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D arov a nie krv i m á v e ľk ý v ý z n am

R

ozhodnutie darovať krv má skutočne veľký význam, pretože
môže zmeniť alebo dokonca zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu tým život. Tým, že ľudská krv je nenahraditeľná,
sa právom považuje za najvzácnejšiu tekutinu. Častokrát si ani neuvedomujeme, že okrem transfúzie sa z krvi získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Napríklad
ľudia s poruchou zrážanlivosti krvi sú na niektoré z týchto liekov
odkázaní celý život. A tu si človek uvedomí, že to „klasické darovanie krvi“ je tak veľmi potrebné. Obec Jaslovské Bohunice práve
z týchto dôvodov úprimne každoročne oceňuje týchto nezištných
darcov formou pamätného listu, malého darčeka a finančnej odmeny. V decembri minulého roka sme sa poďakovali:

Darcovia krvi na stretnutí so starostkou

Za dosiahnutie Zlatej plakety a 40-násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi obec udeľuje cenu starostky obce: Gajarskému Miroslavovi, Spišskému Jánovi, Blaškovi Stanislavovi.
Za dosiahnutie Striebornej plakety a 20-násobné bezpríspevkové
darcovstvo krvi obec udeľuje Pamätný list: Balažovičovi Ivanovi,
Mgr. Ladvenicovej Zuzane, Žemlovi Bohuslavovi.
Za dosiahnutie Bronzovej plakety a 10-násobné bezpríspevkové
darcovstvo krvi obec udeľuje Pamätný list: Mgr. Lucii Bubánovej,
Krutému Michalovi, Remenárovej Júlii, Sobolovi Petrovi, Zvalovej
Ivete, Kocánovi Viliamovi.
Danka H.
Foto: Danka H.
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Stavebné veci vybavíte už na obci

O

bec Jaslovské Bohunice v súlade
s § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 2
písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky sa
rozhodla od 1.4.2019 zriadiť stavebný úrad
priamo v obci. Do tohto dátumu sme patrili
medzi 42 obcí, ktorým tieto činnosti zabezpečoval Spoločný obecný úrad v Trnave so
sídlom na Kollárovej ulici 10.
Dôvodom odchodu zo spoločného úradu
bola najmä skutočnosť, že sa veľa našich
občanov sťažovalo na nečinnosť stavebného
úradu a v mnohých prípadoch aj na nedodržiavanie termínov. Od začiatku apríla už

naši občania nemusia chodiť do Trnavy, pretože všetko vybavia na obecnom úrade.
Stavebné, búracie aj kolaudačné povolenia
k rodinným domom vybavuje Ing. Gabriela
Nádaská (033/5571025). Ohlásenie drobných stavieb, rozkopávkové povolenia a pod.
vybavuje Ing. Maroš Dunda (033/5571027),
Zuzana Kordiaková (033/5571028). Výruby
– Ing. Maroš Dunda, sociálne veci – Ing. Daniela Heribanová (033/5571022).
Veríme, že našu snahu priblížiť vybavovanie dokladov na úseku stavebného poriadku
a sociálnych vecí bližšie k občanovi oceníte).
Kontakty – mobily, pevné linky, mailové
adresy nájdete na webovej stránke obce.
Božena Krajčovičová

Úrad jadrového dozoru oslavoval štvrťstoročie
Na pozvanie predsedníčky Úradu jadrového
dozoru, pani Marty Žiakovej, som sa v decembri minulého roka zúčastnila slávnostnej
konferencie, uskutočnenej z príležitosti 25.
výročia vzniku tejto inštitúcie. Na konferencii
bolo veľa významných hostí, ktorí vyzdvihli
skutočnosť, že počas svojho pôsobenia si úrad
získal vysoké renomé nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí. Minister hospodárstva Peter

Cesta do
mlyna
už zakvitá

V septembri minulého roka žiaci našej
základnej školy vysadili na jednej strane cesty do mlyna v Jaslovciach narcisy
a tulipány. Cibuľky kvetov darovala
pani Mirka Svetlíková zo Šulekova, rodina Vymazalová z Jaslovských Bohuníc
a časť zakúpila naša obec. Bolo vidieť,
že žiakom sa takýto druh práce páči.
Zabávali sa na niektorých spolužiakoch,
keď zistili, že nevedia, ktorou stranou
sa cibuľka sadí. Navyše im vyšlo aj počasie. Veľmi ma po zime prekvapilo, keď
v miestach, kde boli tieto kvetinky vysadené, boli hlboké koľaje. Vraj tade jazdil niekto na „štvorkolke“. Obávala som
sa, či to kvetinky prežili, a bolo mi ľúto,
že niekto si neváži ani len prácu detí.
Našťastie príroda sa dokáže s takýmito
vecami vyrovnať a cesta do mlyn začína
rozkvitať. Verím, že kvetinky zostanú
na svojom mieste a potešia oko každého,
kto bude tadiaľ prechádzať.
Božena Krajčovičová
Foto: BK

Žiga podotkol, že s prevádzkovaním jadrových elektrární musí ísť ruka v ruke bezpečnosť a spoľahlivosť, ktorých garantom je Úrad
jadrového dozoru. Nakoniec pani predsedníčka všetkým poďakovala za prejavenú dôveru
a prítomných pozvala na vystúpenie detského
folklórneho súboru a malé občerstvenie.
Božena Krajčovičová

EditoriÁl
Máme za sebou zimu, ako sa patrí. Užili
sme si snehu aj nižších teplôt. Na striedanie ročných období sa môžeme spoľahnúť (aspoň zatiaľ), a tak tu máme jar a
s ňou veľkonočné sviatky. Aj keď mám
rada zimu, predsa len vítam teplejšie dni.
Prebúdzajúca sa príroda, zelené trávniky,
popretkávané farebnými kvetmi, aj stromy prebúdzajúce sa k životu – to sú veci,
ktoré nás dokážu „nakopnúť“ k životu.
U nás ale je takých plôch pomenej. Aj obklopujúce polia sa zazelenajú, ale to nie je
ono. Sú to presne obhospodarované monokultúry. Mali by sme si preto chrániť
každý štvorcový meter trávnika, každý
strom. Mali. Ale skutočnosť je iná.
Ekonomika nášho štátu stojí na automobilovom priemysle. Samozrejme, je
záujem, aby sa vyrobené predalo. V zahraniční aj doma. No a ľudia vychádzajú
štátu v ústrety. Autá sa nakupujú. Ale...
nákup je len prvý krok. Nasledujúce kroky sú už otázne - všetci zažívame zápchy
na našich cestách, ktoré sa z roka na rok
rozširujú z veľkých miest aj na vidiek,
všetci zažívame problémy s hľadaním
parkovania v mestách. Tie už zareagovali
parkovacou politikou, ktorá nie je zhovievavá k návštevníkom ani k divokému
parkovaniu všade, kde sa auto dostane.
Mestá si to aj dôsledne kontrolujú a porušenie je sankcionované. To všetko majú
na svedomí rastúce počty áut.
Lenže tento problém sa už presúva aj do
obcí - divoké parkovanie na trávnikoch,
chodníkoch, nákladné autá na miestnych
komunikáciách. Pri rekonštrukciách ulíc
sa prihliada na autá, nie na zeleň. Aj tak je
však miest málo. Ulice sú ťažko prejazdné, lebo je jednoduchšie parkovať na ulici, ako otvárať bránu. Sú tu ale aj domy,
ktoré nemajú možnosť parkovať na pozemku. Na Sídlisku zas chce každý stáť
priamo pri vchode. Obec preto bude musieť tiež v tomto smere pristúpiť k prijatiu
regulačných opatrení.
Výsledky volieb prezidenta v 1. aj v 2.
kole v našej obci kopírovali celoslovenské
výsledky. Viac sa o nich dočítate v novinách. Aj o voľbách do europarlamentu,
ktoré nás čakajú v máji.
Od 1.4. sa obec stala stavebným úradom.
Ak budete vybavovať stavebnú agendu,
nebudete musieť chodiť do Trnavy, ale
vybavíte ju na obecnom úrade.
Rozrastáme sa. Pribúdajú domy, zvyšuje
sa počet obyvateľov. Už nepatríme medzi
menšie sídla. Z toho ale vyplýva okrem
niektorých výhod a benefitov aj viac disciplinovanosti a ohľaduplnosti od obyvateľov.
Je tu jar. Užime si sýtej zelene, záplavy
kvetov aj vôní. Dokážu nabiť naše baterky
viac ako drahé potravinové doplnky.
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Rozpočet si poslanci predrokovali
na pracovnom stretnutí
Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Od posledného vydania Blavských novín zasadalo obecné zastupiteľstvo 4x, 10.12.2018 (prítomných 9 poslancov z 9), 28.1.2019 (prítomných 9 poslancov z 9), 18.2. (prítomných 9 poslancov z 9), 11.3.
(prítomných 9 poslancov z 9). 8.1.2019 bolo v prítomnosti všetkých
poslancov pracovné zasadnutie k rozpočtu.
Vzalo na vedomie:
uzn. 18, 32/VIII – kontrolu plnenia uznesení,
uzn. 22/VIII - informáciu o vymenovaní Mgr. Martiny Baračkovej,
DiS.art. do funkcie riaditeľky ZUŠ,
uzn. 30/VIII - dátumy konania obecných zastupiteľstiev v roku
2019: 28.1., 8.4., 24.6., 16.9., 9.12.,
uzn. 33/VIII - rozpočtové opatrenia č. 31 - 44 /2018,
uzn. 42/VIII – pripomienky občanov a stanovisko k pripomienkam,
uzn. 45/VIII - stanovisko hlavnej kontrolórky a finančnej komisie
k návrhu rozpočtu obce,
uzn. 60/VIII - rozpočet obce na roky 2020 - 2021 v príjmovej
a výdavkovej časti vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ, ZUŠ a ZpS Bohunka,
uzn. 65/VIII - správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za
rok 2018.
Schválilo:
uzn. 19/VIII - rozpočtové opatrenia č. 106/OZ – 115/OZ,
uzn. 20/VIII - navýšenie vlastných finančných prostriedkov vo
výške 14 tis. € na stavbu Tribúna športový areál v roku 2018 v prípade, že dotácia zo SFZ nebude do rozpočtu obce poskytnutá do
31.12.2018,
uzn. 21/VIII – VZN č.116 – dotácie v ZUŠ, MŠ a školských zariadeniach obce,
uzn. 23/VIII - sadzbu za mechanický hrací prístroj - biliard 50 €,
uzn. 24/VIII – VZN č. 117 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019.

a výdavkovej časti vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ, ZUŠ a ZpS Bohunka
(viď rozpočet),
uzn. 61/VIII – poradovník na jednoizbové byty: Miroslav Hrčka,
Lucia Talajková, Ján Želonka, Ľuboš Hrčka, Soňa Kočková, Peter
Kocán, Oľga Petrovičová, Marek Juhász,
uzn. 62/VIII – poradovník na dvojizbové byty: Zuzana Taligová,
Alexandra Jaroňová, Lukáš Buchanec, Monika Pekarovičová, Martin Matolek, Peter Špajdel,
uzn. 63/VIII – poradovník na trojizbové byty: Peter Varinský, Gabriela Bežuchová, Martina Krchňavá, Jarmila Biháriová, Stanislav
Čapkovič, Alexandra Juhászová, Gabriela Ušáková,
uzn. 64/VIII - prenájom nehnuteľného majetku obce – časť pozemku (za kaštieľom),
uzn. 66/VIII - Dodatok č.1 ku Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu,
uzn. 69/VIII – komisiu pre verejné obstarávanie na zákazku Hasičská zbrojnica v zložení Ing. Peter Kiripolský, Ing. Ľuboš Bokor,
Miroslav Gajarský, Ing. Maroš Dunda, Božena Krajčovičová – bez
práva vyhodnocovať a Ing. Zlatica Legényová – bez práva vyhodnocovať,
Skonštatovalo:
uzn. 17/VIII - že Ing. Peter Slivenský zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca.
Uznesenia sú krátené. Plné znenie zápisníc
nájdete na webovej stránke obce v záložke
Samospráva.
BH
Tab. č.1 – schválené dotácie na rok 2019
OZ Meander

6 000 €

Jazdecký klub AXA

8 000 €

Poľovnícke združenie Blava

6 000 €

ŠK Blava 1928

186 400 €

uzn. 25/VIII – VZN č. 118 o miestnom poplatku za rozvoj,

FSS Blavanka

7 560 €

uzn. 26/VIII - plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
1. polrok 2019,

Rímskokatolícka cirkev

72 000 €

Rímskokatolícka cirkev

1 500 €

Rímskokatolícka cirkev

1 000 €

uzn. 28/VIII – nesúhlas so zriadením zariadenia Detského domova
na ul. Orechová,

Jednota dôchodcov

10 000 €

Rodičovské združenie pri ZŠ

6 000 €

uzn. 29/VIII - zrealizovanie výmeny vane za sprchový kút,

DHZ Jasl. Bohunice

3 000 €

uzn. 31/VIII - poverenie starostky na všetky právne úkony súvisiace
s ukončením Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu,

DHZ Paderovce

1 000 €

uzn. 27, 67,68/VIII – spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce
(pozemok, nebytové priestory),

uzn. 34/VIII - cenník pre Ubytovňu,
uzn. 35 – 41,43-44/VIII – schválenie presunov v rámci navrhnutého rozpočtu (pozn.: bližšie na webe obce),
uzn. 46 - 57/VIII – schválenie dotácií pre spolky, organizácie a OZ
na základe ich žiadostí (viď tab.1),
uzn. 58/VIII – presun finančných prostriedkov z rezervného fondu
3 100 000 € a ich použitie na kapitálové výdavky (viď tab.2),
uzn. 59/VIII - schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 v príjmovej

Tab. č. 2 – Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu
Program

Názov

V eur

9.2

Revitalizácia Sídlisko

2 200 000

9.2

Infraštruktúra Panské diely Dubová ulica

500 000

11.1

Hasičská zbrojnica

400 000

Spolu z rezervného fondu /KZ 46/

3 100 000
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Rozpočet obce Jaslovské Bohunice na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019 schválilo v rámci viacročného rozpočtu rozpočet obce
Jaslovské Bohunice na rok 2019. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa obecný rozpočet zostavuje najmenej na tri rozpočtové roky, t.j. rozpočet bol spracovaný na roky 2019-2021, pričom rozpočet na
príslušný rozpočtový rok 2019 je záväzný.
Rozpočet na rok 2019 v EUR:
Rozpočet podľa programov v EUR:
Príjmy spolu
Z toho : bežné príjmy spolu
Z toho: - daňové
- nedaňové
Z toho: príjmy z podnikateľskej činnosti
- granty a transfery tuz. a zo ŠR bez školstva
a ZpS
- školstvo spolu

9 739 745

Č. pr.

Názov programu

5 600 125

1

Plánovanie, manaž., kontrola

- ZpS BOHUNKA spolu
- vlastné príjmy ZpS
kapitálové príjmy spolu
Z toho: - príjmy z predaja majetku
príjmové finančné operácie
Z toho: - z rezervného fondu

Z toho :

Propagácia, marketing

23 350

10 000

Služby občanom

18 040

2 000

20 040

208 500

4

Odpadové hospodárstvo

260 200

371 600

631 800

5

Komunikácie

6

Vzdelávanie spolu so školami

7
8

14 260

67 680
201 600
236 000

51 100

214 700

265 800

1 118 699

200 655

1 319 354

Šport

349 635

179 000

528 635

Kultúra

288 360

10 000

298 360

9

Prostredie pre život

856 600

3 248 000

4 104 600

10

Sociálne služby spolu so ZPS

541 600

40 000

581 600

11

Bezpečnosť a ochrana

54 240

506 500

560 740

12

Správa obce

495 100

10 685

505 785
32 562

889 620

13 BV

Dlhová služba

32 562

0

780 000

13 FO

Finančné operácie

40 591

0

40 591

3 250 000

14.1

Areál ubytovne

153 100

90 000

243 100

3 100 000

14.2

Podnikateľská činnosť

202 000

0

202 000

4 582 377

4 883 140

9 465 517

9 465 517

bežné výdavky obce, verejná správa
bežné výdavky podnikateľská činnosť

bežné výdavky Zariadenie pre seniorov
BOHUNKA

Z toho : - obstaranie pozemkov
- stroje a zariadenia
- projektová dokumentácia
- výstavba a rekonštrukcie
finančné operácie /FO/

202 000

470 300
4 883 140

kapitálové výdavky spolu

Ing. Daniela Heribanová

2 715 637

1 103 849

bežné výdavky školstvo

33 350

2

Spolu
Výdavky spolu

97 200

3

437 600

Z toho: - transfer zo ŠR

Spolu

0

688 300

526 583

- vlastné príjmy školstva a stravov.

Kapitálový r.

97 200

3 865 702

594 263

Z toho: - transfery zo ŠR

Bežný r.

50 000
166 500
125 600
4 541 040
90 591

Obecné kompostovisko bude
od jari v prevádzke

Možno ste sa niektorí pozastavili nad tým, prečo je smerom na atómové elektrárne oplotený priestor, ktorý nie je využívaný, aj keď je vybudovaný viac ako
rok. V tomto priestore sa uvažuje nad obecným kompostoviskom, v ktorom
sa bude kompostovať biologický odpad z verejného priestranstva obce. Priestor musela obec najskôr oplotiť a až potom požiadať Okresný úrad v Trnave
o povolenie a schválenie prevádzkového poriadku. Ten nám bol schválený
v 2. polroku 2018, na zimu sme už kompost nechceli zakladať. V tom čase
nám chýbal aj podrvený materiál z konárov, ktorý sa používa na prevzdušnenie kompostu. Prvá kosba z obce už bude ukladaná v tomto priestore.
Božena Krajčovičová

29. snem ZMO Región Jaslovské Bohunice
V spoločenskom dome Poľnohospodárskeho družstva Jaslovské Bohunice sa 20.2.2019 konal 29. snem ZMO región JE Jaslovské Bohunice. Zo
149 obcí sa ho zúčastnilo 122 starostov a primátorov. Prítomní hostia zaželali zástupcom miest a obcí veľa úspechov a trpezlivosti v ich náročnej
práci. Snem zvolil nového predsedu, ktorým sa stal starosta obce Cífer, Maroš Sagan. Zároveň bola zvolená aj Rada združenia a Kontrolná komisia.
Snem schválil Programové zameranie po 29. sneme, v rámci ktorého požadovali zmenu zákonov o udržiavaní chodníkov a obedov zadarmo. Ďalej
požadovali vytvorenie cestného fondu, z ktorého by boli financované rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Božena Krajčovičová

Podpálené kontajnery

Na základe oznámenia občana Sídliska mal Dobrovoľný hasičský zbor obce vo večerných hodinách dňa 24.1.2019 výjazd k horiacim kontajnerom. Príčinou požiaru bolo úmyselné podpálenie. I napriek tomu, že sme prostredníctvom sociálnych sietí vyzvali tých, ktorí požiar
zapríčinili, nikto sa nepriznal. Až po oznámení, že bolo podané trestné oznámenie, sa k činu priznali štyria mladí muži. Prekvapením bolo,
že pochádzali z dobrých rodín a do toho času nemali žiadne problémy so zákonom. Dohodli sme sa, že za spálené kontajnery zaplatia tak,
že každý z nich si týždeň odpracuje pri údržbe obce a zarobené peniaze vráti na účet obce. Žiaľ, trestné oznámenie nebolo možné vziať späť.
Dokonca sme dostali v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadosť o zaslanie fotokópie trestného oznámenia. Verím, že mladí muži sa z tejto nepríjemnosti poučili.
Božena Krajčovičová
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Ceny elektrickej energie majú vysoké
(Pracovná cesta starostov do Talianska)
Starostovia dotknutých obcí sa koncom
marca spolu so zástupcami akciovej spoločnosti JAVYS zúčastnili pracovnej cesty do
Talianska. Jedným z cieľov bola vyradená jadrová elektráreň CAORSO. Táto elektráreň
je jednou zo štyroch vyradených elektrární
v Taliansku a jedna ani nebola uvedená do
prevádzky. Dve boli vyradené po referende, ktoré sa konalo v roku 1987 po jadrovej
havárii v Černobyle. Elektráreň CAORSO
bola najväčšia a najmodernejšia elektráreň
v Taliansku. To je teraz odkázané na dovoz
elektrickej energie - je najväčším dovozcom
na svete, a taktiež ceny elektrickej energie sú
vysoko nad úrovňou cien v Európskej únii.
Taliansko (tak ako celý svet) nemá hlbinné
úložisko a zatiaľ ani nie je vybrané miesto na
jeho zriadenie. Vyhoreté palivo, t.j. vysoko
rádioaktívny odpad, vozia na spracovanie do
Anglicka a Francúzska, kde bude toto palivo aj
uskladnené až do vybudovania úložiska. Nízko
a stredne aktívne odpady sú uložené v sudoch
v sklade, ktorý sa nachádza v areáli elektrárne. Do skladu nám bol umožnený vstup. Bol
suchý, čistý a v tom čase sa v ňom nachádzalo
4500 sudov, pričom odpad v jednom súde vážil
150 - 170 kg.

Ďalším cieľom našej cesty bola štátna talianska
spoločnosť SOGIN, zodpovedná za vyraďovanie jadrových zariadení. Spoločnosť vznikla
1. novembra 1999. Jej úlohou je úplne vyradiť
všetky talianske jadrové zariadenia do roku
2024, ale vytvorenie úložiska je kritériom na
dosiahnutie konečného termínu vyraďovania.
Počas pracovných ciest sa zaujímame okrem
bezpečnosti i o to, či okolité obce majú kompenzácie zo skladovania rádioaktívneho odpadu. Túto otázku sme položili aj predstaviteľom
spoločnosti SOGIN. V Taliansku majú to, za čo
samosprávy na Slovensku bojujú už dlhé roky.
Obce majú kompenzáciu ošetrenú zákonom.
Jej výška závisí od hodnoty inventarizovaného
rádioaktívneho odpadu. Najviac dostáva obec,
na území ktorej sa nachádza rádioaktívny
odpad, potom okolité obce a určité percento
je rozdeľované prostredníctvom kraja aj do
vzdialenejších obcí.
Spoločnosť NUCLECO bola založená v roku
1981 hlavne na riadenie rádioaktívneho odpadu s nízkou a strednou aktivitou. Jej úlohou je
rádiologická charakterizácia materiálov a zariadení, dekontaminácia budov a priemyselných objektov, zber, úprava, skladovanie a li-

kvidácia rádioaktívneho odpadu priemyselného a zdravotníckeho pôvodu.
60 % spoločnosti NUCLECO vlastní štátna
spoločnosť SOGIN a 40 % spoločnosť ENEA.
Počas návštevy sme mali možnosť nahliadnuť
aj do objektov, kde sa likviduje a spracováva
rádioaktívny odpad.
Program pracovnej cesty bol veľmi náročný.
Okrem týchto návštev sme absolvovali stretnutie s predstaviteľmi krajského mesta Piacenza,
stretnutie na veľvyslanectve SR pri Svätej stolici a stretnutie na veľvyslanectve SR pri Talianskej republike. Určite hlboký duchovný zážitok
v každom z nás zanechala audiencia na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, kde nám bolo
umožnené byť v blízkosti pápeža Františka.
Pracovná cesta bola veľmi zaujímavá, ale
hlavne otvorená. Človek pochopí, že každé
zahmlievanie je na škodu veci a potom vznikajú všelijaké konšpirácie. Preto je dobré, ak sa
občania zúčastňujú aj verejných prerokovaní.
Sú to miesta, kde sa môžu dozvedieť veľa vecí hlavne od odborníkov.
Božena Krajčovičová
Foto: MŽ
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eď sa v roku 1956 začalo s prípravami na výstavbu prvej jadrovej elektrárne A-1, občanov samostatných
obcí Jasloviec a Bohuníc sa nikto na nič
nepýtal. Začalo sa s niečím novým, nepoznaným.
Rok 1958 bol začiatkom výstavby tejto jadrovej elektrárne, ale zároveň aj rokom
zlúčenia Jasloviec a Bohuníc - odvtedy idú
ruka v ruke a používajú názov Jaslovské
Bohunice.
Svoje detstvo som prežila počas výstavby
prvej jadrovej elektrárne. Možno to bolo vekom alebo aj dobou, ale nepamätám si, že by
niekto vtedy hovoril proti elektrárni. Dokonca ani po havárii v roku 1977 neboli žiadne
protesty. Možno sa niečo šuškalo, ale to bolo
asi všetko. Elektráreň A-1 je od roku 1979 vo
vyraďovaní.
Výstavba elektrárne V-1 sa začala v roku 1972
a do roku 1981 boli do prevádzky uvedené
obidva bloky. Od uvedenia do prevádzky sa
na zvyšovaní úrovne jadrovej bezpečnosti
elektrárne vykonalo viac ako 1300 technických vylepšení. V rokoch 1991 - 1993 sa
postupne zrealizovala malá rekonštrukcia a
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postup poškodzuje ekonomiku Slovenska,
zbytočne likviduje pracovné miesta a zamestnanosť a ohrozuje sociálnu a ekonomickú samostatnosť regiónu.“ Koniec citácie. Petíciu
podporili občania, ktorí boli uvedení na 118
hárkoch.

Budovanie úložísk
Keď v 90. rokoch minulého storočia prestala
Ruská federácia odoberať rádioaktívny odpad, začali sa budovať zariadenia na nakladanie, skladovanie a uskladnenie rádioaktívneho odpadu tu na Slovensku. V Jaslovských
Bohuniciach sídli jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov, ktorého súčasťou je okrem
bitúmenačných liniek, čistiacej stanice odpadových vôd od roku 2000 aj Bohunické spracovateľské centrum (BSC). V BSC prebiehajú
tieto technologické postupy: triedenie,
lisovanie, spaľovanie pevných aj kvapalných
RAO a pod. Spracované slovenské odpady sa
ukladajú na Republikovom úložisku v Mochovciach. Integrálny sklad RAO je určený
hlavne na skladovanie vyhoretého jadrového
paliva z Jaslovských Bohuníc a Mochoviec.

Stretnutie s riaditeľom JAVYS
V 2. polroku 2018 prišlo v spoločnosti JAVYS
a.s. k výmene generálneho riaditeľa. Ing. Petra Čižnára nahradil JUDr. Vladimír Švigár,
ktorý sa koncom roka stretol so všetkými
novozvolenými starostami dotknutých obcí
(Jaslovské Bohunice, Veľké Kostoľany, Pečeňady, Malženice, Radošovce, Dolné Dubové,
Nižná, Ratkovce a Žlkovce). Na tomto stretnutí sme vyjadrili čiastočnú nespokojnosť
s doterajšími vzťahmi medzi občanmi a firmou JAVYS a.s. Nový generálny riaditeľ prisľúbil zlepšenie vzťahov a zvýšenie informovanosti obcí z ich strany. Na otázku ohľadne
spracovávania zahraničných odpadov dal
prísľub, že urobí všetko preto, aby sme sa
s touto problematikou oboznámili osobne a
začiatkom tohto roka sme dostali pozvánku
na pracovnú cestu do Talianska.

Prišiel nám anonym
Medzitým, 7. marca 2019, bol na obec doručený anonym, v ktorom sa písalo, že sa
do spoločnosti JAVYS a.s. dovážajú vysoko
rádioaktívne odpady, pretože v Taliansku
občania boli proti výstavbe spaľovne. Že

Anonymom sme sa zaoberali.
Aj keď mnohí vraveli,
aby sme ho hodili do koša
v rokoch 1996 - 2000 bol zavŕšený proces
ukončenia jadrovej bezpečnosti elektrárne.
S výstavbou jadrovej elektrárne V-2 sa začalo
v rokoch 1976 a v roku 1985 boli v prevádzke
už obidva bloky. Modernizácia V-2 v hodnote
500 mil. eur prebiehala v rokoch 1996 - 2008.
Elektráreň je ešte stále v prevádzke.

Rozhodlo sa bez nás
Tak ako sa rozhodlo v roku 1956 o nás bez
nás, tak aj v roku 1999 Vláda SR rozhodla
o odstavení I. a II. bloku jadrovej elektrárne
V-1 z prevádzky, a to v rokoch 2006 a 2008.
Nepomohla ani Petícia Základnej organizácie združenia odborárov jadrovej energetiky
Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska, región JE Jaslovské Bohunice proti odstaveniu I. a II. bloku JE V-1 z októbra 2001,
podpísanú jej predsedami, z ktorej citujem:
„Základná organizácia združenia odborárov
jadrovej energetiky Slovenska a ZMOS, región JE Jaslovské Bohunice odmieta dlhodobé, systematické spolarizovávanie výsostne
odbornej problematiky jadrovej energetiky
a vyslovuje nesúhlas s doterajším postupom
Vlády SR v oblasti neodôvodneného rozhodnutia o odstavení z prevádzky a následnej
likvidácii JE V-1. Sme presvedčení, že tento

Kompenzáciu nám nepriznali
Už od začiatku obce požadujú za spracovanie a skladovanie rádioaktívneho odpadu
kompenzáciu tak, ako ju kedysi dostávali aj
obce za skladovanie komunálneho odpadu.
No žiaľ, ani za 20 rokov sa obce v okolí jadrovej elektrárne k takejto forme finančného
odškodnenia nedostali. Okrem požadovanej
kompenzácie za skladovanie rádioaktívnych
odpadov aj obavy zo spracovávania zahraničných odpadov boli dôvodom, prečo osem z
deviatich dotknutých obcí (okrem Nižnej)
podmienilo spracovanie RAO len zo Slovenska.

Spracovanie odpadov zo zahraničia
V poslednej dobe sa častejšie začalo hovoriť
o spracovávaní rádioaktívnych odpadov aj
zo zahraničia, a to z Česka a Talianska. Zámery k takýmto činnostiam zverejňujeme
na webovej stránke, ale občanov informujeme aj o tom, že dokumenty sa k nahliadnutiu nachádzajú na obecnom úrade a že sa k
nim môžu občania vyjadriť. Na obec žiadne
pripomienky od občanov neprišli. Možno
je to aj tým, že veľa našich občanov pracuje
v prevádzkovanej jadrovej elektrárni V-2, ale
aj v štátnej firme JAVYS a.s. (tu pracuje asi 90
občanov z Jaslovských Bohuníc).

podľa odborníkov nie je zaručené, že nepríde
k úniku rádioaktivity do ovzdušia a pod. Ďalej pisateľ upozornil, že anonym bol okrem
našej obce zaslaný na ministerstvo životného
prostredia, Greenpeace a do médií.
Mnohí povedali, že anonym sme mali hodiť
do koša a nezaoberať sa tým. Ale v tomto sa
nachádzali závažné upozornenia, a preto sme
o anonyme informovali okrem poslancov
obecného zastupiteľstva aj vedenie JAVYS-u, ale aj všetkých ostatných osem dotknutých obcí. Generálny riaditeľ Ing. Švigár poslal všetkým starostom písomné vyjadrenie
k anomymu. Na 11. marca 2019 bolo zvolané
obecné zastupiteľstvo, ktorého sa zúčastnili
aj zástupcovia spoločnosti JAVYS a.s., aby
podali vysvetlenie k informáciám uvedeným
v anonyme a prípadne odpovedať aj na ďalšie
otázky poslancov. Zároveň sme požiadali o
vysvetlenie aj Úrad jadrového dozoru.
Anonym, písomné vyjadrenie generálneho
riaditeľa Ing. Švigára ako aj vyjadrenie UJD
tvoria prílohu k zápisu z rokovania obecného
zastupiteľstva z 11.3.2019 a sú zverejnené na
webovej stránke obce.
Božena Krajčovičová
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Voda naša
každodenná

Po novom roku začala firma TERMOMONT s
II. etapou revitalizácie Sídliska. Najskôr sa začalo s výmenou splaškovej kanalizácie pri bytových domoch 461, 462 a 463 a pokračovalo sa
pri bytových domoch 338, 339. Ako posledné
prišli na rad bytové domy 380 – 384. Ďalej nasledovala výmena vodovodného potrubia. Ukázalo sa, že s rekonštrukciou Sídliska sa začalo,
ako sa hovorí, o 5 minút 12. Snáď nebolo dňa,
aby sa na starom vodovodnom potrubí nezistili poruchy. Neboli viditeľné zvonku, pretože
voda presakovala do zeme. Až pri výkopoch
sa odkrylo množstvo vyplavených kráterov. Aj
napriek tomu, že obyvatelia Sídliska nadávali a
šomrali, vodu sme museli niekoľkokrát odstaviť
okamžite. Po výmene sietí sa začne s realizáciou
komunikácie a chodníkov.
Božena Krajčovičová

Zber konárov
Každoročne sa vykonáva v našej obci zber
konárov, keď príde čas pripraviť záhradu
na príchod jari. Stáva sa však pravidelne, že
ešte ďaleko pred ohlásením zberu nájdeme
na našich uliciach veľké kopy, ktorých sa
nikto nechytí, až kým neprídu obecní pracovníci. Keď nie je ohlásený zber, pracovníci vykonávajú iné plánované aktivity, spojené s údržbou obce. EKOdovor je otvorený
každý týždeň dvakrát a myslím, že to nepôsobí veľmi pekne, ak sa nám po obci povaľuje odpad. Hlavne vtedy, keď príde vietor a rôzny bioodpad nám lieta po uliciach.
Ak je zber ohlásený, nedodržujú sa pokyny
zberu a často musíme doslovne zápasiť so
spleťou konárov. Preto by som chcela touto
cestou osloviť všetkých občanov, aby zväzovali konáre do otepov. Nepripravené kôpky
odpadu nám komplikujú zber a tým pádom
nám táto aktivita zaberie viac času, ktorý
môžeme stráviť pri ďalších pracovných činnostiach.
Veronika Tomašovičová

Zaznamenávame pokles
odpadu uloženého na skládke
Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v obci Jaslovské Bohunice za rok 2018
bolo 1329,707 ton, z toho tvoria 445,877 ton
zložky vytriedeného odpadu.
Množstvo zmesového komunálneho odpadu, uloženého na skládke za rok 2018 457,73 t, za rok 2017 - 505,63 a za rok 2016
to bolo 512,04 t, čiže zaznamenávame pokles
tohto odpadu, uloženého na skládku odpadov.
Od 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon
č. 329/2018 Z. z., ktorý priniesol zmeny v

poplatkoch za uloženie odpadov na skládky. Obce a mestá zaplatia za skládkovanie
v závislosti od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Preto je dôležité separovať v
čo najväčšej miere, aby sa obmedzila tvorba
komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na
skládky.
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu z
obce Jaslovské Bohunice za rok 2018 je 34%.
Údaje obce Jaslovské Bohunice o odpadoch
za rok 2018
ZD

Názov odpadu
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

množstvo v tonách
2,20

Drobný stavebný odpad

263,88

Papier a lepenka

93,46

Sklo

22,69

Šatstvo

8,27

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,059

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórflórované uhľovodíky

1,14

Jedlé oleje a tuky

0,774

Farby, tlač. farby, lepidlá a živice obsah. nebezpečné látky

2,19

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia ....

1,906

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné....

0,408

Plasty

8,12

Iné biologicky nerozložiteľné odpady

10,15

Zmesový komunálny odpad

457,73

Objemný odpad

119,08

Biologicky rozložiteľný odpad

302,69

Kaly z čistenia odpadových komunálnych vôd

30,80

Kovy

4,14

Batérie a akumulátory, iné...

0,02

Výrub drevín vybavíte
už na ob ecnom úrade

V

súvislosti s výrubmi došlo od 1.4. k zmene, ktorá sa týka agendy povoľovania výrubov. Doposiaľ obec poskytovala občanom len
poradenstvo ohľadne výrubov (poskytnutie žiadosti, vysvetlenie náležitostí v žiadosti, usmernenia v rámci zákona 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny). Žiadosť o výrub bolo po jej vypísaní potrebné odoslať alebo osobne doručiť na Spoločný obecný úrad do
Trnavy, zaplatiť správny poplatok a následne úrad po splnení všetkých zákonných povinností vydával rozhodnutie o výrube. V súčasnosti
už agendu výrubov budú môcť občania riešiť priamo na obecnom úrade na oddelení ŽPaSOM.
V praxi to znamená, že občan podá žiadosť o výrub do podateľne obecného úradu, zaplatí si správny poplatok do pokladne obce a tá mu
po splnení všetkých legislatívnych požiadaviek vydá rozhodnutie o výrube. Veríme, že týmto krokom občanom zefektívnime a urýchlime
proces vybavovania agendy, spojenej s vybavovaním súhlasu na výrub.
MD
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Dajme odpadu druhú šancu, potom aj
životné prostredie dá druhú šancu nám!
Vážení spoluobčania,
s ochranou životného prostredia a separovaním odpadov sa stretávame denne, pretože je
to téma aktuálna a veľmi dôležitá nielen pre
súčasnosť, no najmä pre budúcnosť, v ktorej
budú naše deti žiť. Potom sa ukáže, ako sme
sa k zhodnocovaniu odpadu postavili, ako
sme svoju úlohu zvládli a koľko odpadu sme
dokázali premeniť na vstupné suroviny, materiál či energiu.
Na základe spolupráce s pani starostkou
Boženou Krajčovičovou sa na vás obraciam
prostredníctvom týchto riadkov, aby sme
spoločne zvýšili zodpovedný prístup k zberu
použitého kuchynského oleja. Ak totiž použitý kuchynský olej vylievate do záchoda, do
drezu alebo vyhadzujete spolu s komunálnym odpadom, je najvyšší čas to zmeniť.
Tento spôsob jeho likvidácie je totiž jeden
z najnevhodnejších ako pre životné prostredie, tak aj pre kanalizáciu, čistiareň odpadových vôd a domové potrubia s odpadovou
vodou všeobecne.

zvýšené náklady čistiarní odpadových vôd
zaplatia všetci. Len pre ilustráciu - jeden deciliter oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc
litrov vody!
Ďalšie dôvody pre zber použitého kuchynského oleja sú:
• použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré
môžu spôsobiť rakovinu,
• recykláciou použitého oleja sa zamedzí
znečisteniu povrchových a podzemných
vôd,
• použitý olej je možné plnohodnotne vy-

užívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje
závislosť na rope.
Ako teda použitý kuchynský olej zbierať?
Použitý rastlinný kuchynský olej (z vyprážania, vysmážania, fritovania či rôznych
olejových nálevov) je potrebné vychladnutý
zlievať cez sitko do čistej PET fľaše alebo do
originálneho obalu od oleja. Uzatvorenú fľašu potom stačí odovzdať do zbernej nádoby
na to určenej, ktorá sa nachádza aktuálne pri
obecnom úrade alebo na zbernom dvore.
Helena Harajová

Čo olej v kanalizácii spôsobuje?
Vytvára olejový film po celej ploche kanalizačného potrubia a na tento olejový film sa
prichytávajú ďalšie nečistoty, až z toho vznikne zapáchajúca, mazľavá hmota, ktorá postupne naberá na objeme, čím sa zužuje priemer potrubia, ktoré sa takto pomaly, ale isto
upcháva. Taktiež zvyšky kuchynského odpadu v kanalizačnom potrubí postupne hnijú,
čím vznikajú zapáchajúce, často aj výbušné
plyny, a sú veľkým lákadlom pre hlodavce,
spôsobujúce nielen škody, ale aj prenos rôznych chorôb.
Odstraňovanie takýchto havárií a opráv je
teda finančne nákladné nielen pre obec a kanalizáciu, no hlavne pre domácnosť, kde sa
skôr či neskôr vždy prejaví.
Oleje, farby a rôzne chemikálie sú vo vode
nerozpustné, síce ich v čistiarni odpadových
vôd odseparujú od vody, ale je to nákladné,
čím sa zase dostávame k tomu, že nakoniec

S m e r a d i , ž e t o r ob i l i d e t i
Cibuľky na ceste do mlyna v Jaslovciach vykúkajú spod zeme. Zelené lístky nám ohlásili, že sme opäť raz naše deti niečo naučili. Tešíme sa,
že prvé farebné tóny jari lemujú naše cesty. Decká sa do tohto malého jesenného projektu zapojili s vervou a už teraz môžete vidieť krásny
výsledok ich práce. Veríme, že to nie je posledný projekt pre skrášlenie zákutí našej obce a ZŠ sa opäť s nami zapojí no nových výziev.
Dúfam, že vás očarí nádhera jarných kvetov a spomeniete si pri prechádzke na svoje detstvo - ako vás rodičia učili pracovať v záhrade
a vytvoriť si tak doma svoju oázu pokoja. Nie nadarmo sa hovorí, že bez práce nie sú koláče - a i malá snaha dokáže priniesť ovocie dobre
odvedenej práce.
Ďakujeme vedeniu školy a učiteľom, že vedú naše deti k vytváraniu i takýchto hodnôt!
Veronika Tomašovičová
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Voľby prezidenta SR

V marci sa konali voľby prezidenta Slovenskej
republiky. Uskutočnili sa v dvoch kolách. Prvé
kolo prebiehalo 16.3. a druhé 30.3. V obci bol
jeden volebný okrsok s volebnou miestnosťou
v spoločenskej miestnosti pod poštou, ktorá
po oba dni bola otvorená od 7. do 22. hodiny. Voľby prebehli bez problémov. Pre voličov
z m. č. Paderovce, ktorí prejavili záujem, bola
v oboch kolách zabezpečená doprava do volebnej miestnosti obecným autom.
Výsledky volieb (aj vic foto) nájdete aj na našej
webovej stránke.
MM
Foto: BH

V

Výsledky volieb za obec:

1. kolo

2. kolo

Počet voličov zapísaných v zozname

1814

1813

Počet vydaných obálok voličom

1051

873

Počet odovzdaných obálok

1051

873

Počet platných hlasovacích lístkov

1048

858
- Mgr. Zuzana Čaputová – 457
- JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. - 401

Účasť voličov bola

57,9382 %

48,1522 %

Štvrtýkrát si budeme voliť
zástupcov europarlamentu

máji sa budú v rámci Európskej únie konať voľby do Európskeho parlamentu. Na Slovensku sa určil deň ich konania na
sobotu 25. mája 2019 a volebné miestnosti budú otvorené
od 07.00 do 22.00 hod.

Budeme si vyberať z 31 zaregistrovaných politických strán, hnutí
a koalícií.
Ak v čase konania volieb nebudete doma, môžete požiadať obec
svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti sa preukázať
volebnej komisii občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana EÚ. Ak vám bol vydaný hlasovací preukaz, predložíte
ho spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom.
Budú Vám vydané hlasovacie lístky a prázdna obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obál-

ky potvrdíte vlastnoručným podpisom.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vložíte jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačíte prednostný hlas zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov.
Oznamujeme občanom – voličom z m. č. Paderovce, že pre voľby
do EP môžu, pokiaľ nemajú inú možnosť, využiť dopravu do
a z volebnej miestnosti, ktorú zabezpečí
obec. V deň volieb 25.5. bude o 13.30 hod.
pristavené auto pred bývalým obchodom.
Viac info o eurovoľbách nájdete na našej
webovej stránke alebo na stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-ep.
BH
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Vraj máme málo informácií
Stále to isté dookola ako obohratá platňa. Ľudia sa sťažujú, že majú málo informácií. Už
sme v novinách písali veľakrát na túto tému.
12.2. pri výkopových prácach na Sídlisku bolo
nájdených 5 porúch na vodovode. Nebola to
chyba stavebníkov. Boli to poruchy skryté a
voda unikala do zeme. Menšie sa opravili bez
odstavenia vody. Väčšia porucha sa však našla medzi bytovým domom 338 a zdravotným
strediskom. Tu sa už musela voda odstaviť
a bola povolaná havarijná služba, ktorá začala
robiť na odstraňovaní poruchy. Bolo to vyhlásené v obecnom rozhlase aj zaslaná SMS
správa. Patríme medzi tie samosprávy, ktoré zasielané SMS-ky aj hlásenia v obecnom
rozhlase majú prepojené na webové stránky
a môžete si ich tam prečítať aj priamo hlásenia
rozhlasu prehrať. Napriek tomu sa okolo tejto
udalosti spustila vášnivá debata, ako obec nič
nerobí, neinformuje občanov. Poruchy sa nedajú predpokladať ani naplánovať. Pri ich zis-

tení sa hneď volala havarijná služba. Obec nemôže vykonávať opravy na vodovode. Nemá
na to kapacity ani odborné vedomosti, preto
tieto služby robí spoločnosť TAVOS, ktorá aj
vodovod prevádzkuje, ktorá v prípade potreby
aj vykonáva náhradné zásobovanie pitnou vodou. Keď sa zistí porucha, je ťažké odhadnúť,
koľko bude trvať jej odstránenie. Nie je možné
pri každej hneď zabezpečiť náhradné zásobovanie pitnou vodou. Chápeme, že bez vody je
v domácnostiach ťažko. Najmä používanie sociálnych zariadení. Pri každej poruche sa však
robí maximum preto, aby bola čo najrýchlejšie
odstránená. Pre tých, čo sú doma v čase vyhlásenia odstávky, sa ponecháva podľa možností
ešte čas na urobenie si potrebných zásob vody.
Ak chcete byť informovaní o takýchto mimoriadnych situáciách, prihláste sa do služby
zasielanie SMS správ a zaškrtnite si len Mimoriadne situácie.
BH

Schránka
Pri vstupe do obecného úradu je na zábradlí schodiska z vnútornej strany pripevnená poštová schránka. Svoje podania nemusíte nosiť na poštu, ale môžete ich hodiť
do schránky. A nielen podania, ale aj vaše
podnety alebo pripomienky.
BH

Podmienky ochrany
súkromia - GDPR
Od 28.5. 2018 je v platnosti nový zákon
o ochrane osobných údajov - tzv. GDPR.
Informácie o spracúvaní vašich osobných
údajov zo strany obce nájdete na https://
www.jaslovske-bohunice.sk/obcan/podmienky-ochrany-sukromia-gdpr/.
Tieto
podmienky ochrany súkromia vysvetľujú
transparentným a prehľadným spôsobom
informácie podľa článku 13 a 14 GDPR
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
BH

Čo prezradili
naše merače

Kedy už bude
otvorená knižnica?

Túto otázku dostávam často. Prieťahy pri rekonštrukcii školy postihli aj knižnicu. Mala
byť otvorená už minulý rok na jeseň. Ale plány nevyšli. Práce boli ukončené až vo februári. Ale len tie stavebné. Pripraviť knižnicu na
riadne fungovanie je tiež riadna fuška. A keď
už sú knihy takto „nakope“, je dobré spraviť
inventúru a vyraďovanie, ktoré sa nerobilo už
dlhú dobu. Možno až polovica kníh (zo skoro
10 tisíc výtlačkov) nebola požičaná viac ako 20
rokov. Sú to knihy písané pre inú dobu. Ich aktuálnosť stratila opodstatnenie. Knižnica má
knihy požičiavať, nie skladovať.

Po ukončení mravčej práce vás privíta knižnica odľahčená od ležiakov a voňajúca novotou.
Vymenil sa všetok nábytok, vrátane regálov.
A aj keď zostali minulý rok jej dvere zatvorené,
vychádzajúce novinky vás budú čakať v policiach.
Ak pôjde všetko dobre, do konca apríla by
sa mala knižnica otvoriť. Bude to vyhlásené
obecným rozhlasom aj zverejnené na webe
obce.
BH
Foto: BH

Pred dvoma rokmi boli pri vstupoch do
obce osadené merače rýchlosti. Zámerom
bolo prinútiť vodičov spomaliť. Čo myslíte, bol náš zámer splnený alebo nie? Každý
merač si pamätá údaje spätne 7 mesiacov.
Zistili sme, koľko šoférov prekročilo rýchlosť, počet áut, ktoré popri nich prešli, ich
priemernú rýchlosť a podobne. A čo prezradili naše merače? To si môžete prečítať
na našej webovej stránke, kde je doplnený
aj prehľadný graf. Údaje budeme aktualizovať: https://www.
jaslovske-bohunice.
sk/obec-2/novinky/
co-prezradili-merace-rychlosti-v-nasej-obci-1098sk.html
BH

Termín skúšok systému
VARVYR SE-EBO
v roku 2019
14. júna o 12.00 hod. 2-minútovým stálym
tónom sirény
13. decembra o 12.00 hod. 6-minútovým
vysielaním Slovenského rozhlasu

12

Z

Blavské noviny

V parkovaní nastanú zmeny

ákon č. 8/2009 o cestnej premávke
v § 23 jasne definuje, kde a najmä za
akých podmienok vodič smie zastaviť
a stáť, ale málokto z vodičov to rešpektuje.
Parkuje sa všade bez ohľadu na zákon, zeleň,
poškodzovanie majetku. Ulice sú preplnené
odstavenými osobnými, dokonca aj nákladnými autami a nie je ničím výnimočným,
že sa nám tu objaví aj zaparkovaný kamión.
Situácia začína byť neúnosná. Preto je obec
nútená pristúpiť k zmenám systému parkovania na celom svojom území. Upozorňujeme ale občanov na dodržiavanie zákona, ktorý už platí aj teraz. Dopravné značenia, či už
vodorovné, alebo zvislé, budú dopĺňané postupne, samozrejme, všade tam, kde nám to
bude povolené dopravným inšpektorátom.

roký najmenej 3 m pre každý smer jazdy,

Preto by som pripomenula aspoň zopár základných pojmov (ktoré by ale všetci vodiči
mali ovládať, inak by nemali vodičské preukazy), na ktoré by sme nemali zabúdať:

Jednoducho povedané, ak aj na ceste nie je
umiestnená dopravná značka, obmedzujúca
zastavenie a státie, vodič nesmie zastaviť tam,
kde nezostanú okrem šírky jeho vozidla minimálne ďalšie 3 metre šírky cesty a stáť (teda
parkovať) vodič nesmie tam, kde okrem šírky
jeho vozidla nezostane voľných aspoň 6 me-

- státím je uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie, pri státí
musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh ši-

- zastavením je uvedenie vozidla do pokoja
na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných
osôb, alebo na urýchlené naloženie, alebo na
vyloženie nákladu, zastavením vozidla je aj
prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle
vodiča, pri zastavení musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba
smery jazdy.
Vodič nesmie zastaviť a stáť napríklad v neprehľadnej zákrute, na chodníku okrem prípadu, ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri
ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej
1,5 m, na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni.

trov vozovky, a na chodníku nesmie ani zastaviť, ani stáť, ak nezostane aspoň 1,5 metra
šírky chodníka.
Na ceste III. triedy je zakázaná jazda nákladným motorovým vozidlám s hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg. Preto si neviem vysvetliť,
ako sa k nám kamión dostane, keď vieme, že
nezabezpečuje u nás v obci ani nakládku ani
vykládku. Všetci vodiči kamiónovej dopravy
dobre vedia, kde si môžu svoje služobné vozidlo zaparkovať a kde nie.
Nikto z nás nerád počuje o pokute. Lenže, keď
bude dochádzať k porušovaniu zákona, ničeniu verejného priestranstva a zelene, budeme
musieť pristúpiť aj k tomuto nepopulárnemu
opatreniu.
Preto žiadame, aby ste si svoje motorové vozidlá parkovali na vašich pozemkoch v prípade
rodinných domov alebo len na to vyhradených
miestach, čo sa bude týkať aj obyvateľov Sídliska.
ZK

Nie j e t o le n o č ís l a c h

Život každého človeka je ohraničený dvomi
dátumami - začína dátumom jeho narodenia
a druhý dátum určuje koniec jeho pobytu na
tejto planéte. Medzi nimi je rôzne dlhý životný úsek, ktorého trvanie obyčajne nie je
v našich silách zmeniť ani predĺžiť. Na svojej
púti človek veľakrát využíva služby inštitúcie
nazvanej obecný úrad. Táto samosprávna
ustanovizeň má sídlo takmer v každej obci.
V moderných dejinách prešla rôznymi názvami – Obecný úrad na čele s richtárom,
Miestny národný výbor - MNV s jeho predsedom, ktorý bol zriadený podľa zákona
č.13/1954 Z. z., až po súčasný názov obec
- štatutárom je volený starosta. Obec sa vo
svojej samosprávnej činnosti riadi Zákonom
o obecnom zriadení č.369/1990 Z. z . Tak ako
sa v histórii menil názov, menia sa aj úlohy
a povinnosti nielen voči občanovi, ale aj vo
vzťahu k štátnym inštitúciám, zriadeným organizáciám, podnikateľským subjektom. Neustále sa meniace zákony, pravidlá a postupy
musia pracovníci obecného úradu aplikovať
vo svojej každodennej práci.
Všetko, čo sa v obci udeje, má svoj začiatok a
koniec v účtovníctve. Každá zmluva, objednávka, faktúra, poplatok, príspevok, dotácie,
daň z nehnuteľnosti. Všetko musí byť evidované v účtovnej evidencii. Účtovníčka nepríde osobne do kontaktu s občanom, avšak
jeho aktivity sleduje prostredníctvom čísel.
Častokrát nepozná tvár, ale vie sumu nájomného za byt alebo garáž, cenu za stočné,
zaplatené alebo nezaplatené daňové povinnosti, poplatky za športoviská, stravovanie
v obecnej kuchyni, príspevky jednotlivým

spolkom, združeniam. Je toho veľmi veľa, čo
sa prostredníctvom účtovníctva dá vyčítať
zo života obce, o aktivitách jeho obyvateľov,
kultúrnych a spoločenských podujatiach.
Je to vždy Má dať, Dal, alebo aj Nedal. Vo
svojej evidencii sleduje všetky pohľadávky a
záväzky. Takže sa stane, že za konkrétnym
človekom vidí neplatiča alebo dlžníka. Oveľa
častejšie však vzorného občana, ktorý si svoje záväzky voči obci plní svedomito a načas.
Zvlášť svedomito občania platia poplatok za
stočné. Keďže je v našej obci platobná disciplína na vysokej úrovni až na pár výnimiek,
obec má minimum pohľadávok vo vzťahu
k občanom.
Rozsiahlu agendu účtovníctva tvorí majetok obce. Začína sa faktúrami za investičné
akcie, pokračuje po zrealizovaní diela kolaudáciou a odovzdaním do užívania, zaradením do majetku obce a jeho účtovným
odpisovaním, predajom majetku... Celý tento
proces je obsiahnutý v inventarizácii, ktorú
treba vykonať každoročne do termínu ročnej
účtovnej závierky. Inventarizácia vypovedá
o aktívach a pasívach obce, o hodnote majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančných
prostriedkoch, úverovej zaťaženosti a iných
dôležitých skutočnostiach. V súčasnej dobe
obec nemá žiadne splátky úverov. Posledná splátka investičného úveru bola splatená
v septembri 2017. Úvery zo Štátneho fondu
rozvoja bývania na byty sú hradené z platieb
za nájomné od nájomníkov.
Svoje finančné prostriedky má obec uložené
v troch bankových inštitúciách. Najväčší obnos obecných financií nám spravuje Prima

banka Slovensko, ďalšie finančné prostriedky
máme uložené na termínovom vklade v Slovenskej sporiteľni a našou treťou bankou je
Všeobecná úverová banka.
A tu už prichádzam k tým dátumom. Činnosť účtovníčky tiež ohraničujú dátumy
účtovných závierok, výkazov, daňových
priznaní. Tých termínov je z pohľadu účtovníctva neúrekom. Keďže sme mesačný platca
dane z pridanej hodnoty, 25. každý mesiac
podávame daňové priznanie DPH, štvrťročne
do 5. nasledujúceho mesiaca sa odovzdávajú
finančné výkazy. Záver účtovného roka je
pre samosprávu 5. februára. Na rozdiel od
podnikateľských subjektov, ktoré predkladajú účtovné závierky do 31. marca. Ďalším
dátumom je 20. jún, kedy sa skonsolidujeme
so svojimi zriadenými rozpočtovými organizáciami základná škola s materskou školou,
základná umelecká škola a Zariadenie pre
seniorov Bohunka. Všetky výkazy obec na
Ministerstvo financií predkladá prostredníctvom informačného systému RISSAM.
Hospodárenie obce zobrazené v jednotlivých
finančných výkazoch posudzuje nielen Ministerstvo financií SR, ale aj audítor, ktorého
úlohou je overiť, či účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných aspektoch finančnú situáciu a hospodárenie obce
v súlade so zákonom. Výrok auditu „bez výhrad“ je najlepším vysvedčením a ocenením
práce každej účtovníčky vo verejnej správe.
Obce majú povinnosť auditu každoročne.
JŤ
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Nech radšej nesneží

aše ratolesti si v tomto roku užili
kvalitnú snehovú nádielku. Biela
perina pokryla obec v niekoľkých
dlhších i kratších intervaloch. Umelý kopec
pri rybníku, vytvorený nazhŕňaním snehu,
využilo nejedno dieťa našej obce. Teší nás, že
aj my sme prispeli k usmiatym tváram detí i
rodičov. Pri odhŕňaní chodníkov si vytvorili niektorí pred domom vlastné „zjazdovky“
pre sánky aj lyže. No všetko má aj odvrátenú
stránku...

Pred časom nám skončilo obdobie zimnej
údržby. Obec už niekoľko rokov odhŕňa všetky chodníky, cesty, parkoviská, ale ak chcem
byť presná - 10 km ciest a 12 km chodníkov.
Je to nemalý úsek a to nerátam všetky parkoviská a vstupy do jednotlivých objektov. Pri
výdatnom snežení sme stihli odhrnúť hlavné
úseky obce cca 4- – 5-krát za deň. Avšak musím v tomto smere poznamenať, že sa jedná
hlavne o spriechodnenie ciest, chodníkov,
priechodov pre chodcov a vstupov do budov. Nedá sa byť všade a hneď, všetko závisí
nielen od snehovej nádielky, ale aj od počtu
pracovníkov, ktorí sú v dané dni v práci (PN,
dovolenky a pod.). Mrzí ma však, že začína-

me byť bezohľadní voči iným a pozeráme len
na seba. Neustále sa stretáme so sťažnosťami,
že sme zahrnuli auto alebo neodhrnuli časť
chodníka. Človek si vypočuje a prečíta všetko, no núti ho to zamyslieť sa, ako berieme
veci za samozrejmé, ak sa týkajú obce. Kde
je to, čo by malo byť samozrejmé pre občana,
pre človeka samotného.

Spomínam si na svoje detstvo, keď snehové
nádielky boli obrovské, keď bola zatvorená
škola a vstup do nášho domu bol jeden obrovský tunel. Keď sme odhŕňali sneh až po
tretiu susedu, aby sme pomohli. Keď na ulici
boli snehuliaky v hustom rade, keď sme sa
stretli vonku a naši rodičia si veselo pri práci
„klábosili“ so susedmi, keď sme dokázali vidieť aj druhého a nielen seba a pomáhali sme
si navzájom... Áno, doba sa mení a s ňou aj
ľudia a postoj k životu, no niekedy mám pocit, že sme stratili práve tie úžasné hodnoty
z detstva. Spolupatričnosť, ohľaduplnosť a
milé slová.
Musíme si uvedomiť, že obec vám chce pomôcť a prináša vám istý druh komfortu.
Avšak nemôže odpratať sneh až po vstup do
vašich príbytkov alebo odhádzať vám sneh

Na Panských dieloch začína nadobúdať kontúry nová Dubová ulica.

od auta, ak parkujete na verejnom priestranstve. Každý jeden z nás by sa mal zamyslieť,
čo je podstatné a prečo sa to robí tak, ako
som vyššie uviedla. V prvom rade treba hľadieť na to, akým spôsobom uľahčíte prácu
nielen sebe, ale zároveň i ľuďom okolo seba a
v neposlednom rade i nám. Ak necháte svoje
autá zaparkované na chodníkoch i cestách,
tak vám ho zahrnie odhŕňač, skomplikuje to
dopravu v danom úseku cesty a vám pribudne práca s odpratávaním nielen svojho auta,
ale aj okolia. Mnoho úsekov nedokážeme ani
ošetriť, nakoľko tam nevieme s technikou
prejsť. Malé traktoríky neutlačia veľké masy
snehu, veľký traktor nemôže vojsť všade...
a takto by som mohla písať dokola.
My sme tu pre vás a zároveň aj pre nás samotných, obec je predsa nás všetkých. Nepozerajme sa na služby, ktoré obec pre nás
robí - tu ste neboli, tam sa staráte viac! Pozerajme sa na tieto služby ako na niečo, čo
nám uľahčí život a fungovanie v tomto svete,
kde čas strávený pri práci má dnes, žiaľ, väčšiu hodnotu ako čas vzájomných náhodných
stretnutí a susedskej pomoci.
Veronika Tomašovičová

				

Foto: PB
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Rekonštrukcia Sídliska
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Voda sa už nebude odvádzať z územia
Pri rekonštrukcii Sídliska sa už pamätá na to,
aby sa voda neodvádzala preč, ale bola ponechaná na území. Dažďová voda zo spevnených
plôch bude odvádzaná do tzv. dažďových záhrad, kde bude pomaly vsakovať do zeme. Na
ploche Sídliska je ich 23. Dažďové vody zo
striech sa budú odvádzať pod terén, do tzv.
vsakovacích studní. Sú to vlastne vrty hlboké
21 - 23,5 metra, do ktorých bude inštalovaná
pažnica z plastu o priemere 276 mm. Na sídlisku bude 12 takýchto studní.
Práve pri vrtoch vznikla zaujímavá fotka, ktorá dokumentuje rôznorodé zloženie podložia
sídliska. Na základe vzoriek sa potom určovalo, do akej hĺbky sa vrty uskutočnia, aby sa
voda odvádzala do podložia, ktoré nie je ílovité
a bude ju dobre vsakovať. Táto vsakovacia časť
bude mať minimálne 2 metre.
BH
foto: PB

Môžeme o našej obci hovoriť ako o Smart city?
O pojme Smart City (Inteligentné mesto)
počul asi každý. Málokto však má reálnu
predstavu, čo tento pojem vlastne znamená.
Jednoducho povedané - inteligentné mesto je
energeticky efektívne, šetrí zdroje, produkuje
minimum emisií a odpadu a taktiež poskytuje svojim obyvateľom tú najvyššiu možnú
kvalitu života. V televízii je väčšinou tento
termín spojený s eurofondmi, čo v nás evokuje cenovú náročnosť takýchto projektov.
Nemusí to byť ale pravidlo. V mnohých prípadoch mestá a obce ani nevedia o tom, že
sa začínajú správať inteligentne. Príkladom je
aj naša obec. Tá síce proaktívne nenasadzuje
„smart” riešenia, ale i tak či chceme alebo
nie, takéto typy projektov si nás nájdu aj samy.
A v čom je teda naša obec „smart”? Tak napríklad je to automatické vyhlasovanie oznamov
v obecnom rozhlase s možnosťou prehrať si
oznamy aj na našej obecnej webstránke. Ďal-

ším príkladom je aj SMS hlásnik. Aplikáciu
Stromy, ktorá vám vie poskytnúť informácie
o stromoch v parku, môžeme taktiež zaradiť medzi inteligentné riešenia. A to zďaleka
nie je všetko. V minulosti nasadené merače a
následne stiahnuté dáta, ktoré nám prezradili
reálne čísla o počtoch áut a zaznamenaných
rýchlostiach, sem môžeme taktiež zaradiť.
Smart City nie je len o informačných technológiách. Je to aj o spôsobe prístupu k určitým problémom. Nepoužívať plastový riad na
obecných akciách, ale nahradiť ich kompostovateľným riadom, môže byť taktiež „smart”
riešenie. Podzemné kontajnery so senzormi
naplnenosti vedia zefektívniť vývoz odpadu
tak, že až keď príde k naplneniu kontajnera,
bude o tom zvozová spoločnosť vďaka senzorom informovaná. Pekný príklad chytrého správania sa je aj zber použitých batérií
v materskej škole. Aj systém DCOM, vďaka

ktorému máte možnosť vybaviť veci na obecnom úrade 24 hodín denne a to z pohodlia
svojej domácnosti, je inteligentným riešením.
QR kódy zobrazené na rozhodnutiach o dani
„Pay by square“ zase uľahčujú platenie daní
pomocou aplikácie vašej banky v mobilnom
telefóne.
Vo finále sa dá povedať, že naša obec má viacero chytrých riešení, ale sú to len ojedinelé a
náhodné projekty bez jasnej koncepcie, ktoré
nemajú pri ich nasadení ambíciu spadať do
sveta Smart City. Potenciál Smart City pri
projektoch v našej obci je obrovský, len na to
treba myslieť už pri vzniku nových projektov,
ktorých je u nás nespočetné množstvo. Viac
o „smart” riešeniach v našej obci sa dozviete
na smart.jaslovske-bohunice.sk
BH

Jedni stavali
- druhí ničili

Posledná zima nám dopriala snehu, tak sme
pripravili pre deti aktivitu. Dopoludnia si
mohli prísť postaviť snehuliakov do parku
v spodnej časti námestia. Cieľom bolo vyplnenie voľného času všetkým deťom. Niektoré
prišli i v sprievode starých rodičov. Odmenou
pre všetkých bolo občerstvenie a teplý čaj, ktoré sa podávali v spoločenskej miestnosti pod
poštou. Snehové výtvory by možno dlho nevydržali, ale je nám veľmi ľúto, že úsilie tých pár
detí, ktoré prišli a vynaložili úsilie, aby vyčarili
svoje krásne diela, už večer poničili tí, ktorí na
akciu neprišli a ani sami možno nič nevedia
vytvoriť.
Danka H.
Foto: O.M.

16

Blavské noviny

Vitajte
medzi nami

Blavské noviny

17

V roku 2018 sa narodilo v našej obci 30
detí, ktoré sme 17.2. uvítali ako našich
nových občanov. Milá slávnosť prebehla
v Kultúrnom dome v Paderovciach. Na
začiatku hudobným vystúpením spríjemnili atmosféru podujatia žiačky ZUŠ,
potom starostka obce všetkých privítala
a po slávnostnom príhovore odovzdala
rodinám Pamätné listy, finančné príspevky a hračky pre deti, kvetiny mamičkám. Na záver bolo pripravené občerstvenie a slávnostný prípitok. Viac foto
na webe obce.
text: Danka H.
foto: Norika Szombatová
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Jedna z najznámejších fašiangových pesničiek. U nás sme fašiangy oslávili zabíjačkou a
v podvečerných hodinách sa o pestrý zábavný
program v SD PD postarala FSsk Blavanka. Po
programe sme spolu s ňou pochovali basu. Do
tanca a na počúvanie nám hrala DH Dubovanka. Viac foto na webe obce.
MO
Foto: MO, DHa
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Fašiangy, Turíce,
Veľká noc príde...
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Tvorivé veľkonočné dielne – 5.4.2019
Foto: BH (viac foto na webe obce)
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BLAVANKA
bilancuje rok 2018

ok s rokom sa stretol a my opäť bilancujeme. Tentoraz obdobie roku 2018.

maľovanie, čo dokázal aj vytvorením reprezentačného obalu na 3. CD Blavanky.

V minulosti ako aj dnes sú fašiangy
obdobím veselosti, hodovania, vyvrcholením
ktorého je fašiangová zábava. Symbolom konca fašiangov je pochovávanie basy, pri ktorom
sa paroduje skutočný pohreb. Slovo fašiangy
pochádza z nemeckého slova Vast – Schang,
čo by sme mohli preložiť ako posledný nápoj
pred pôstom.

Prišiel máj - lásky čas. Sladký mesiac jari. Je
to čas ľudskej túžby po slnku, zeleni a kvetoch.
V tento nádherný čas sa Folklórna skupina
Blavanka každoročne zúčastňuje Stavania
mája v obci a svojimi piesňami skrášľuje tento
prastarý zvyk, ktorého sme sa zhostili a priniesli radosť 30. apríla 2018.

Aj my blavankári sme zabávali všetkých občanov 10. februára 2018. Prezentovali sme sa
kultúrnym programom, ktorý zaujal mladých
i tých skôr narodených. Potešilo nás, že program, ktorý sme pripravili s láskou a chuťou po
večerných hodinách pre divákov Jaslovských
Bohuníc a širokého okolia, bol ocenený dlhotrvajúcim potleskom. Ďakujeme vám!
10. marca sme mali spoločenské posedenie a
vyhodnotenie plánu práce za rok 2017 v kaštieli, ktorého sa zúčastnila aj pani starostka.
Ocenila prínos Blavanky pre kultúrny život v
obci Jaslovské Bohunice. Pani Oľga Mikušová, vedúca Folklórnej speváckej skupiny, vyzdvihla pozitíva a popriala nám, aby sme ľudovú pieseň šírili ústnym podaním z generácie
na generáciu, pretože ľudové piesne vyjadrujú
city, nálady, túžby, životné postoje, ale aj reálnu
skutočnosť tej doby, v ktorej vznikli.
Okrem vystúpení spev. skupiny bol rok 2018
bohatý na oslavy významných životných jubileí našich členov, ktoré sa tiahli po celý rok.
Prvým jubilantom v roku bol pán Peter Ondruška. Okrem spievania má veľké nadanie pre

26. máj bol sviatočnou udalosťou pozvania
družobného súboru v Prušánkach na Morave, kde sa konali folklórne slávnosti. Mali sme
príležitosť konfrontovať sa s inými folklórnymi
súbormi. Pripravili sme si a interpretovali ľudové piesne, ktoré sa stretli s úspechom.
16. júna zastihla radostná udalosť Danku Lackovičovú, bývalú členku nášho zboru - svadba.
Členky speváckej skupiny v zastúpení jej boli
blahoželať.
Vystúpenie v amfiteátri Jaslovské Bohunice
sme absolvovali 17. júna 2018.
Pociťujeme veľkú spokojnosť, keď vidíme,
že sme našimi piesňami rozveselili a vyvolali
úsmevy na tvárach seniorov ZpS Bohunka
v Jaslovských Bohuniciach 23. júna 2018.
Jasná pod Chopkom /Demänová/ je pýchou
Nízkych Tatier. Tento rok sme si vybrali nádherné prostredie na sústredenie, kde sme pobudli od 5. do 11. augusta .Všetci členovia sa
zrelaxovali, kochali sa prostredím a popri tom
spievali a nacvičovali nové piesne do ďalšej
činnosti.

V septembri sa dostal do klubu seniorov aj náš
Alinko Mikuš. V povedomí obyvateľov Jaslovských Bohuníc je zapísaný ako „Mirko“ a „farár“ pri pochovávaní basy na konci fašiangov.
S ním je v Blavanke veselo a radostne.
6. októbra sme navštívili v Bratislave divadelné predstavenie Staré dámy v štúdiu L + S.
Významným bol pre Marienku Čapkovičovú
a jej manžela Viliama jeden októbrový deň.
Oslávili krásne okrúhle jubileum a Blavanka
bola pri tom.
V predvianočnom čase 1. decembra sme boli
pozvaní do ZpS Bohunka, kde sme naším spevom vytvorili slávnostnú atmosféru všetkým
prítomným seniorom ako aj personálu v jeho
neľahkom poslaní.
Rok 2018 sme uzavreli veľkolepo. Naša vedúca FSsk – Blavanka pani Olinka Mikušová
oslávila krásne životné jubileum v decembri.
2018. Radi sme jej prišli všetci zablahoželať,
pretože sme si vedomí, že bez jej nadšenia
a zapálenia pre spev a prácu v súbore by sme
nedosiahli takú vážnosť a uznanie, akého sa
nám dostalo pod jej vedením.
Ideme, ideme a kamkoľvek ideme, naďabíme
na priateľov, príjemný úsmev, vrátime dobrý
deň, zohrejeme sa podaním ruky a teplým pocitom „každý deň stretnúť človeka!“
Vierka Gubiová
členka Blavanky
Foto: archív Blavanky
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OHUNKY

OBČASNÍK Z B

Chuť do života by im
mohli závidieť aj mladí
Začiatok roka aj u nás v Bohunke prebehol
chrípkovo. Po vyliečení posledných chorých
sme sa pustili do tvorby ešte aktívnejšie. Naučili sme sa novú techniku quilling. Na prvý
pohľad ľahká technika dá veru zabrať. Nami
usilovne vytvorené vločky a pohľadnice urobili
veľkú radosť všetkým.
V novom roku sme sa venovali povianočnému upratovaniu, ale aj zveľaďovaniu priestorov. Starostlivosť sme venovali našim kvetom,
ktoré sme popresádzali a pohnojili, aby nám
aj naďalej robili radosť. Tiež sme si spoločne
s klientmi vytvorili nový a domáckejší priestor
v spoločenskej miestnosti pre chvíle trávené
s rodinou či len tak pri káve, čaji, čítaní knihy
alebo rozhovore.
Nie je tajomstvom, že u nás je veľmi v obľube pohyb. Uskutočnili sme medzi klientmi
Bohunky turnaj v kolkoch a hode do obrieho
terča. Nielen uznanie, radosť a zábava počas
hry boli pre klientov motiváciou, ale aj medaily, ktoré sme si pre nich pripravili. Prišli nás
navštíviť aj dobrovoľníci harmonikári - zahrali, zaspievali a chrípku z Bohunky definitívne
vyhnali.
Náš personál sa zúčastnil konferencie s názvom
„Zneužívanie a násilie na starších“, ktorá sa konala 31. januára 2019 pod záštitou ministra
spravodlivosti SR. Nový fenomén spoločnosti
bol diskutovaný nielen z hľadiska legislatívy a
policajného zboru, ale aj z aspektov sociálnej

práce, skúseností z praxe a návrhov zlepšení.
Nezabudli sme ani na fašiangové obdobie.
Klienti s personálom tvorili, lepili, strihali
a vypekali voňavé šišky, ktoré pri poriadnej
fašiangovej veselici nemôžu chýbať. Vyrobili
sme krásnu výzdobu a rôzne masky. Masky
si pripravil opäť aj personál a v Bohunke tak
bolo zasa raz poriadne veselo. Spievalo sa,
tancovalo, súťažilo a jedlo. Za hudobné spestrenie a spríjemnenie zábavy ďakujeme našim
dobrovoľníkom harmonikárom. Suroviny, bez
ktorých by sme si nepochutnali na úžasných
šiškách, sme dostali sponzorsky, za čo veľmi
pekne ďakujeme Potravinám Vilma.
8. marec je deň všetkých žien. Spomenuli sme
si preto na naše klientky a okrem hrejivých slov
sme si pripravili v spolupráci s našimi dobrovoľníkmi harmonikármi posedenie pri hudbe
a speve. Potešiť každú ženu v našej Bohunke sa
nám podarilo aj vďaka majiteľovi kvetinárstva
v obci, ktorý nám daroval krásne kvietky, za čo
mu veľmi pekne ďakujeme.
A keďže veľkonočné sviatky sú už za dverami,
tak aj príprava v Bohunke je už v plnom prúde.
Tvoríme rôzne kraslice stužkovou technikou,
vlnou, maľbou, ale aj papierové kuriatka a brčkavé barančeky. Príchod jari nám pripomínajú
zlatý dážď či bahniatka.
Mgr. Monika Mitasová
Foto: Mgr. Valéria Chorvatovičová

Zima odchádza
do minulosti
Zima odchádza do minulosti
a jar sa chopila svojich povinností.
Na mladých nohách sa rozbehla
po lúkach a poliach.
Aj vtáci svoju jarnú
pieseň tebotajú
a novému potomstvu
hniezda upravujú.
S jarou sa spája aj
veľký sviatok – Veľká noc,
keď ten, ktorý nás učil láske
a porozumeniu,
visel na kríži kvôli nášmu spaseniu.
Hodiny trvalo jeho utrpenie,
preto s radosťou slávime jeho
zmŕtvychvstanie.
Na Veľkú noc nezabúdame
ani na staré zvyky,
k slovu príde studená voda
a pletené korbáčiky.
Na malých šibačov sa z košíčka
smejú maľované vajíčka.
K tomu kus koláča
a ešte pridaj groš,
už je toho dosť.
Tí malí idú ďalej a pred veľkých sa
predloží pohárik
a čo sa do neho naleje, neodmietne
skoro nik.
Veľká noc je pred nami,
jar sa stále dopredu derie,
lebo leto je už netrpezlivé a čaká,
kedy od neho vládu preberie.
autor:
Melánia Gergelyová
klientka ZpS Bohunka
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Porota to nemala ľahké
Obľúbeného detského maškarného plesu sa tento rok zúčastnilo 111 detí v maskách. Rozhodovanie je čoraz ťažšie, lebo každý rok nás prekvapujú nové nápady a kreativita rodičov.
Nejeden rodič sa poriadne zapotí pri výrobe masky pre svoju ratolesť.
Porota zložená z pracovníčok kultúry a kultúrnej komisie veru nemala vôbec jednoduchú
úlohu. Ale nakoniec sme ocenili 48 najkrajších masiek.
Na 1. mieste v kategórii starších detí sa umiestnila baba Jaga, na 2. mieste pirátska loď, 3.
miesto obsadil kaktus.
V kategórii do 3 rokov - 1. miesto čert, 2. miesto potápač, 3. miesto ovečka. Všetci boli
ocenení. Deti si mohli zakúpiť šťastný lístok, vďaka ktorému mohli siahnuť do škatúľ
s množstvom malých darčekov. Celým programom sprevádzala naša Šaška Jaška, ktorá
s deťmi súťažila, spievala, zabávala sa. Ďakujeme deviatakom, ktorí nám pomáhali.
Na záver chceme vyjadriť veľké poďakovanie sponzorom, ktorí prispeli či už hračkami
alebo finančným darom. Sú to: M. Jordan-G.M.J., Poľnohospodárske družstvo Jaslovské
Bohunice, Záhradná technika ŠUPA, DELTANET, EURO PUMPS TECH s.r.o. Jaslovské
Bohunice, IP-NET s.r.o., Termomont Dolná Krupá, JAVYS a.s. Bratislava, JUNASTAV
Špačince, CS STAVBY, Slovenské elektrárne a.s., Pizzeria u Sekerovcov Jasl. Bohunice,
VILA Potraviny Jasl. Bohunice, Kvetinárstvo – Jasl. Bohunice, KOVO Ružička, Dobrá
Voda, Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce - Paderovce, Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o., Čmehýl-D.O.S., XtraNet Pieštany, Tatrachema Trnava, Aquapark Relax Trnava, Peter
Klimo, FCC Trnava.
Milé deti, každý rok sa na vás tešíme a prajeme veľa skvelých nápadov! Viac fotiek nájdete na webovej stránke obce.
M.O.
Foto: MK
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Tak to chodí,
tak to býva

FOTONOVINY

Joj! Rodinka sme my vrúcna, milá.
Vystískam ja starú mamu, dedka, strýka,
ba prišla i tetka Mila.
Aj keď už bez svojej mamy,
ako dobre starkí, že ste
ešte medzi nami.
No smrť, ako sekera –
zatne do ručičiek času.
Modlime sa my
za starkých našich spásu.
Za starkých? Za seba?
Komu to viac treba?
Z úradu depeša prišla.
Bude sa deliť – ten kúsok chleba.
To však nejde podľa predstáv.
Odvolaj sa! Veď to zastav!
Tebe toľko, nám zas rovno,
ďalšiemu sa ušlo – hojno.
Plamienky v očiach, slová ostré,
v ústach britva, čo skúša si ostrie.
Zachovaj ten správny postoj,
čuj, čo ti vraví blížny tvoj.
Všetko beží bez okolkov.
Podviedol si! A o koľko!
Tá plače, ten urazený.
Ej! Len si ma nepraj
ty sopľoš nepodarený!
Jój. Rodinka sme my vrúcna, milá.
Blízko k sebe máme,
ako na mori míľa.
Som rád, som rada,
majetok si zveľadím,
som rád, som rada,
že ťa nevidím.
Zdena Valovičová

spomienka

Začiatkom marca sme sa rozlúčili
s pánom Františkom Hrčkom, ktorý
zomrel vo veku 93. Dlhé roky pracoval
ako predseda Miestneho národného
výboru najskôr v Radošovciach a potom po zlúčení obcí aj v Jaslovských
Bohuniciach, a to až do odchodu na
dôchodok. Bol to človek, ktorý nikdy neodmietol pomoc. So svojou
manželkou Imeldou vychovali dcéru
a dvoch synov, ale najviac sa tešili zo
svojich vnúčat a pravnúčat. Na zosnulého budeme spomínať ako na človeka,
ktorého sme si vážili hlavne pre jeho
ľudskosť.
Česť jeho pamiatke.
starostka

Vianočný koncert Borovienky v kostole sv. Michala 16.12.2018.
Foto: DH (viac foto na webe obce).

Všetko je inak

P

oznáte to z vlastných skúseností. Na
niektoré udalosti alebo ľudí si vytvoríme
už v prvých minútach názor, ktorý potom dlhú dobu, možno i celé roky nemeníme.
Najmä vtedy, ak nemáme možnosť tento prvý
dojem konfrontovať so skutočnosťou.
V potravinách som pravidelne stretávala vždy
perfektne upravenú pani s dokonalým účesom.
No skrátka heslo „vlasy - koruna ženskej krásy“ sa na ňu hodilo dokonale.
Pri jednej príležitosti sme začali nezáväzný
rozhovor. Nedalo mi, aby som jej s obdivom
nepovedala, že sa mi páčia jej vždy upravené
vlasy. S prekvapením na mňa pozrela a tichým
hlasom mi oznámila, že to nie sú už dávno jej
vlasy, že celé tie roky som obdivovala vlastne
parochňu. O vlasy prišla pri ochorení...
Mám známu, s ktorou sme dlhé roky pri
náhodných stretnutiach prehodili pár slov
a každá sme išli ďalej svojimi životmi. Trvá to
viac ako 20 rokov. Mala som ju zafixovanú ako
slobodnú mamičku, ktorá žije s mamou. Občas
som si pomyslela, tá sa má... Príde z roboty,
má upratané, navarené, ona len relaxuje a užíva si pohodlie. Prednedávnom sme sa pustili
do rozhovoru. Dozvedela som sa, že pred pár
týždňami jej zomrela mama, o ktorú sa popri
práci 15 rokov starala ako o nevládnu a zároveň sa starala o dcéru svojej zomrelej sestry...

...

Chrípkové obdobie, sedím v čakárni u lekára
so šesťročným vnukom. Čakáreň na prasknutie, plná nervóznych, kýchajúcich a kašľajúcich detí. Vstúpi mladá moderná žena s asi
šesťročným dievčatkom. Krásny pohľad, obe
ako manekýnky. Sledujem ich pekný vzťah,
ako pekne spolu komunikujú. Pomyslím si
mamička s jedináčikom, je vidno, že má na ňu
kopec času. Po pol hodinke príde za nimi asi
8-ročný chlapček. Tak má dve detičky... A opäť
krásna komunikácia. Po dlhšej chvíli príde k
nim menší chlapček, vidno, že braček. Tak sú
traja... Mamička začne deťom čítať z rozprávkovej knižky. Už zabúdam, že sme tu takmer
3 hodiny. A tu zrazu vstúpi do čakárne manžel s bábätkom, ani nie ročným dievčatkom so
slovami, že malá sa už zobudila. Súrodenci sa
jej s láskou prihovárajú a mne sa naše spočiatku nervózne čakanie mení na príjemný pocit
a vďačnosť, že som mohla byť svedkom toľkej
láskavosti.
Opäť ako už veľakrát v živote sa mi potvrdilo,
že „všetko je inak“. Záleží len na našom pohľade na skutočnosť, či vidíme veci čierne alebo
do nášho pohľadu na svet primiešame odtienok ružovej...
D.H.
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Jedným slovom:
nezáujem

FOTONOVINY

V pondelok 1.4. sa mala u nás konať beseda
„Ako nebyť oklamaní a podvedení“. Boli
pozvaní všetci občania. Pravidelne a často
počúvame správy, ako niekde podviedli
najmä starších občanov, tak sme predpokladali, že záujem bude. Nebol. Beseda
bola viackrát vyhlásená a propagovaná na
stránkach aj na káblovej televízií. Neprišiel
nik. Prednášajúci boli nemilo prekvapení.
Povedali, že ešte sa im to nestalo. Naše pocity tiež neboli príjemné.
MO

Každoročne nás prídu na obecný úrad potešiť koledníci zo školy aj zo škôlky. Škôlkári na fotke
nám zaspievali aj zarecitovali.
Foto: MO

Demografické údaje obce Jaslovské Bohunice za rok 2018
Počet obyvateľov k 31.12.2018:

2307

z toho občanov nad 15 rokov:

1854

deti do 15 rokov:

453

Deti do 14 rokov spolu:

429
dievčatá: 198

Mládež od 15 rokov do 18 rokov spolu:

chlapci:

231

chlapci:

55

100
dievčatá: 45

Dospelí od 19 rokov spolu:

1778 – z toho občania nad 80 rokov: 69
ženy: 895

muži:

883

Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018
Prihlásených:

69, z toho 19 detí

Odhlásených:

38, z toho 10 detí

Narodených:

25 detí – z toho 1 v Paderovciach
chlapci: 15

Zomrelých:

dievčatá

10

10 - z toho 1 v Paderovciach
ženy:

8

Priemerný vek obyvateľov je

38, 56 rokov

Najvyšší vek obyvateľa v obci

100 rokov

Priemerný vek zomrelých je

77,4 rokov

Počet obyvateľov v porovnaní s rokom 2016:

+ 46

muži: 2

Máme zastúpenie
v súťaži krásy

Uzavreté manželstvá za rok 2018
Počet sobášov za rok 2017 uzavretých na území obce:

15 sobášov

z toho občianske:

7 sobáše

cirkevné:

8 sobášov

Počet sobášov našich občanov

20 sobášov

SM

Našej rodáčke a občianke Jaslovských Bohuníc, Patrícii Junasovej, sa podarilo prebojovať
do finálovej dvanástky v prestížnej súťaži krásy MISS Slovensko 2019. Finálový večer bude
27.4.2019 v Bratislave v Inchebe. Priamy prenos odvysiela televízia JOJ o 20.30 hod. Patrícia má pridelené číslo 3. Držíme palce a kto má
záujem podporiť ju v SMS hlasovaní, môže tak
urobiť odoslaním SMS na číslo 9503 s prázdnym textom (zadaním medzery). Za podporu
ďakuje.
Božena Krajčovičová
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FeHoVa Budapešť 2019

Občianske združenie MEANDER v spolupráci
s OcÚ Jaslovské Bohunice zorganizovalo 9. 2.
autobusový zájazd na medzinárodnú poľovnícku a rybársku výstavu FeHoVa do Budapešti.
Zájazdu sa zúčastnilo 26 členov a rodinných príslušníkov rybárskej organizácie OZ
MEANDER, poľovného združenia Blava a ďalších záujemcov z radov občanov našej obce.
Zraz účastníkov bol pred budovou pošty ráno
o siedmej. Po kontrole počtu prítomných sme
nasadli do autobusu a vyrazili na cestu. Do Budapešti sme dorazili o desiatej. Na výstavisko
sme museli prejsť cez preplnenú Budapešť až
na druhú stranu mesta, čo nám trvalo celú hodinu. Po zakúpení lístkov sme si dali rozchod
do 16. hodiny. Samotná výstava bola rozdelená
do niekoľkých pavilónov. Bol tam rybársky,

poľovnícky a kynologický pavilón, v ktorých
si každý účastník našiel to svoje. Samozrejme,
medzi pavilónmi sa nachádzali všadeprítomné
stánky s občerstvením a suvenírmi.
Počas spiatočnej cesty všetci zúčastnení zhodnotili výstavu ako veľmi zaujímavú a vydarenú. Domov sme dorazili pred ôsmou hodinou
večer.
Touto cestou chcem poďakovať OcÚ Jaslovské
Bohunice za pomoc pri zabezpečení dopravy
na výstavu a všetkým účastníkom za bezproblémový priebeh celého zájazdu.
Petrov zdar
Mgr. Ľuboš Remenár
predseda OZ MEANDER

Vodácko-turistická zima

Na Marháte
31.12.2018 – Silvester
Koniec roka zakončujú vodáci - turisti tradične Silvestrovským výstupom na Marhát.
Nakoľko túto akciu som už viackrát opisovala,
spomeniem iba pár fragmentov výstupu.
Prvým bola zmena štartu. Vždy začíname výstup z Nitrianskej Blatnice, ale tentoraz sme
sa rozhodli pre nástup z obce Moravany nad
Váhom, časť Výtoky. Bola to nová výzva a tiež
i dobrá voľba. Určite si v nasledujúcich rokoch
vyskúšame i iné možnosti tejto trasy.
V druhom spomeniem, že zopár turistov sa
zľaklo daždivého počasia a ostalo doma. Je
pravdou, že nad hlavami bolo sprvu oblačno
a krajina bola zahalená do šede, ale o to väčšie
prekvapenie zažili v sedle pod Marhátom. Sivú
farbu nahradila žiarivo biela a blato sa zmenilo na sneh. Stromy sťa nevesty vybielené a
v očiach im žiarili ľadové flitre. Na vrchole pod

rozhľadňou mráz všetkých vyštípal do červena. I severák si zahvízdal. Spoločná fotografia
na pamiatku, euro dukát, účastnícky preukaz,
trochu hudby, slanina na chlebe a 47. ročník
koncoročnej akcie máme opäť zarátaný do
činnosti v klube.

aj tancovali. Bola fantastická atmosféra, turisti
a vodáci našli spoločnú reč a gitary hrali ostošesť. Ani sa nám nechcelo ísť domov. Čo čert
nechcel, trojhodinová akcia sa nám pretiahla
na dvanásť, ale veľmi príjemných hodín. Žeby
to bolo tým 12. ročníkom?

26.1.2019 – začíname na Klenovej
O každoročnom výstupe na Klenovú som už
toho popísala do novín a aj do knihy. Jeden by
povedal, čo už o tom môže napísať. A môže.
Lebo vždy je to iné, iné počasie, iní ľudia,
iné dojmy, iné súhry náhod. Bolo to odlišné
v tom, že snehu mali po kolená, že sa ním museli prebrodiť na vrch Klenovej a zase naspäť.
Spievalo a hralo sa pod posedom a turistickí
organizátori z Dolného Lopašova ponúkali
v Chtelnici výborný guláš. No čo, nezastavíme
sa? Aj sme sa zastavili, aj koštovali, aj spievali,

20.2.2019 - schôdzujeme
Na výročnej schôdzi vodácko-turistického
klubu sme hodnotili a plánovali. Uzhodli sme
sa, že pridáme viac turistiky a tiež si zopakujeme splav Dunajca a Malého Dunaja. Niektorí
členovia prejavili záujem o trasu Katarínka –
Dobrá Voda. Veď prečo nie. To, že je to blízko,
neznamená, že to nemusí byť zaujímavé. A tak
sa prihodilo, že sme pred plánovanou akciou
klubu urobili prípravný prieskum.
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Trochu turistickej poetiky alebo dobré holuby sa vracajú na Katarínku
Posledný februárový deň bol výnimočný. Aj
preto, že teplota vzduchu sa vyšplhala na neuveriteľných dvadsať stupňov. Aj preto, že slnko
nedalo pokoj a vydurilo nás z nečinnosti. Rozhodli sme sa, že urobíme prieskum Brezovských Karpát a pre ostatných turistov nášho
klubu tzv. rekognoskáciu terénu.
Obzeranie trasy sa začalo meniť na poéziu.
Poéziu prebúdzajúceho sa života. Pod taktovkou ďatľa desiatky speváčikov ozvučili
nebeskú klenbu. Gotické sivé stromové stĺpy
vrhali čierne tiene na lístím vysypanú podlahu. Tieňohra na ruinách a dych histórie nás
vťahuje do scény. Sedíme na lavičke a hľadíme
do minulosti. Šesť storočí zahalených do ticha.
Takmer sami prežívame mystickú pohodu. Iba
vetrík rozcucháva vlasy a nežne láska po tvári. Zdola sa ozýva detský dvojhlas. Aha, jarné
prázdniny! Vzápätí prechádza jedna turistka,
akoby mimochodom. A opäť ticho a storočia
nás pohlcujú. Vdychujeme veky vekov nepohnuto a až šarkan tancujúci vo vetre nás prinúti, vrátiť sa do prítomnosti. Opúšťame ostatky kláštora a cez lúku vykročíme k Dobrej Vode.
Chodník lemuje z jednej strany koľajnička a
z druhej malé smriečky. Rodí sa nový život.
Na pokraji svahu z raždia vytŕča zabudnutá
červená rukavica. Hľadá svoju polovičku. Trochu poniže zvyšok stodoly obrastený chrastím
je výkričníkom so smutným koncom. Kde sa
vzalo, tu sa vzalo, v lesnom poraste sa trbliece
zľadovatené jazierko a pripomína miniatúru
fínskeho jazera. Čo tak pomenovať ho Brezovské pleso? Ľahkým krokom kráčame rovnou
alejou, ktorá sa vinie doďaleka ako priamka.

Klenová

Kde jej koniec? To sa nedozvieme. Modrá
značka odbočuje vpravo do bučiny, v ktorej
lesní obri sa dvíhajú do modrej výšky a svojou
impozantnosťou nám vyrazia dych. Trpaslíci a
obri. Takí sme mali pocit. Pohľad hore a závrat
z výšky. Ozve sa praskot. To náraz vetra lomcuje zakliesnenými vetvami. Z diaľky počuť
dunenie. Pravdepodobne zo strelnice. Buky vo
vrcholcoch si niečo šepocú, načúvam a myšlienky sa mi utiekajú do školských čias. Koho
mi tie sivé giganty pripomínajú?
Naskočí obraz učiteľky výtvarnej výchovy - vysokej, štíhlej, popolavej kreatúry. V sivom kostýme, ktorým nič nepokazí. Vždy nás vystríhala
pred kombináciou modrej a zelenej farby. Jej
fráza: „Zelená, modrá - pre blázna dobrá,“ sa
mi dnes vidí tak dehonestujúca. Predstavujem
si sivých velikášov v zelených šatách a modrých
klobúkoch a mám z toho fantastický pocit. Vidím blankytné jazierko obklopené zeleňou. Hreje ma pri duši. Zelené borovice obdivujúce sa
v morskom azúrovom zrkadle. Pohľad hodný
bohov. V čom spočíva to bláznovstvo? Vlastne
v šťastí, ktoré nám tie farby dávajú. Ona nám
chcela vnútiť sivý či čiernobiely svet. Ale prečo
nás fascinuje dúha? Prečo vzhliadame k slnku?
K lánu zlatých klasov či k pestrofarebnej lúke?
Toľko otázok a iba jedna odpoveď. Lebo sú balzamom na dušu.
Vraciam sa do reality a pozorujem zelené výhonky, ktoré sa tlačia z koberca suchého lístia.
Teplé lúče im nedajú spať. Súputník už obdivuje starý, vekom poznačený dub a vzápätí nájdeme buk, ktorý pripomína jazdca bez nôh. Iba
si tak visí nad zemou. Cesta ide ďalej z kopca,

preskakujeme potok Hlavina, pravostranný
prítok Hornej Blavy, a pred nami sa rozprestierajú poľné duny, lúka s posedom a pod nimi
učupená dedinka Dobrá Voda, dedinka ako na
dlani. Prieskum je na konci. Piknik na lúke.
Spokojní ležíme v priestore a pozorujeme oráčinu, z ktorej nárazový vietor zdvíha hlinu vo
výšav. Vytvára obrovské mračná pripomínajúce kúdoly dymu.
Je čas vrátiť sa späť. Z burácajúcim vetrom
v pätách cesta rýchlo ubiehala. Bol to krásny
deň. Deň plný pocitov, vnemov a prísľubov
všadeprítomného nového života.
Alena Mlčoch Hromadová
Foto: Mgr. Jiří Mlčoch,
Alena Mlčoch Hromadová,
Ing. Marián Jančovič

Pri kláštore Katarínka
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Chceme pracovať s mladými hráčmi

P

o dlhej zimnej prestávke, turbulentných zmenách v súťažiach a rôznych
problémoch mužstiev už odštartovala
jarná časť súťaže.
Po jesennej časti, zimovali sme na prvom
mieste, prišla týždeň pred jarnou časťou
zmena, pretože sa odhlásilo mužstvo zo Šimonovian a nasledovala zmena v tabuľke.
V zimnom období sme trénovali 3 – 4-krát
a odohrali sme aj prípravné zápasy:
Galanta – ŠK Blava 0:1
Kalná nad Hronom – ŠK Blava 2:0
Malacky – ŠK Blava 3:2
Horné Orešany – ŠK Blava 1:0
Nový Život – ŠK Blava 3:2

ŠK Blava – Zavar 4:0
ŠK Blava – Horná Krupá 2:2
V kádri A mužstva nastali tieto zmeny:
odchody - Andrej Dobiš/ Rakúsko/, Vladimír Hrabovský /Horná Krupá/ a tesne pred
zápasom s Hlohovcom nás opustil aj Peter
Jakubička /Malženice/
príchody – Lukáš Zolvík /Spartak Trnava/.
Stále so zranením laboruje Tomáš Dóka, ktorý sa už pomaličky zapája do tréningového
procesu, plne k dispozícii by mal byť v polovici apríla.
V jarnej časti chceme zapracovať do mužstva mladých hráčov a postupnými krokmi
pripraviť mužstvo na novú sezónu. Ešte sa

uvidí, v akom zložení bude prebiehať súťaž,
pretože rôzne problémy a nedorozumenia
v kluboch robia ťažkosti mužstvám, ktoré
riešia existenčné problémy.
Po odhlásení mužstva zo Šimonovian sme
padli na 3. miesto v tabuľke a po voľnom
kole a prehre v Hlohovci sa momentálne
nachádzame na 5. mieste (pozn. red. –stav
k 2.4.219). Aj keď sme prvé 2 vonkajšie zápasy bodovo nezvládli a tesne prehrali 1:0
v Lehote pod Vtáčnikom a v Hlohovci 2:1,
samotný herný prejav bol na slušnej úrovni
a to povestné šťastie, ktoré sme mali v jesennej časti, sa momentálne od nás odvrátilo
a my musíme oňho bojovať. Ale verím, že to
zvládneme.
Mgr. Marek Juhász

Rozpis zápasov jarná časť 2019 A mužstvo Muži
Kolo

Zápas

Deň

Dátum

Čas

Výsledok

16

Lehota p/V - ŠK Blava

Nedeľa

10.3.

14:30

1:0

17

Voľno

18

Hlohovec - ŠK Blava

Nedeľa

24.3.

15:00

2:1

19

ŠK Blava - Prečín

Nedeľa

31.3.

15:00

5:2

20

Prievidza - ŠK Blava

Sobota

6.4.

15:30

21

ŠK Blava - Boleráz

Nedeľa

14.4.

15:30

22

Voľno

23

ŠK Blava - Partizánske

Nedeľa

28.4.

16:00

24

Stankovce - ŠK Blava

Nedeľa

5.5.

16:30

25

ŠK Blava – Bánovce n/B

Nedeľa

12.5.

16:30

26

Domaniža - ŠK Blava

Nedeľa

19.5.

17:00

27

ŠK Blava – OK Častkovce

Nedeľa

26.5.

17:00

28

Trebatice - ŠK Blava

Sobota

1.6.

17:00

29

ŠK Blava – MFK Vrbové

Nedeľa

8.6.

17:00

30

Myjava - ŠK Blava

Piatok

14.6.

19:00

Nikdy nie
je neskoro
Cieľom je, aby čo najviac detí z našej
obce aktívne športovalo a zvyšovalo svoju mentálnu či kondičnú stránku v spoločenskej oblasti menom futbal.
Nikdy nie je neskoro začať!
Oznamujeme všetkým, ktorí majú záujem dať na najmasovejší šport - futbal
svoju ratolesť v ŠK Blava 1928 Jaslovské
Bohunice do rôznych vekových kategórií, môžete sa hlásiť na tel. 0911 967 861,
tréner Matej Meško.

Naši žiaci opäť na
majstrovstvách
Slovenska
Stolný tenis v Jaslovských Bohuniciach zažíva
skvelé časy. Naše A mužstvo hrá druhú ligu,
rozrástli sme sa o nové nádeje medzi deťmi a
žiaci ZŠ sa tento školský rok znovu prebojovali medzi 8 najlepších škôl v stolnom tenise na
Slovensku.
Už boj o krajského víťaza bol veľmi náročný,
museli zdolať favoritov z Piešťan a zo Sekúľ.
To sa im po disciplinovanom výkone podarilo
a čakala ich cesta na majstrovstvá Slovenska,
ktoré sa konali v Topoľčanoch 21. – 22. marca. Niet pochýb, že už samotný postup druhý
rok po sebe je pre našu základnú školu famóz-

Tomáš Matovič proti domácemu Samuelovi Arpášovi

Mgr. Marek Juhász
predseda futbalového klubu
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Nástup pred začatím súťaže

ny výsledok. Veď konkurencia je obrovská. Za
školy z Topoľčian, Prievidze, Čadce, Bratislavy
či Valalíkov hrajú talenty, ktoré sa pravidelne
umiestňujú na stupňoch víťazov aj v celoslovenských turnajoch. O to náročnejší vstup do
majstrovstiev podopieral aj fakt, že Marek Hulík na poslednú chvíľu nemohol nastúpiť pre
chorobu. Obhajoba vlaňajšieho piateho miesta
bola teda na pleciach len dvoch hráčov – Tomáša Matoviča a Matúša Michaličku. Matúš
bol navyše takisto pre chorobu dva týždne bez
tréningu.
Pri žrebovaní sme mali trochu šťastia, no aj tak
sme si už v skupinových zápasoch zahrali proti neskorším celkovým víťazom. Po ukončení

bojov v skupine A sme sa umiestnili na treťom
mieste za Topoľčanmi a Bratislavou. Vyzeralo
to nádejne, nakoľko sme dosiahli po prvom
dni rovnakú štartovaciu pozíciu ako vlani v
Prešove. Druhý deň nás teda čakal súboj práve
o piate miesto so žiakmi z Vranova nad Topľou.
Tento rok nám však okolnosti, hlavne oklieštená zostava, nepriali a obsadili sme konečné
šieste miesto. Šiesta najlepšia základná škola
v stolnom tenise na Slovensku! V plnej zostave
by sme mali šancu dosiahnuť aj na prvú štvorku. Majstrami sa stali žiaci z Topoľčian.
Chalani bojovali statočne a tí, ktorí sa trochu
stolnému tenisu venujú, vedia, že aj typ loptičiek vie výrazne ovplyvniť výkon a výsledok

zápasov. Keďže Tomáš v budúcom školskom
roku nastúpiť nebude môcť, už dnes hľadáme a
tvoríme tím, ktorý sa pokúsi nadviazať na predošlé výsledky. K Marekovi a Matúšovi prídu
určite aspoň dvaja a možno sa do budúcoročných zápasov zapoja aj dievčatá, ktorých nám
v stolnotenisovom oddiele pribudlo.
Touto cestou chcem ako rodič a druhý tréner
mládeže poďakovať obci, základnej škole a,
samozrejme, klubu za podporu. Rozvojom
športu mládeže môžeme dlhodobo zabezpečiť
ich zdravý rozvoj, ale aj úspechy a dobré meno
našej obce.
			 Radovan Hulík

Tvrdý tréning prináša
BAST klubu úspechy

M

estská športová hala v Liptovskom Hrádku privítala 23. a 24.
marca Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu, ktoré sa konali pod hlavičkou federácie
AWPC (WUAP). Súťaž bola rozdelená do dvoch dní, v sobotu sa súťažilo v benchpresse (tlaku na lavičke) a v nedeľu zase v deadlifte (mŕtvom
ťahu).
V sobotu náš B.A.S.T. klub zastupoval Milan Smutný, ktorý pretekal v
hlavnej kategórii OPEN do 82,5 kg. Na svoj prvý pokus si naložil 145
kg, ktoré aj bez problémov pokoril. Druhý platný pokus s váhou 152,5
kg tiež zdolal, no pri treťom svojom pokuse urobil chybu na váhe 160
kg, keď nepočkal na rozhodcov štart a činku zodvihol o niečo skoršie
z hrudníka. Tento jeho posledný neuznaný pokus ho pripravil v konečnom zúčtovaní o pódiové umiestnenie, a preto z toho bolo nakoniec
nepopulárne štvrté miesto.
V nedeľu nás zastupoval Tomáš Mitošinka, ktorý súťažil v mŕtvom ťahu
v kategórii dorast 18-19 do 75 kg. Na svoj prvý pokus si dal naložiť 170
kg, ktoré zodvihol, avšak podľa rozhodcov nevystrel dostatočne nohy,
začo mu pokus nebol uznaný. Druhý pokus navýšil na 175 kg a tento mu
už bol uznaný. Tretím pokusom chcel pokoriť svoje osobné maximum

Milan Smutný 				

foto: SK

váhou 185 kg, no nepodarilo sa mu to. Nemuselo ho to však veľmi mrzieť, pretože už po svojom druhom pokuse vedel, že získa svoj premiérový titul majstra Slovenska v danej kategórii.
Chlapcom ďakujem za reprezentovanie nášho B.A.S.T. klubu a našej
obce. Spolu aj s novými chalanmi sa pripravujeme tvrdo na tréningoch
na ďalšie súťaže, ktoré nás onedlho čakajú.
Pre zaujímavosť doplním, že súťaž v Liptovskom Hrádku bola vysielaná
aj live streamom na internetovej stránke federácie a online ju sledovalo
vyše 1400 ľudí.
Roman Hrčka
		
predseda B.A.S.T. klubu Jaslovské Bohunice
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Predsilvestrovský
volejbalový turnaj

poslednú decembrovú sobotu sme zorganizovali Predsilvestrovský volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 7 tímov.
Tohtoroční víťazi, Encian, potvrdili minuloročné prvenstvo,
na druhom mieste skončili Black Diamands a na 3. mieste tím LH
z Trakovíc.
Hráči tímov, ktoré obsadili 1. – 3. miesto, získali medaily, víťazi navyše krásny putovný pohár.
Za podporu ďakujeme základnej škole a obecnému úradu.
Tešíme sa na ďalší turnaj. Uvidíme, či tímy
svoje umiestnenia potvrdia alebo sa karty
premiešajú.
Viac foto na webe obce.
LŠ a Andrej Bartošovič
Foto: Lucia Lackovičová

Víťazi turnaja - Encián

Blavské noviny

Rekonštrukcia schodísk na Ubytovni
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