj svoj vlastný, pretože sme si niektoré nádoby

Blavské noviny
z chodby vysypali a poriadne sa prizreli, ako
nám doteraz to triedenie išlo. Deň sme si užili,
veľa sa naučili a už teraz sa teším na ďalší náš
deň, ktorý, dúfam, čoskoro pripravíme zas, aby
sme nepoľavili a ukázali aj deťom, aké je toto
všetko dôležité pre budúcnosť nás všetkých.
Dôležitá je však aj moja prosba o vašu pomoc, bez nej to totiž nepôjde... Trieďte správne odpad, buďte príkladom svojmu okoliu a čo
neviete, pýtajte sa. Spoločne sa to naučíme. Ak
ste rodič alebo učiteľ, podporte, prosím, deti v
správnom triedení odpadov, buďte im vzorom

11
a nemávnite rukou ani nad drobným odpadom
smerujúcim do komunálneho odpadu – ak by
sa dal vytriediť. No najmä – začnite od seba,
pretože deti preberajú všetky naše návyky,
hodnoty a sme pre nich vzorom a smerovkou,
ako sa životom uberať. Alebo nechajte svoje
deti, nech Vás naučia, čo už samy vedia, dajte
im tú moc a verím, že budete príjemne prekvapení. V našej snahe budeme taktiež potrebovať
podporu obce, bez nej sa veru nezaobídeme a
rovnako zapojenie každého z vás, občania Jaslovských Bohuníc. Je totiž najvyšší čas správať
sa zodpovedne, veď nás to nič nestojí.

Držme si teda palce, nech sa nám darí nielen v
projekte pre deti, ale aj v bežnom triedení odpadov našich každodenných.
Veľká vďaka patrí spoločnostiam Veolia Energia Slovensko, a.s. a Gropue PSA Slovakia s.r.o.
aj za darčeky pre deti do súťaží, vďaka tiež žiakom školy, ktorí nám v tento deň pomáhali,
našej fotografke Zuzke Zhorelovej a pracovníkom školy.
Helena Harajová

Demografické údaje Obce
J a s l o v s k é B oh u n i c e z a r o k 2 0 1 9
Počet obyvateľov k 31.12.2019: 		
z toho občanov nad 15 rokov:		
deti do 15 rokov:				

2319
1863
456

Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

Dospelí od 19 rokov spolu:			
1784
• ženy:				 898
• muži:
		
886

Prihlásených:			
47, z toho 13 detí
Odhlásených:			
33, z toho 6 detí
Narodených:		
18 detí – z toho 3 v Paderovciach
• chlapci
		
10
• dievčatá
		
8
Zomrelých:		
22 - z toho 2 v Paderovciach
• ženy:				
10
• muži:
		
		
12
				
Priemerný vek obyvateľov je 38,77 rokov
Najvyšší vek obyvateľa v obci 101 rokov
Priemerný vek zomrelých je 75,86 rokov
Počet obyvateľov v porovnaní s rokom 2018: + 12

Dospelí nad 80 rokov spolu:
		
• ženy:				
• muži:
		

Počet sobášov našich občanov
uzavretých v obci i mimo našej obce
20 sobášov
					

Deti do 14 rokov spolu:			
426
• dievčatá:				 201
• chlapci:
		
225
Mládež od 15 rokov do 18 rokov spolu:
• dievčatá:				
• chlapci:
		

99
41
58

73
49
24

SM

12

Blavské noviny

Deti hrou
poznávali
našu obec

Oslavy dňa detí sme tento rok poňali trochu
inak ako bežne, nakoľko hrozba Covid-19 nám
zväzovala ruky. Nemohli sme robiť hromadnú
akciu.
Kto ale chcel, vzal si pri obecnom úrade mapku
s inštrukciami a poslednú májovú sobotu sa mohol vybrať poznávať obec. Menšie deti s rodičmi,
staršie aj samy prešli pripravenými stanovišťami.
Na nich bolo ukryté vždy jedno písmenko tajničky. Museli prejsť všetkými, aby zistili, čo tajnička
ukrýva. Bol to názov stromu – tulipánovníka,
ktorý máme vysadený pri kostole. V uličke pri
škole si na natretú betónovú stenu spravili svoj
vlastný farebný otlačok.
Boli to oslavy bez kolotočov, atrakcií, ale deťom
aj rodičom, ktorých sa zúčastnilo asi 100, sa tento spôsob veľmi páčil. Na konci dostali sladkú
odmenu, džús a ďalšiu zaujímavosť – maľovanku
s motívmi našej obce, ktorú nám nezištne spravila Lenka Vajdečková zo Špačiniec, ktorej za to
veľmi pekne ďakujeme.
Zaujímavosť na koniec - veľa detí, ale ani dospelých nevie, aké ulice v obci máme a kde sa nachádzajú. Poznajú len tú svoju. Prvýkrát napríklad
videli obrovské platany, ktoré rastú pri Blave za
tenisovými kurtmi (jeden z nich má obvod kmeňa 560 cm!) Aj takáto forma je preto dobrá, aby
deti poznávali okolie. Určite budeme chcieť touto formou spraviť oslavy aj budúci rok.
Viac foto na webe obce.
BH, Danka H.
Foto: Danka H.
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V karanténe
Stratila som od tej zámky kľúč
Nepohladí moje ústa lúč
Za dverami smútok sedí
Odolávam trápnej šedi
Dr. Jekyll Mr. Háj
Chvíľu peklo chvíľu raj
(A.M.H.)
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Pochopí asi
len ten, čo si
to prežije
postihnutých ľudí?
Pokiaľ sme nemali Hanku, tiež som
vnímala hendikepovaných ľudí inak.
Nevedela som si
predstaviť čo to obnáša, ale život človeka naučí. A naša
spoločnosť? No, je
to individuálne.
Stretávate sa s pochopením, alebo ste
niekedy museli o
niečo aj zabojovať?
Hanka Drgoňová

S

tretávam ich pravidelne ráno pred školou. Obe usmiate mieria do školy. Zatiaľ
nič mimoriadne. Veď mamy vodia svoje
dcéry bežne. Ale tu mama tlačí pred sebou vozík, na ktorom sedí Hanka. Takto ich vídavam
už roky. Ešte som ich asi nevidela v zlej nálade.
Vždy sa pozdravíme, čo musím povedať, že u
ostatných nie je až také bežné. Rodičia s deťmi prejdú bez pozdravu. Všetci si prajeme, aby
naše deti boli zdravé. Ako sa teda žije Hanke?
Opýtala som sa na to jej mamy Andrei Drgoňovej.
Hanka nie je ako ostatné deti. Akú má chorobu?
Hanka patrí medzi „inak obdarené deti“ a takýmto dieťaťom je od narodenia.
Ako dlho ste sa s tým vyrovnávali?
Vyrovnávali? Vyrovnávame sa stále... Skôr sme
sa naučili prijať život taký, ako prichádza. Pri
Hanke sa učíme stále niečo nové.
Čo všetko ste museli zmeniť a prispôsobiť danej situácii?
Keď sa narodila, dom už stál. Takže izbu má
na poschodí, denne niekoľkokrát musí vyšliapať hore, dole – žiadny výťah :) Zabudnime na
bezbariérový dom:) Prispôsobujeme sa priebežne, čo treba, to riešime za chodu.
Je naša spoločnosť pripravená prijať takto

Bojujeme celý život. Či u lekárov,
na úradoch, v škole... Ale pokiaľ ľudia majú vo svojom blízkom
okolí hendikepovaného človeka, naučia sa ho
postupne vnímať normálne. Ale nie všetci - takýchto ignorujem :)
Pochopenie je dosť neznáme slovo... Pochopí
asi len ten, čo si to prežije.
Ale je super stretnúť sa s rodičmi a ich deťmi
s rovnakým alebo iným hendikepom, pretože
práve u nich sa stretáme s najväčším porozumením, vymeníme si skúsenosti, spoznáme
veľa nového.
Čo, alebo kto Hanke pomohol najviac?
Jednoznačne pomáhajú všetci, ktorí nám
dajú svoje 2% z daní a všetkým ďakujeme!
Peniaze idú na rehabilitácie do centra Natália
v Hlohovci. Hanka sem chodí na dvojtýždňové
pobyty, medzi pobytmi má každý týždeň ambulantné cvičenia. Nemôžeme ale zabudnúť
na kamarátov, rodinu, známych i neznámych
ktorí pomáhajú, na babičku a deduška, najlepších krstných a samozrejme jej NAJ brata :)
Veľkú pomoc má vo svojom chodítku, s ktorým sa dostane už takmer všade kam potrebuje. Je konečne samostatnejšia.
Hanka je už veľká. Chodí na druhý stupeň
základnej školy. Kedy to bolo ťažšie? Keď bol
menšia, alebo teraz? Ako ju prijali deti medzi
seba?
Hanka teraz skončila 6. ročník, s väčšinou detí

chodila už do MŠ, takže vedia čo Hanka môže,
čo nie. No čím sú všetci starší, je to horšie. Puberta asi robí svoje. Ale pravé kamarátky, ktoré
vždy pomôžu, povzbudia, nikdy na ňu nezabudnú, tie určite v triede má. Čakajú nás ešte 3
roky na ZŠ, verím že to dobojujeme. Učitelia sú
super, keď môžu, pomôžu. No na škole chýba
nejaká empatia zdravého žiaka voči hendikepovanému, a možno aj učiteľa voči hendikepovanému.
Keď vás stretávam vidím, že s Hankou jednáte ako so zdravou. Robíte jej nejaké ústupky?
Musí robiť aj nejaké domáce práce?
Samozrejme nerobíme rozdiel medzi Hankou
a jej bratom. Snažíme sa ju začleniť do všetkého, či už doma, vonku, v škole... Hanka rada
pomôže so všetkým. S tatinom robí v záhrade,
v dielničke, v kuchyni pomôže či už pri varení, upratovaní... Pomôže aj pri nakupovaní,
jednoducho všetko, čo zvládne so svojim hendikepom. A všetko robí rada. S tatinom prišli
na to, ako by mohla povysávať. Sedí na kresle
s kolieskami s hadicou vysávača a tatino ju posúva :) No nemôžeme poprieť ani to, že niekedy aj ústupok je treba urobiť.
Hanka je veľký bojovník. Viem, že robí lukostreľbu. Vybrala si tento šport sama, ale ste
jej to vybrali?

Blavské noviny
Pre hendikepované deti sa každý rok v lete a
v zime robia kempy, organizuje ich Slovenský
paraolympijský výbor. Pred dvomi rokmi sme
sa zúčastnili na všeobecnom kempe, kde deťom
predviedli všetky letné športy. Deti si ich mohli
vyskúšať a takto sme sa dostali k lukostreľbe a
Hanka už pri nej zostala. Dva roky trénujeme
v lukostreleckom klube v Suchej nad Parnou.
Sú tam všetko úžasní ľudia, ktorí Hanku prijali
ako nikdy nikto. Má tu skvelé kamarátky, sú tu
úžasní tréneri, rodičia. Vyskúšala si už nejaké
súťaže, Slovenský pohár a Majstrovská Slovenska mládeže v halovej lukostreľbe. I napriek
tomu, že to má oveľa ťažšie ako zdravé deti,
nakoľko strieľa v sede. Vlastne nemá špeciálnu skupinu, strieľať musí so zdravými deťmi.
Je to veľká bojovníčka, na každý tréning sa teší.
A lukostreľba ju baví. Najskôr sme skúšali s lukom zapožičaným v klube, po mesiaci dostala

15
svoju prvú lukostreleckú výbavu, no neskôr už
luk svojou silou nestačil, tak sme zakúpili nový
luk, šípy a trénujeme s novou výbavou už na
30m.
Čo pre ňu znamená športovať? V čom jej to
pomáha?
Hanka hovorí, že je to jej koníček, záľuba. Samozrejme všetky súťaže sú pre ňu školou odvahy, naučí sa prijať výhru i prehru, spozná veľa
nových ľudí, dostane sa na nové miesta.
Čo ešte rada robí vo voľnom čase?
Okrem lukostreľby je pre Hanku veľkým koníčkom jej vtáctvo. Spolu s tatinom sa starajú
o andulky, korely, Alexandrov ale i malé prepeličky. Najväčším potešením sú pre ňu mláďatká. Rada sa bicykluje, pláva a nezabúda ani
na knihy.

Čo vás naučil život s Hankou?
Tešíme sa z jednoduchých vecí , ktoré Hanka
dokáže. Každý jej pokrok dopredu je pre nás
výhra. Najdôležitejšie pre nás je, aby bola zdravá, aby dosiahla všetko po čom túži, aby mala
okolo seba len dobrých ľudí a bola šťastná.
Rozhovor sme spravili cez mail. Ďakujem za
možnosť nazrieť do života Hanky, ktorý určite nie je jednoduchý. Ale možno práve aj toto
malé nazretie do jej života by mohlo byť inšpiráciou aj pre zdravé deti. Byť vďačný za všetko, čo človek má a keď sa nevzdáva, dosiahne
všetko.
BH
Foto: AD
(Neprešiel jazykovou úpravou.)

Porovnanie

Pohľad na kostol sv. Michala – čierno-biely záber je niekedy zo 70-tych rokov, farebný je z 8.7.2020.

ČB foto: J. Kosák
Farebné foto: BH
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P at rí im n a ša v ď a k a

ruhá svetová vojna je dodnes najväčším a najrozsiahlejším ozbrojeným
konfliktom v dejinách ľudstva. Počas
nej prišlo o život asi 45 až 60 miliónov ľudí.
Tento rok si pripomíname 75. výročie oslobodenia. To sa u nás začalo oslobodením
obce Kalinov na východe 20. septembra 1944.
Koniec sa datuje na 3. máj 1945, kedy bol
oslobodený Makov a posledné obce na Kysuciach. Naša obec bola oslobodená 2. apríla
1945. Podľa Vojenského historického ústavu
je u nás pochovaných asi 120 tis. vojakov viacerých národností. Tento rok sa toto výročie
stratilo v pandémii. Mali sme úplne iné starosti. Naša vďaka ale patrí všetkým tým, čo
sa zaslúžili o to, že fašizmus bol porazený. Ich
obete neboli márne.
V starých školských kronikách je zápis zo
školského roku 1944/1945, kde je spomenuté
aj oslobodenie našej obce tak, ako to zaznamenal Šimon Valovič, poverený riaditeľ školy.
Text je prepisom, preto sa tam nachádzajú aj
niektoré (podľa súčasných pravidiel) gramatické nezrovnalosti.
Dráma vojny dostúpila na vrchol. Vidieť, že
koniec jej je už blízky. 29. aug. 1944 sa začalo
Slov. nár. povstanie. Trnavská posádka, v ktorej boli mnohí z oboch našich obcí, sa tiež pridala k povstaniu. V septembri prišla nemecká
armáda, aby zlikvidovala povstanie na Slovensku. Hoci sa to Nemcom čiastočne za 2 mesiace
podarilo, predsa účastníci povstania sa poscho-

vávali v horách, odkiaľ napadali Nemcov. Začiatok roka bol teda veľmi dramatický , Všetci
sme cítili, že vojna už nemôže dlho trvať, že
bude už skoro koniec trápeniu a neistote. Ale to
najhoršie nás ešte vlastne len čakalo. Nemecké
vojská, hnané ruskými vojskami, usadzovaly
sa po slov. dedinách. I k nám prišly na Všechsvätých. Usadily sa na veľkom statku. Druhá
skupina prišla 13. dec. a usadila sa v novej škole do 18. dec., kedy sa tiež odsťahovala na veľkostatok. 23. jan. obsadilo ďalšie vojsko školskú budovu. Vyučovanie zasa bolo prerušené.
Po uvoľnení jednej triedy, v ktorej malo vojsko
učebňu, začalo sa vyučovanie. Žiaci chodili
striedavo. Tak to trvalo až do veľkonočných
prázdnin. Vtedy nastal prudký obrat. Fronta
sa pohla. Nemecké vojska rychle ustupovaly a
v škole cez Zelený štvrtok boli umiestnení „Vlasovci“ – Ukrajinci v nemeckých službách. Vozy
a autá Nemcov tiahli nepretržite v sobotu pred
Veľ. nocou. V nedeľu celý deň a noc tiahly delostrelectvo, tanky a pechota. V pondelok ráno
sme zistili, že Nemci sa zakopali na hornom
konci Jasloviec. Teda sa zastavili. „A teraz sa
to začne“, mysleli sme si všetci. Nemecké delá
boly umiestnené na hornom konci Jasloviec,
na záhumnách a na cintoríne. Asi o 10. hod.
bolo počuť rachot guľometov z jaslovských lúk.
To ruské prieskumné hliadky zisťovaly nepriateľa okolo Blavy. Odpoludnia zahájili paľbu z
diel Nemci. Dopoludnia boli ľudia poschovávaní, lebo mali strach z ruských lietadiel, ktoré Nemcov stále odsteľovaly a bombardovaly.
V nedeľu celý deň lietaly ruské „Raty“ a robili
hrozný buchot a skazu. Nemci už ustupovali
len poľnými cestami. Odpoludnia po výstreloch
z nemeckých kanónov bolo ticho. Ľudia nedbali na výstrahy starších – vojakov a v hlúčikoch
pozorovali tých niekoľkých Nemcov, ktorí sa
ešte tmolili po dedine , brali kone a bicykle.
Asi okolo 6. hod. čosi zasvišťalo vo vzduchu. Chlapi naháňali ľudí do krytov. Za
okamih bolo počuť tlumený rachot dopadnutej

rany. Padla pred Varinských v Bohuniciach
č.28. Pred domom stála takmer celá rodina.
Črepiny na mieste zabily Teréziu Varinskú,
Agnešu Varinskú, (rod. Fančovičovú), Eligiusa Varinského 10-ročného žiaka našej školy,
a smrteľne poranily Františka Varinského ml.,
syna Terezie, manžela Agneši a otca Eligiusovho. Asi o 4 dni svojmu zraneniu tiež podľahol.
Zabitý na tom istom mieste bol aj Ladislav
Jároši, žiak IV. triedy gymnázia v Trnave, syn
pani učiteľky Jarošiovej Gizely. Zabitá bola aj
tadiaľ prechádzajúca 16-ročná Rozália Ryšková. Na druhej strane ulice pri trafike bol
zabitý Ondrej Danihel asi 66-ročný, odtrhlo
mu nohu. Ostatné bomby dopadaly takto: 2 na
farský dvor a asi 8 - 12 do Jasloviec, kde plný
zásah dostal dom Jozefa Lehutu, ktorý tiež
bol poranený. Ostatné bomby padaly na ulicu
a len porozbíjaly okná a porušily omietku na
domoch. Iba po tomto sa vyprázdnila ulica.
Medzitým Nemci ustupovali. Večer asi o 19.
prišla prvá skupina ruských vojakov od Špačiniec a usadila sa u Joz. Valoviča č. 87 v Jaslovciach. Svítanie s prvými Rusmi bolo priateľské
a bratské. Čoskoro prišli aj Rusi od Malženíc.
Tri dni trvalo prechádzanie ruského vojska cez
dedinu. Išli pešiaci, delostrelci, autá. Nemci sa
zachytili zase na dechtických vrchoch. Ruské
delostrelectvo sa usadilo pri Šidunkoch, na
chotári bohunicko-paderovskom. Ruské ďalekonosné delá dunely z Paderoviec a od chotára
asi dva dni. Pri moste pri bývalej „panskej“ tehelni bola aj „Kaťuša“, ruské rýchlopalné delo ,
ktorého pekelného rachotu sme sa veľmi naľakali. Ale ruskí vojaci nás ukľudňovali: „Neboj
sa, to naše Kaťúše!“ Cez front slúžila naša škola, ako aj iné väčšie budovy v oboch obciach
za nemocnicu. Operačná sála bola v I. triede
starej školy. Keď aj front poodišiel, nemocnica
tu zostala. Po odchode nemocnice bol v škole
umiestnený sklad proviantu a šatstva. Vyučovať sa začalo 20. apríla len I. tr. učil Šimon
Valovič. Ostatné triedy sa začaly vyučovať 1.
mája striedavo len v starej škole, lebo v novej
až asi do 20. mája bol sklad.
Zdroj: internet a školská kronika
Ilustračné foto: pixabay.com
BH
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Slávnostné uvítanie do života

V

roku 2019 sa narodilo v našej obci 23 detí, ktoré sme 16.2.
slávnostne uvítali do života v Kultúrnom dome v Paderovciach. Po programe a príhovore starostky sa rodičia podpísali
do Pamätnej knihy obce a prevzali si pamätné listy, finančné príspevky

a hračky pre deti. Mamy potešili ešte aj kvety. Na záver sa všetci spoločne odfotili.
Želáme rodičom a ich „drobcom“ veľa zdravia, lásky, porozumenia.
MO, Foto: Foto 4F

Nepochopení umelci

Prvý júlový víkend navštívili vandali našu
materskú školu. „Umelci“ so sprejom v ruke
sa vybrali skrášliť vonkajšie priestory podľa
ich vnímania estetiky. Výsledok svedčí o ich
naozaj vytríbenom vkuse. Deti im budú za
to neskonale vďačné. Aj za to poškodené zavlažovanie. Len menej pochopenia pre nich
budú mať policajti, ktorým sme ich snaženie
nahlásili. Možno už naozaj nastal čas, aby
za takéto konanie aj niekto niesol násled-

ky. Predtým to boli posprejované vnútorné
priestory hasičskej zbrojnice, povytŕhané
spoje a skrutky na detskom ihrisku Lienka
a stále niečo. Opravy stoja peniaze a zamestnanci by mohli robiť niečo iné. Na opravu detského ihriska musíme volať firmu z
Čiech. Uvedomujú si to tí, čo to spôsobujú?
No, a samozrejme, neporiadok a odpadky sú
všade tam, kde je väčšia skupinka mladých.
bh

Kde to vlastne viazne?
Veľa sa teraz opäť vraví o digitalizácii a o jej
význame. Jej opodstatnenie ukázala doba,
ktorú sme zažili. Vybaviť úradné záležitosti
z domu kedykoľvek bez toho, aby ste museli
chodiť po úradoch a zisťovať stránkové hodiny, je vynikajúca vec. Túto možnosť nám
ponúka elektronická identifikačná karta
(eID). Treba sa trošku popasovať s nastavením na slovensko.sk, ktoré nie je práve
jednoduché, ale zas nie je to ani zvládnutie
teórie relativity. Dá sa to.
Čím viac ľudí, úradov a inštitúcií bude nútených realizovať svoje podania elektronicky a
využívať aj elektronické podpisovanie, tým

viac sa priblížime k vysnívanému stavu.
Žiadne papiere, žiadne chodenie po úradoch, žiadne potvrdenia. Keby sme sa postupne približovali k tomuto stavu, tak aj to
tak veľmi kritizované slovensko.sk a elektronické schránky sa postupne stanú pre náš
život nevyhnutnou súčasťou. Len keby to
netrvalo tak dlho!
Do elektronickej komunikácie sa dostanete
cez webovú stránku našej obce, cez úvodnú
stránku a záložku Elektronické služby (na
lište pod bannerom celkom vpravo). Tie pre
obce zabezpečuje DCOM.
BH

LETO

Pamätám leto
Keď obloha bola modrobiela
Vzápätí razom potemnela
Nad hlavou blesky prišli náhle
Nohy sa kúpu v letnom bahne
A sprcha zmyje z vlasov špinu
Za mokrosť nenesie nikto vinu
Tak náhle ako prišla voda
S láskou sa nebo slnku oddá
A obloha modrobiela
Slnečným lúčom roznežnela
Pamätám leto
Keď žlté boli vlásky
A učili sme sa voňať klásky
V maličkom klásku kúštik chleba
Slnečný kúpeľ tryská z neba
Pamätám leto
A preto
Milujem slnka dotyk
I teplé kvapky dažďa
I bosé nohy v tráve
I myšlienky rozihrané
I vodu čo oheň skrotí
I z letných lások vlažný pocit
Preto...
(A.M.H.)

Videá a fotky na webe obce
V záložke Život v obci – Galérie – Videogaléria
nájdete v roku 2020 videá z podujatí:
13. ročník turnaja v stolnom tenise, detský
maškarný ples, pochovávanie basy, zabíjačka,
stavanie mája, deň matiek, MDD, omša v parku - https://www.jaslovske-bohunice.sk/zivot-v-obci/galeria/videogaleria/. Fotku sú zverejnené vo Fotogalérii.
bh
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Pochovávanie basy
9.3.2020 - FSS Blavanka
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Viac foto na webe obce.
Foto: MO
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d začiatku roka 2020 sme v Bohunke
nezaháľali a ani COVID-19 nás nezastavil. V rámci vyhodnocovania rizík
interdisciplinárneho tímu sa zvážila potreba
montáže nástenných držadiel na chodby zariadenia. Sú výbornou pomôckou, slúžia ako
opora pri pohybe, čo naši klienti veľmi uvítali.
Zabezpečujú pocit istoty pri chôdzi, majú význam pri prevencii pádov. Vďaka držadlám klienti nemajú strach prekonať samostatne väčšie
vzdialenosti, zlepšuje sa ich sebavedomie, socializácia a samostatnosť.
Vo februári sme sa začali s klientmi aktívne
pripravovať na Fašiangy, Turíce, Veľká noc
príde... Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Klienti si pripravovali
masky, výzdobu, fúkali sa balóny na fašiangovú očakávanú udalosť. Nesmela chýbať ani živá
hudba. Srdečne ďakujeme stálym dobrovoľníkom. Priestory jedálne sa na chvíľu zmenili
na tanečný parket a do tanca nám hrali Ľuboš
Bend a pán Marián Bača. Prišli potešiť a zaspievať aj spevácky súbor Malženičan. Za nádherné kostýmy ďakujeme kultúrnej pracovníčke našej obce Danke Halaškovej. Na stoloch
nechýbali tradičné fašiangové šišky, ktoré sme
si za pomoci klientov pripravili. Za suroviny
ďakujeme pani Vilme Jančovičovej a jej obchodu Vila potraviny. Okrem šišiek sme pre klientov vďaka našej pani riaditeľke pripravili aj
tradičnú huspeninu a pohár vínka. O zábavu a

dobrú náladu bolo postarané.
Klienti mali možnosť vyjadriť svoj názor a zúčastnili sa volieb do NR SR.
Ôsmy marec vždy patril ženám a v našom zariadení ich máme tridsať. Okrem príjemne stráveného dopoludnia pečením z kysnutého cesta
na sladko a slano sme si tento deň pripomenuli

a spoločne oslávili. Ďakujeme kvetinárstvu Peter Madeja – M Fire za krásne ruže, ktorými
vyčarili úsmev a potešili srdiečka našich klientok.
Spestrením je aj skupinové a individuálne cvičenie s našou fyzioterapeutkou Ivetkou. Aj napriek situácii na celom svete život v Bohunke
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sa tiež prispôsobil tak, aby sme ochránili všetkých našich klientov i náš empatický personál,
ktorý pri dodržiavaní všetkých preventívnych
opatrení sa s láskou a veľkou trpezlivosťou o
všetkých staral.
Prišlo krásne počasie a trošku sa oteplilo. Trávili sme čas vonku v našom parčíku, čomu sa
klienti veľmi potešili. Vysadili sme kvety, papriky, rajčiaky, bylinky, jahody, maliny. Je to každoročná jarná tradícia v Bohunke. Kvety sme
nakúpili zo sponzorských darov od klientov a
ich príbuzných, ktoré boli darované na tento
účel. Celá záhrada krásne kvitne. Tešia sa, kedy
si budú môcť sami odtrhnúť z úrody to, na čo
budú mať chuť. Nelenili a tí, čo vládali, priložili ruku k dielu, tí, ktorí nevládali, „kibicovali“,
prípadne spievali alebo rozprávali o svojich

záhradkách.
Veľká vďaka patrí aj Marekovi Molnárovi s
rodinou - s veľkou empatiou vyhotovil vlastnoručne pre imobilných klientov krásne mobilné záhradky, ktoré sprostredkúvajú priamy
kontakt s prírodou, odbúravajú stres a pocit
úzkosti, zlepšujú schopnosť sústrediť sa, aktivujú pamäť, jemnú motoriku, svalovú silu a
povzbudzujú ich zmysly. Všetko kvitne. Voňavým orgovánom s jemnými fialovými farbami
nám privodil silné spomienky na časy, ktoré
nikto len tak ľahko nevymaže – spomienky
na mladosť, zaľúbené prechádzky, rozvoňané
predzáhradky v rodinných domoch. Bolo to
príjemné spestrenie pre klientov, pretože jeho
intenzívna vôňa nám pripomenula bežný život
za bránami Bohunky. Zaspomínali sme si aj na

Prelet nad životom
Často sa pýtam seba samej, ako bude pokračovať môj život ďalej.
Veď len nedávno som skákala cez švihadlo, šaty na bábiky šila
a aká bude moja budúcnosť, som ešte netušila. Prešli roky školy
a ja som v zamestnaní začala robiť prvé kroky.
Zanedlho prišla tá doba, keď sa mi šila svadobná róba.
Pred oltárom sme dvaja stáli a vernú lásku si sľubovali.
Do roka proroka splnilo sa zakrátko a ja som v kočíku vozila
malé dievčatko. Prešlo päť rokov a narodil sa nám chlapček
a my sme sa tešili ako deti z nových hračiek.
Ale neboli to hračky, oni boli živí a vyžadovali si našu opateru
a starostlivosť v každej chvíli. Pred oltárom sme stáli dvaja,
ostala som tu už len sama.
Aj ja tam mám miesto prichystané, ale ešte sa teším
pri pohľade na ne, na moje deti, vnukov a pravnukov
a želám im, aby ich život nesklamal, ale veľa šťastia
a spokojnosti dal.
Báseň od klientky ZpS Bohunka
Melánia Gergelyová

svoje rodiny, ktoré našim klientom počas tejto
pandémie veľmi chýbali.
Snažíme sa vytvárať pozitívne prostredie so
zachovaním programu s dodržaním hygienickýchopatrení.
Veľká vďaka MUDr. Danke Grékovej, všeobecnej lekárke, a pani starostke Božene Krajčovičovej, s ktorou sme konzultovali každú
vzniknutú situáciu. Ďakujeme starostke za poskytnutie tabletov, prostredníctvom ktorých sa
klienti môžu spojiť video hovorom so svojimi
príbuznými.
vypracovala: Z. M.,
inštruktor sociálnej rehabilitácie
foto: V. CH., sociálny pracovník
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Vôňa šišiek sa miešala
s vôňou zabíjačkových špecialít

dnešnej dobe sa čoraz viac vraciame k tradíciám, zvykom, folklóru a obyčajom našich starých a prastarých rodičov. Jednou
z najznámejších tradícií bola dedinská zabíjačka, ktorá bola nielen rodinnou, ale aj spoločenskou udalosťou. Bola jednou
z mála príležitostí na zábavu a stretnutia. Najviac domácich zabíjačiek sa robilo pred Vianocami, aby bolo mäsko na sviatky,
druhým zabíjačkovým termínom boli fašiangy, aby sa stihla zaúdiť šunka na veľkonočné sviatky.
Domáce zabíjačky sa presúvajú čoraz častejšie v obciach z gazdovských dvorov na námestia. Aj v našej obci sa pomaly, ale isto
stáva tradíciou. Termín tohtoročnej bol
stanovený na 22. február. Celý týždeň sme
všetci mali plné ruky práce, pripravovali sa
priestory pri pošte, zháňal sa dobrý mäsiar,
kvalitné a čerstvé mäso, pomáhali sme pri
výrobe výrobkov, ich vážení, rozdelení do
obalov tak, aby sa dostali všetky tie kulinárske dobroty medzi vás, občanov Jaslovských
Bohuníc, čerstvé, voňavé a vyrobené s láskou. Preto mi dovoľte aj touto cestou poďakovať celému organizačnému tímu z obecného úradu, bez ktorého by sa toto podujatie
neuskutočnilo.

V sobotu bolo všetko pripravené, dychová
hudba Dubovanka naladila nástroje aj hlasivky a s napätím sme čakali, ako to všetko
dopadne. A môžem povedať, že na výbornú.
Počasie nám vyšlo ukážkovo, o návštevníkov
a dobrú náladu núdza nebola a zabíjačkové
špeciality sa míňali veľmi rýchlo. Zabíjačková kapustnica od nášho kuchára Milana
Henčeka išla na dračku, pečené mäsko, ktoré sa pieklo v pizzerii Martina Sekeru tiež,
jaterničky, krvavničky, tlačenka, to všetko
rozváňalo snáď po celej obci. Nechýbali, samozrejme, ani pravé fašiangové šišky.
Ani sme sa nenazdali, bol večer a s ním aj
rozlúčka s poslednými návštevníkmi. Bolo

nám síce smutno, ale v hlave sme si už „prehrávali“ organizáciu tej budúcoročnej, ako
ju vylepšiť a obohatiť.
Ďakujeme vám za bohatú účasť, veríme, že
ste sa zabavili, stretli známych, priateľov a
aj napriek čakaniu v dlhom rade si odniesli
dobrý pocit.
Tak dovidenia o rok,
priatelia!
Na webe obce je
zverejnené z podujatia video.
zuzana j

KRížOVKA

Autor tajničky: Prítrský J.
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Ak chcete vedieť o našej
č i n n o s t i v i a c , p r í ď t e s a o p ý tať

enisový klub ŠK Blava 1928 má stále niekoľko neprajníkov a kritikov, ktorí ani netušia, ako klub funguje a akými činnosťami sa zaoberá, a možno to ani v skutočnosti nechcú vedieť, nepoznajú ľudí v TK, ale aj napriek tomu o nich a o celom klube šíria nepravdy a
nepreverené, ničím nepodložené informácie, pretože tak je to najľahšie.

Dovoľte mi teda zrekapitulovať, čo Tenisový
klub za uplynulý rok urobil. Začnem turnajmi, ktoré sme zorganizovali na našich domácich športoviskách: 1. – 3.2.2019 dorastenky,
kategória D, 16. – 18.2.2019 staršie žiačky,
kategória C, 2. – 3.3.2019 deti – dievčatá do 8
rokov, 9. – 10.3.2019 deti – chlapci do 8 rokov,
16. – 19.3.2019 starší žiaci, kategória A, 29.6.
– 1.7.2019 dorastenci a dorastenky, kategória
D, 12. – 14.7.2019 starší žiaci a žiačky, kategória C. Správy hlavných rozhodcov zo všetkých
turnajov si môžete nájsť na internetovej stránke e-tenis a dočítate sa v nich, že turnaje boli
výborne organizačne zvládnuté a na vysokej
úrovni.
Na jar prebehla súťaž družstiev. Náš klub postavil 6 družstiev: deti do 10 rokov – zmiešané
družstvo, starší žiaci, dorastenky A, dorastenky B, dorastenci a muži. Družstvo detí do 10
rokov skončilo na 5. mieste, straší žiaci získali
1. miesto v II. triede a z tejto pozície postúpili
na MSR do Prešova, kde skončili na 8. mieste. Dorastenky A získali 1. miesto v II. triede a
dorastenky B 7. miesto v III. triede. Dorastenci
obsadili 2. miesto v I. triede a takisto postúpili
na MSR do Bratislavy, kde sa umiestnili na 7.
mieste. Muži vyhrali II. ligu – západ a postúpili
do I. ligy.
Prvý prázdninový týždeň sme opäť zorganizovali denný letný camp, ktorého sa zúčastnilo

13 detí. Pre deti bol pripravený pestrý, nielen
športový, program, bola zabezpečená strava i
pitný režim. Deťom sa venovali animátorky,
tréner, ale pomohli aj starší hráči klubu.
Ako každý rok, aj ten minulý sme zorganizovali jesenné kondičné sústredenie v Športcentre
Púchov, ktoré absolvovali starší hráči, ale aj
deti z tenisovej prípravky. Kondičná príprava
pod vedením trénera Matúša Béreša bola výborne zorganizovaná a koncepčne premyslená
a deti upevnili svoje kamarátske vzťahy bez
rozdielu veku. Spýtajte sa rodičov, s akými dojmami a pocitmi sa ich deti vrátili domov.
V septembri sme urobili nábor nových detí a
to, že o tenis v obci je záujem, svedčí 11 nových
detí v tenisovej prípravke a číslo 47, čo je aktuálny počet všetkých hráčov v TK. Myslím, že to
nie je malé číslo a môžeme sa z neho len tešiť.
Naši hráči aj v tomto roku absolvovali množstvo individuálnych turnajov. Niektorí dosiahli
väčšie medailové úspechy, iní menšie, ale v každom prípade svojimi výsledkami robia dobré
meno sebe, tenisovému klubu, ale aj celej obci.
Naším cieľom je, aby aktívnych hráčov stále
pribúdalo.
Letnú sezónu sme v septembri ukončili tenisovým turnajom zmiešaných dvojíc (rodičia s
deťmi, súrodenci, ...) a opekačkou. Pozvaní boli
všetci naši hráči, rodičia, i hráči, ktorí v našom
klube hosťovali. Tí, ktorí pozvanie prijali, sa

výborne zabavili, porozprávali sa, zoznámili sa
s ostatnými rodičmi i hráčmi. Vládla príjemná
a priateľská atmosféra.
Taktiež sa členovia klubu, rodičia i niektorí
hráči zúčastnili brigády pri príprave antukových dvorcov na letnú sezónu.
Ani v tomto roku nebude náš klub zaháľať a
bude pokračovať v takýchto aktivitách. Turnaje už sme rozbehli a najbližšie nás čaká súťaž
družstiev. Nie je to jednoduchá práca, ale keby
nás nebavila, nerobili by sme to.
Ako som spomínala, máme 47 hráčov a všetkým sa snažíme vytvárať rovnaké podmienky.
Na druhej strane očakávame, že aj hráči a rodičia budú akceptovať isté pravidlá a dodržiavať ich. Drvivá väčšina z nich chápe, že nie je
možné vyhovieť každému a úplne vo všetkom,
i keď robíme, čo môžeme. Aj napriek našej
snahe budú istí rodičia neustále chodiť a sťažovať sa, ohovárať a bezdôvodne osočovať, šíriť
„svoju verziu“, mysliac si, že ich požiadavkám
sa musí vyhovieť vždy a v prvom rade. „Najprv
ja a potom všetci ostatní.“ Určite chápete, že
takto to fungovať nemôže.
Ak máte nejaké otázky, ak chcete vedieť viac
o činnosti klubu, nedajte na klebety, ale príďte
a priamo sa spýtajte. A skôr, ako budete pokračovať v šírení neprávd, tak si ich preverte.
Ďakujeme.
I.M.

Platená inzercia 1/2020
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Stolnotenisová
sezóna 2019/2020
Novú sezónu sme začali s výhľadom sťahovania sa do novej športovej haly. Táto nám
bola ponúknutá zo strany obce pre ďalší rozvoj nášho športu. To sa nám začiatkom novembra v polovici jesennej časti aj podarilo.
V hale bola zrealizovaná nová podlaha a osvetlenie, upravené a zariadené boli šatne. Neskôr
bolo dorobené aj prestrešenie prechodu medzi
halou a šatňami. Pri zariaďovaní haly a šatní
členovia nášho klubu odpracovali veľa brigádnických hodín pri 5 brigádach hlavne pri inštalovaní závesov na okná v hale, osadení koberca
pri vstupe pozdĺž haly, stolov, ohrádok, oddeľovacích sietí, vešiakov v šatniach, vybavenia
spŕch, premiestňovania zariadení zo ZŠ. Podmienky pre náš šport sa značne zlepšili. V hale
môžeme využívať až 9 stolov, čo je o 4 viac, ako
to bolo v telocvični ZŠ. Stoly sú v hale trvale
rozložené, nemusia sa vždy skladať ako v telocvični, tým sa šetria pred opotrebením stoly aj
sieťky. Na jednom stole je trvale namontovaný
automatický robot, ktorý slúži na precvičovanie základných úderov hlavne mládeže. Naviac v hale môžu hrávať aj neregistrovaní hráči, ktorí dovtedy využívali nevhodné priestory
bývalých kasární.
Koniec sezóny bol na jar 2020 poznačený pandémiou koronavírusu, ktorá znemožnila od
11.3.2020 po odohratom 18. kole dohratie sezóny. Sezóna bola skrátená o 4 kolá a nakoniec
nebola zrušená ako v iných športoch, ale bola
vyhodnotená po 18. kole.
Aj napriek koronavírusu však bola sezóna pre
náš klub úspešná. Dve výkonnostne najlepšie
družstvá sa udržali vo svojich krajských súťažiach, keď A-čko obsadilo 8. miesto v 2. lige a
B-čko ako nováčik obsadilo 9. miesto v 3. lige
z 12 družstiev. D-čko v oblastnej súťaži postúpilo do 6. ligy a B-žiaci postúpili do 2. ligy
žiakov!
V krajských súťažiach:
A-družstvo v svojej druhej sezóne v 2. lige
obsadilo nakoniec 8. miesto z 12 družstiev.
Družstvo pred začiatkom sezóny posilnil na
hosťovanie Michal Nemček z Malženíc. Po
etablovaní sa v súťaži v svojom 2. roku pôsobenia prešlo sezónou oveľa pokojnejšie ako v sezóne predchádzajúcej. Výborné víťazné zápasy
odohralo hlavne s Piešťanmi - Moravanmi B,

Dobrou Vodou, Vydranmi B.
Družstvo vyhralo 5 zápasov, 1x remizovalo a
12x prehralo. Úspešnosť našich hráčov: Lukáš
Mužila 50,85% (30/59), Patrik Sýkora 50,78%
(32/63), Michal Nemček 45,83% (33/72), Miroslav Rábara 32,81% (21/64), Pavol Heteš
33,3% (3/9).
B-čko ako nováčik v 3. lige dosiahlo 4 výhry,
4 remízy a 10 prehier. V náročnej lige boli pre
záchranu kľúčové hlavne domáce víťazstvá s
Elastikom C 11:7, so Špačincami 10:8 a remíza
9:9 s Veľkými Úľanmi v posledných 3 kolách.
Záchrana v súťaži je o to cennejšia, že sme ju
dosiahli bez Vlada Tibenského, ktorý zo zdravotných a osobných dôvodov vynechal druhú
polovicu súťaže. Súťaž bola oproti predchádzajúcej sezóne oveľa kvalitnejšia, bola doplnená Stavoimpexom Holíč, ktorý sa po rokoch
vrátil zo súťaží na Morave a ambicióznym Hlohovcom B, ktorý ligu aj vyhral.
Za B-čko nastupovali: Jozef Čápka 47%
(31/66), Pavol Heteš 46,9% (23/49), Vladimír
Tibenský 41,6% (15/36), Karol Gajdoš ml. 36%
(18/50) Peter Gajarský 35,5% (22/62), Štefan
Lehen 6,25% (1/16).
V oblastných súťažiach:
C-družstvo obsadilo v 6. lige slušné 6. miesto
za 9 výhier a 9 prehier. Napriek tomu, že dvaja
najlepší hráči nastupovali často aj B-čko a neodohrali všetky zápasy za C-čko, nebol žiadny
problém so záchranou. Za družstvo bodovali:
Peter Gajarský 76,7% (46/60), Karol Gajdoš
ml. 75% (30/40), František Rolenčík 51,5%
(35/68), Tibor Matovič 44,6% (25/56), Rasťo
Michalec 33,3% (8/24).
D-čko v 7. lige obsadilo 2. miesto v súťaži len
o skóre za Bučanmi so 16 výhrami, 3 remízami a 1 prehrou. 2. miesto zároveň znamenalo
postup do vyššej súťaže! O kvalite svedčí aj
9-bodový náskok pred 3. družstvom v poradí,
Bukovou B. Za družstvo nastupovalo 5 vyrovnaných hráčov. Úspešnosť hráčov: Ľuboš Mráz
76% (57/75), Rasťo Michalec 70% (42/60),
Tomáš Hyža 65,33% (49/75), Karol Gajdoš st.
65,12% (28/43), Miloš Rapant 63,3 % (31/49).
Potešiteľné je hlavne zlepšenie Tomáša Hyžu,
ktorý sa už v mladom veku stal platným hráčom medzi mužmi. Verím, že sa naďalej bude

zlepšovať, k čomu dostane príležitosť v budúcej sezóne v 6. lige.
E-čko skončilo v 8. lige na 9. mieste zo 14
účastníkov. Zvíťazilo 7x, 1x remizovalo a 12x
prehralo. Najväčšou ambíciou družstva bolo
zapracovanie mladých hráčov do stolného tenisu dospelých. Aj preto v ňom hrávali pod
vedením Radovana Hulíka hlavne naši mladí
hráči: Tomáš Hyža 90,6% (54/67), Viktória
Urbanovská 62,1% (41/66), Rado Hulík 37,5%
(21/56), Kristián Makovica 27,6% (8/29),
Matúš Michalička 17,1% (7/41), Adrián Rolenčík, Lucia Čapkovičová. Perspektívu, ak vydržia v tréningovom úsilí, majú hlavne Kristián
Makovica, Matúš Michalička a Marek Hulík,
ktorý túto sezónu hosťoval v Trnave.
Starosti s prístupom k stolnému tenisu nám
narobila časť mladej generácie, ktorá sa po
dlhých rokoch výchovy v našom klube, vtedy,
keď mala ukázať svoje zručnosti a kvalitu, rozhodla uberať iným smerom a k iným športom
(posilňovňa, discgolf). V rovnakom čase takto
skončili až traja perspektívni hráči. Škoda pre
nás, ale hlavne pre nich! Robiť 2 športy súčasne
by nemalo byť v mladom veku problémom...
Vo vedení klubu sa snažíme získavať prostriedky aj mimo rozpočtu obce, čo sa nám v posledných rokoch aj darí. Hlásime sa do súťaží o dotácie vyhlasovaných SSTZ. Podávanie žiadostí
je byrokraticky extrémne náročné. Súťažili sme
o príspevok na modernizáciu a rekonštrukciu
športovej infraštruktúry pri rekonštrukcii haly.
Tu sme neuspeli. Uspeli sme však v žiadostiach
o poskytnutie príspevkov na mládež do 23 rokov. Tu sme získali prostriedky v posledných
rokoch cez 2 200 eur na sezónu.
O výchovu našej mládeže sa stará náš dlhoročný tréner RNDr. Karol Gajdoš, ktorému v
posledných dvoch sezónach asistuje Radovan
Hulík. Ďakujeme im za ich nasadenie a entuziazmus.
Na záver chcem poďakovať za finančnú podporu pre náš šport obci Jaslovské Bohunice
- starostke ako aj poslancom obecného zastupiteľstva.
Ing. Jozef Čápka, tajomník VV STK
foto: zdroj freepik
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