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Vážení čitatelia,
s radosťou Vám prinášame ďalšie vydanie obecného časopisu. Do tohto čísla sme nezávisle na sebe obdržali viacero
príspevkov zaoberajúcich sa ekológiou. Niektoré v podobe úvah, iné už ako konkrétne skutky. Mňa osobne takáto
iniciatíva našich občanov veľmi teší, nakoľko verím, že sa jedná o tému hodnú nielen zamyslenia sa, ale aj zmeny
myslenia a konania.
Jakub Hanic
redakčná rada

Dni obce v obrazoch
Pripomeňte si skvelú atmosféru z akcie roka očami fotografa.
str. 2 – 3

Kultúrne leto
Prinášame Vám kompletný
program Kultúrneho leta a Čeklískeho echa.
str. 8 – 9

Hrad Čeklís
Podrobnosti o výskume nájdete v našom časopise aj online.
str. 16 – 17

Životné prostredie
Zamyslite sa nad naším vzťahom
k prírode a planéte, na ktorej žijeme.
str. 18 – 20
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Uznesenia z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bernolákove,
konaného dňa 13. 3. 2017
Uznesenie č. 1/20/2017
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Marcelu
Turiničovú. Za overovateľov zápisnice určuje Katarínu Koporcovú a Radovana Hanica.
Uznesenie č. 2/20/2017
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej
komisie PhDr. Máriu Kiskovú a Petra Hanica.
Uznesenie č. 3/20/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva s pozmeňujúcimi
návrhmi.
Uznesenie č. 4/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
a vybavenia interpelácií poslancov a občanov z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa
12.12.2016 a 23.1.2017.
Uznesenie č. 5/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje pridelenie dotácií z rozpočtu obce nasledovne:
Športové kluby:
ŠK Bernolákovo		
HBK – 07 Bernolákovo
Športový klub VATEK		

21.000,- €
0,- €
3.000,- €

Občianske združenia, spolky:
KC Prístav			
800,- €
Mažoretky Royal		
300,- €
Červený kríž		
0,- €
DHZ Bernolákovo		
2.000,- €
Spolok záhradkárov Bernolákovo 300,- €
Organizácia zdravotne
postihnutých NÁDEJ		
1.000,- €
Klub dôchodcov		
1.300,- €
Občianske združenie HARMÓNIA		
			
2.500,- €
Perák Grand Prix		
4.000,- €

Bernolák 2/2017

Kultúrne pamiatky:
Hrad Čeklís		
1.000,- €
Združenie záchrany kultúrnych pamiatok 		
			
0,- €
Iné (s. r. o., n. o.):
Všetko pre jazdectvo, s. r. o.
0,- €
Senior POHODA, n. o.
2.500,- €
Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
300,- €
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Uznesenie č. 6/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s presunom finančných prostriedkov
vo výške 20.000 € z položky Príspevky združeniam, nadáciám, cirkvám – dotácie z rozpočtu
do položiek originálne kompetencie Materská
škola 10.000 € a originálne kompetencie Základná škola 10.000 €.
Uznesenie č. 7/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje návrh na udelenie súhlasu so zarade-

ním do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky Súkromnej materskej školy s jasľami
Bernoláčik, Trnavská 180, 900 27 Bernolákovo.
Uznesenie č. 8/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
1) súhlasí so zámerom predať pozemok parc.
č.106/65, parcela registra “C”, druh pozemku
záhrady, výmera pozemku 112m 2 manželom Jaroslavovi Jurigovi a Alene Jurigovej rod. Ondová
bytom Panónska 1658/13, Svätý Jur. Ide o prípad
osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa
spočíva v tom, že uvedený pozemok je pre obec
Bernolákovo nepotrebný a nadbytočný a obec
ho nevie inak využiť. Cenu stanovenú znaleckým posudkom + náklady na prevod vlastníctva,
na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu (v prípade, že bude potrebný) zaplatí kupujúci.
2) súhlasí so zámerom odpredať pozemok par.
č. 444/24, register “C”, druh pozemku námestie
o rozlohe 336 m2 a pozemok parc. č. 444/53,
register “C”, druh pozemku námestie o rozlohe
635 m2 nachádzajúci sa v katastrálnom území
Bernolákovo na Slanej ulici manželom Ľubici
Njagojevič Biskupičovej rodenej Biskupičová
a Željkovi Njagojevičovi s trvalým pobytom Slaná
12, 900 27 Bernolákovo. Ide o prípad osobitného
zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom,
že sa jedná o problematické pozemky, sú zvetralé
a vo svahu. Oba pozemky bezprostredne susedia
s rodinným domom žiadateľov a ohrozujú ich
majetok. Cenu stanovenú znaleckým posudkom
+ náklady na prevod vlastníctva, na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu
(v prípade ak bude potrebný) zaplatí kupujúci.
3) schvaľuje bezodplatne návrh zmluvy o zriadení
vecných bremien v prospech ZSE, a.s. Bratislava
na parcele par. č. 4880/45.
4) schvaľuje podpis zmluvy o zriadení vecného
bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na pozemkoch parc. č. 5000 a 5072.
5) súhlasí s predajom časti parcely č. 757/35, parcela registra „C”, druh pozemku ostatné plochy,
výmera kupovanej časti pozemku 51 m2 manželom Vojtechovi Pokrývačovi a Ing. Kataríne Pokrývačovej rod. Biskupičová bytom Tabaková 3245,
900 27 Bernolákovo. Ide o prípad osobitného
zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom,
že uvedený pozemok je pre obec Bernolákovo
nepotrebný a nadbytočný a obec ho nevie inak
využiť. Cenu stanovenú znaleckým posudkom
+ náklady na prevod vlastníctva, na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu
(v prípade, že bude potrebný) zaplatí kupujúci.
6) nesúhlasí s kúpou pozemku parc. č. 5320 o výmere 2956 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Bernolákovo od spoločnosti Madal Bal,
s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava za cenu
stanovenú predávajúcim 201 008 €.
7) súhlasí s odkúpením pozemku par. č. 4899/190,
register “C”, druh pozemku orná pôda o rozlohe
271 m2 nachádzajúci sa v katastrálnom území
Bernolákovo na Mierovej ulici za cenu 1€. Náklady na prevod vlastníctva zaplatí kupujúci.

8) súhlasí s prevzatím podielov o veľkosti 2/10
a 32/60 na pozemku par. č. 2373/119, register
“C”, druh pozemku orná pôda o výmere 1644 m2
nachádzajúci sa v katastrálnom území Bernolákovo v lokalite Poľná RZ1-2 za cenu 1€. Náklady
na prevod vlastníctva zaplatí kupujúci.
9) súhlasí s predajom časti parcely č. 444/125,
parcela registra „C”, druh pozemku zastavaná
plocha, výmera kupovanej časti pozemku 37 m2
p. Márii Páleníkovej rod. Gernátová bytom Hlavná
199/20, 900 27 Bernolákovo. Ide o prípad osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva
v tom, že uvedený pozemok je pre obec Bernolákovo nepotrebný a nadbytočný a obec ho nevie
inak využiť. Cenu stanovenú znaleckým posudkom + náklady na prevod vlastníctva, na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu (v prípade že bude potrebný) zaplatí kupujúci.
10) súhlasí s predajom časti parcely č. 444/126,
parcela registra „C”, druh pozemku ostatná plocha, výmera kupovanej časti pozemku 13 m2 Petrovi Páleníkovi a Eve Páleníkovej rod. Pastuchová
bytom Hlavná 199/20, 900 27 Bernolákovo. Ide
o prípad osobitného zreteľa. Dôvod osobitného
zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je
pre obec Bernolákovo nepotrebný a nadbytočný a obec ho nevie inak využiť. Cenu stanovenú
znaleckým posudkom + náklady na prevod vlastníctva, na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu (v prípade že bude potrebný)
zaplatí kupujúci.
11) schvaľuje prenájom časti budovy prevádzky
obecného úradu na Trnavskej ulici v Bernolákove
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Bernolákove,
tak ako je to vyznačené na výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto uznesenia, za 1€ ročne.
12) súhlasí s prenájmom časti obecného pozemku parc. č. 2747/103 o výmere 4 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bernolákovo pánovi Vladimírovi Balážovi na dobu dvoch rokov, t.j.
na obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Cena
nájmu ostáva nezmenená, t.j. 50 € za 1 m2/ 1 rok.
Nájomné spolu na 4 m2 za rok činí 200 €.
13) navrhuje spísať novú nájomnú zmluvu
so spol. Family Dental Care s.r.o., ktorou sa zároveň ukončí platnosť pôvodnej zmluvy, nakoľko
spoločnosť prevzala stomatologickú ambulanciu
MUDr. Polláka.
14) súhlasí so zámerom odpredať pozemok par.
č. 444/115, register “C”, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o rozlohe 9 m2, par. č. 444/116,
register “C”, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 69 m2 a par. č. 444/117, register
“C” druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o rozlohe 39 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom
území Bernolákovo manželom Ing. Jurajovi Ciprichovi a Mgr. Dáši Ciprichovej rod. Poljačeková
s trvalým pobytom Svoradova 3, 811 03 Bratislava. Uznesením č. 23/8/2014 už bol obecným zastupiteľstvom schválený odpredaj predmetných
pozemkov predchádzajúcemu majiteľovi, ktorý
kúpu pozemku dodnes nezrealizoval. Ide o prípad
osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa
spočíva v tom, že uvedené pozemky sú pre obec
Bernolákovo nepotrebné a nadbytočné a obec

Uznesenie č. 9/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície v Bernolákove za rok 2016.
Uznesenie č. 10/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na Hlavnej 112 v bloku B:
1. Milanovi Zacharovi, byt č. 212, na dobu troch
rokov, a to od 01.05.2017 do 30.04.2020
2. Božene Tauberovej, byt č. 214, na dobu troch
rokov, a to od 01.05.2017 do 30.04.2020
3. Mgr. Juliáne Kaliňákovej, byt č. 213, na dobu
troch rokov, a to od 01.05.2017
do 30.04.2020.
Uznesenie č. 11/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ruší Uznesenie č.18/14/2013 – Obecné
zastupiteľstvo súhlasí s prijatím daru od Rimon
Investments – Bernolákovo, s.r.o., a to komuni-

káciu na Brusnicovej ulici v Bernolákove na parc.
č. 1558/74, celková hodnota diela 175 573,- €,
z toho cesta o výmere 363m 2 v hodnote 138
673,- € a spevnené plochy – chodníky o výmere
1944 m2 v hodnote 36 900 €.
Verejné osvetlenie, t.j. 10 ks stožiarov a lámp VO
v hodnote 20 631,-€.
Uznesenie č. 12/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 2/2017 o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva obce Bernolákovo.
Uznesenie č. 13/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 3/2017 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce Bernolákovo.
Uznesenie č. 14/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č.4./2017 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom

je obec Bernolákovo.
Uznesenie č. 15/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 5/2017, ktorým sa určuje výška
a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, školskom klube detí,
školskej jedálni a základnej umeleckej škole.
Uznesenie č. 16/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 6/2017 o prijímaní detí do základnej umeleckej školy v zriaďovacej pôsobnosti
obce Bernolákovo.
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ich nevie inak využiť. Cenu stanovenú znaleckým posudkom + náklady na prevod vlastníctva,
na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu (v prípade ak bude potrebný zaplatí
kupujúci).

Uznesenie č. 17/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 7/2017 o podmienkach chovu
a držaní psov.
Uznesenie č. 18/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 8/2017 o určení názvu ulíc Fialková,
Tulipánová, Narcisová, Snežienková, Konvalinková.

Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bernolákove,
konaného dňa 11. 5. 2017
Uznesenie č. 1/21/2017
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku
zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Marcelu Turiničovú. Za overovateľov zápisnice určuje
Ing. Alexandra Molnára a Miroslava Tureniča.
Uznesenie č. 2/21/2017
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej komisie JUDr. Katarínu Burešovú a Ing. Ivana
Trubača.
Uznesenie č. 3/21/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 4/21/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie:
a) vzdanie sa funkcie zástupkyne starostu obce,
Mgr. Ivy Pipíškovej
b) vymenovanie JUDr. Kataríny Burešovej za zástupkyňu starostu obce.

Uznesenie č. 10/21/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje :

Uznesenie č. 6/21/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
v zmysle VZN obce Bernolákovo č. 5/2016 o zhromaždeniach obyvateľov obce:
a) zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov obce
časti JUH na deň 31.5.2017 o 18.30 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Bernolákove. Témou
zhromaždenia je „Písomné stanovisko verejnosti
v súvislosti s návrhom obce na zmenu organizácie
dopravy v časti Bernolákovo – Juh, Ulica lesná.“
b) určuje za overovateľa zápisnice z rokovania
zhromaždenia Miroslava Tureniča. Za náhradníčku určuje Mgr. Ivu Pipíškovú.

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Bernolákovo“ realizovaného
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učební rôzneho
druhu v základných školách, kód výzvy IROP-PO2SC222-2016-13 z Integrovaného regionálneho
operačného programu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 7/21/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2015 – 2022
Uznesenie č. 8/21/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie:
a) Správu z kontroly hospodárenia a nakladania
s majetkom v Základnej škole Bernolákovo
b) Správu z kontroly vynaložených prostriedkov
na prístavbu ZŠ a MŠ v roku 2016.
Uznesenie č. 9/21/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie Správu o stave bytového fondu
obce za rok 2016.

Uznesenie č.11/21/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy
pani Alžbete Tóthovej, byt č. 9A, Mostová ul.,
od 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020.
Uznesenie č. 12/21/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
menuje za sobášiacich poslancov Katarínu Koporcovú a Miroslava Tureniča.
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Uznesenie č. 5/21/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a) schvaľuje v zmysle uznesenia č. 8/19/2017
zo dňa 23.1.2017 o zrušení uznesenia
č. 23/9/2014 o zámene obecných pozemkov
a na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
podniknúť nevyhnutné právne kroky vedúce
k zrušeniu zámennej zmluvy zo dňa 7.11.2014
medzi spoločnosťou Starland Holding a.s.,
so sídlom Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava
(t.č. Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava),
IČO: 35 683 015, zap. V OR OS BA I, Oddiel: Sa,
vložka č. 1007/B a obcou Bernolákovo, so sídlom

Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, IČO: 00 304 662.
b) splnomocňuje starostu obce v predmetnej veci
konať.
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Beh pre beh: 4. ročník
Štvrtý ročník Behu pre beh bol tak trocha iný. Tí, ktorí si prišli zabehať, podporili hneď tri deti. Sáru, Daniela a Sofiu. Teší ma stále
väčší záujem o toto podujatie. Bežalo 1 044 detí a 212 dospelých. Výťažok z behu, ktorý rozdelíme medzi tieto tri deti je 5 008 €!
Z celého srdca ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli pri organizácií tohto podujatia.
Dievčatá 0 – 5 rokov
Výsledky súťaže:
1. Sofia Mentelová
8,8 km Muži
2. Liana Zeleňáková
1. Gabriel Švajda (31:12)
3. Sára Kurucová
2. Tibor Kakaš (31:56)
3. Vladimír Šrámek (33:13)

8,8 km Ženy
1. Alena Drahošová (39:43)
2. Simona Gonová (41:20)
3. Zuzana Stoličná (42:48)
4,2 km Muži
1. Lukáš Dóka (14:58)
2. Kristián Uher (15:07)
3. Patrik Lopušný (15:26)
4,2 km Ženy
1. Eva Steberl (18:13)
2. Viktória Aufrichtová (18:41)
3. Alexandra Karniková (19:02)
Najlepší bežci z Bernolákova:
Karol Sroka, Mária Rimovská
(8,8km)
Kristián Uher, Viktória Aufrichtová (4,2km)

Chlapci 0 – 5 rokov
1. Jakub Lackovič
2. Nicolas Horváth
3. Peter Morávek

Dievčatá 6 – 8 rokov
1. Barbora Bertóková
2. Adriana Sublardová
3. Vanesa Kurucová
Chlapci 6 – 8 rokov
1. Alex Čársky
2. Tobias Trubač
3. Pavol Morávek
Dievčatá 9 – 11 rokov
1. Lili Kudličková
2. Zuzana Zelenáková
3. Miroslava Cipciarová
Chlapci 9 – 11 rokov
1. Henrich Gabriel Tóth

2. Rajmund Hezký
3. Hugo Čársky
Dievčatá 12 – 14 rokov
1. Linda Trubačová
2. Alžbeta Tóthová
3. Sára Horváth

Chlapci 12 – 14 rokov
1. Marko Hržič
2. Filip Novotný
3. Filip Guoth
Katarína Donáthová
organizátorka behu

Cyklomaratón
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V sobotu 29. apríla sa konalo
veľké
športovo-spoločenské
podujatie
CYKLOMARATÓN
alebo tiež Deň na dvoch kolesách. Podujatie, ktoré malo
za cieľ dostať čo najviac bernolákovčanov na bicykle, konkrétne na cyklotrasu z Bernolákova
do Novej Dedinky. Tak sa aj
stalo. Na trase bolo v ten deň
v čase medzi 9:00 - 16:00 presne 467 cyklistov, účastníkov
tohto happeningu, čím sa obec
Bernolákovo spolu so susednou
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Novou Dedinkou stala držiteľom oficiálneho zápisu do slovenskej Knihy rekordov. Trasu
absolvovali najrôznejšie vekové
kategórie (najstaršia účastníčka mala 80 rokov), tiež množstvo detí. Pri príjemnom počasí
a na peknej trase prevažne
popri Čiernej vode sa dostali
do Novej Dedinky, kde ich naši
spoluorganizátori zaevidovali
a vrátili sa do Bernolákova, pred
Kultúrny dom, kde bol pestrý
program. Na pódiu sa realizoval
mladý umelec ,,grafiťák“ Jozef
Holan, ktorý dostal príležitosť
skrášliť dovtedy nudný múr
za pódiom bernolákovskými
motívmi. Na pódiu od 15-tej
hrala kapela Accoustic boom,
moderátor Juraj Lörincz pripravil pre deti súťaž vo fúkaní
pneumatík a o 16-tej vystúpil
so svojou show majster sveta v cykloakrobatike, Ján Kočiš. Potom po príchode hostí
z partnerskej Novej Dedinky
sme oficiálne vyhlásili za asis-

tencie komisára agentúry Slovenské rekordy, pána. J. Nemca,
konečné číslo s počtom účastníkov podujatia. 467 bol konečný
stav po ukončení podujatia,
a toto číslo je aj na oficiálnom
certifikáte udelenom Agentúrou.

KULTÚRA

Modrý piatok – téma Čeklísky hrad
V Modrom salóniku Kultúrneho domu sa 7.4. konalo ďalšie z cyklu
podujatí Modrý piatok. Tentokrát bolo venované archeologickému výskumu na jednom z najzaujímavejších objektov v obci, Čeklískemu hradu. Porozprávať na túto tému prišiel najpovolanejší,
archeológ PhDr. Zdeněk Farkaš zo Slovenského národného múzea.
Dr. Farkaš sa venuje výskumu na Čeklískom hrade od počiatku,
a preto jeho informácie boli veľmi rozsiahle. Ponúkol návštevníkom
podujatia množstvo zaujímavých, zväčša nepublikovaných detailov
o hrade i obci dávnych rokov. Hudbou a piesňami spríjemňovalo
večer duo Ivan Tery Zeman a Ján Činčura, ktorí bernolákovskému
publiku nie sú neznámi.

Oldies párty s rádiom Vlna
Sobotný večer a noc 4. marca
sa v Kultúrnom dome v Bernolákove stretli zábavychtiví návštevníci a priaznivci hitov rokov
minulých. V spolupráci s rádiom
Vlna sme pripravili podujatie
Oldies party rádia Vlna. Na pódiu púšťal známe hity 70, 80,
90-tych rokov DJ Peter Hurajt a
návštevníkov zabávala moderátorka Martina Záchenská. Viac
ako plný kulturák praskal vo švíkoch, avšak drvivá väčšina prevažne zrelších návštevníkov si
dostatočne zatancovala a zjavne sa dobre bavila.

Jarná Oldies párty
Po úspešnej marcovej párty, ktorú sme realizovali
spoločne s rádiom Vlna sa
na podnet návštevníkov
v piatok 12. mája v Kultúrnom dome v Bernolákove
uskutočnila ďalšia, tentokrát Jarná Oldies party. Pri
hitoch rokov minulých (7090roky), ktoré hrala kapela
Robo Patejdl band a DJ Fefe
si návštevníci párty schuti
zatancovali a určite sa na
jeseň opäť radi stretneme
na ďalšom podobnom type
podujatia.

Bernolák 2/2017
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Otvárací koncert kultúrneho leta
25.6. nedeľa 18:00
v átriu Theresia Chateau
(kaštieľ Bernolákovo)

účinkujú:
Veronika Bilová
sopranistka, poslucháčka spevu na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave
klavírny sprievod Martin Hríň

Szidi Tobias & band

prvá dáma československého šansónu,

Bernolák 2/2017

speváčka a herečka s kapelou
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vstupenky 8,-€ v predpredaji v KD a na Ticketportal od 6.6.
v deň konania koncertu 10,-€

www.ticketportal.sk

KULTÚRA

KULTÚRNE LETO 2017 v BERNOLÁKOVE
jún – september

25.6. nedeľa Otvárací koncert Kultúrneho leta
18:00 v átriu Theresia Chateau (kaštieľ)

účinkujú:

- Veronika Bilová - sopranistka, poslucháčka spevu na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave
klavírny sprievod Martin Hríň
- Szidi Tobias & band - prvá dáma československého šansónu, speváčka a herečka Szidi Tobias s kapelou
vstupenky v cene 8,-€ v predpredaji v KD a na Ticketportali od 6.6. www.ticketportal.sk

1.7. sobota Historická rekonštrukcia bitky o Ľaliový hrad
10:00 Žabák a priľahlé priestory

Inscenované bitky, ukážky bojových umení, odborný komentár, hudobné vystúpenie, ukážka života v dobovom
vojenskom tábore, kone, prezentácie jednotlivých skupín ...
Skupiny historických bojových umení zo Slovenska i zahraničia, dobová turecká hudba: Berezun – Brezno ,
Bludní rytieri – Trenčin , Fringia – Bratislava, Kurucký regiment – Vavrišovo , Cassanova – Banská Bystrica ,
Reenactor group Terra Ultrasilvana from Transilvania – Rumunsko, Reenactors from groups - Taliansko,
Bethlen Gábor Hajdúi – Maďarsko, Turecká dobová hudba E pluribus unum
vstup voľný

2.7.

nedeľa Dve tváre jedného klamstva

divadelné predstavenie BOT (Bernolákovské ochotnícke teátro)
18:00 Kultúrny dom
komorná komédia Tomáša Beníka v réžii Lucie Kancírovej
vstupenky v cene 2,-€ na mieste

14.7. piatok premietanie filmu (titul bude upresnený týždeň pred premietaním)
21:00 pódium pred Kultúrnym domom (v prípade nepriaznivého počasia sa nepremieta)
vstup voľný

16.7. nedeľa Lolo a Piškót - detský zábavný podvečer
18:00 pódium pred KD (v prípade nepriaznivého počasia v malej sále KD)
vstup voľný

12.8. sobota Hudobný podvečer v štýle country
18:00 pódium pred Kultúrnym domom (v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční)
– na počúvanie i do tanca hrá skupina Rýchle šípy
vstup voľný

18.8. piatok premietanie filmu (titul bude upresnený týždeň pred premietaním)
20:30 pódium pred Kultúrnym domom (v prípade nepriaznivého počasia sa nepremieta)
vstup voľný

19.8. sobota Hudobno - zábavný podvečer
17:00 pódium pred Kultúrnym domom (v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v KD

účinkujú:

- skupina Ponte Pardo – španielske flamenco s tanečnými vstupmi
- STAND UP COMEDY herci zo združenia Komici s.r.o. z Českej rep. - Lukáš Hemala, Adéla Elbel
- kapela Atmosferik band - popmusic
vstup voľný

vstup voľný
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9.9. sobota ČEKLÍSKE ECHO
17:00 pódium pred Kultúrnym domom (v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v KD)
VIII. ročník tradičného festivalu folk, country a etno hudby
- Rebriňák - klasické slov. a čes. country
- Družina – známa slovenská folková skupina s vlastnou tvorbou
- Alan Mikušek – populárny country spevák s kapelou
- Michal Tučný revival – revivalová skupina hrajúca v dokonalej podobe známe piesne
Michala Tučného (Česká rep.)
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Náučný prírodopisný chodník
Čierna voda
Dňa 15. decembra 2016 bol v obci Bernolákovo za účasti podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja,
Ing. Martina Bertu CSc., ako i ďalších pozvaných hostí
a vedenia obce Bernolákovo slávnostne otvorený Náučný prírodopisný chodník Čierna voda. Tento projekt
finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj sumou
4 000 €.
Náučný prírodopisný chodník Čierna voda v Bernolákove voda tvorí 11 informačných tabúľ. Sú umiestnené
pozdĺž rekreačného chodníka v zastavanej časti obce
a pozdĺž cyklotrasy smerom na obec Nová Dedinka v dĺžke
cca 4,2 km.
Náučný chodník mapuje časť zástupcov ríše flóry a fauny
rieky Čierna voda a jej okolia v katastri obce Bernolákovo. Opisuje dreviny a rastliny typické pre nížinné lužné
lesy a pobrežnú vegetáciu, živočíchy, ktoré tu hniezdia,
resp. žijú trvalo, ale i také, ktoré sa vyskytujú ako hostia
– prichádzajú za potravou, potešia oko náhodného pozorovateľa a miznú, aby sa opäť k Čiernej vode vrátili.
Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu tohto projektu a všetkým, ktorí sa podieľali na jeho realizácii.
Elena Molnárová
Obecný úrad

Za medvedím cesnakom
s pokutou
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Knižná búdka alebo Ďakujem, sused!
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Na našom „Námestíčku“ pri fontáne vyrástla búdka, pripomínajúca tú vtáčiu. Táto ale slúži ako knižnica. Je drevená, s plastovými
dvierkami, a stojí na stračej nôžke.
Keďže čítanie kníh treba podporovať na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek rozsahu či prostredí, rozhodli sme sa pripojiť
k projektu, ktorý sa šíri svetom – zriadením tzv. susedskej knižnice.
Je to malá verejná knižnica a ľudia si môžu požičať knižku, ktorá
sa im zapáči. Nehrozia žiadne upomienky ani poplatky, výpožičný
systém funguje na princípe dôvery. Dodržiavať treba len jedno
pravidlo: „Požičaj, vráť alebo vymeň“.
Cieľom búdky je, aby knihy našli nový domov a neskončili
v odpade, ale rovnako je jej úlohou aj spájať. Susedia sa pri nej
môžu stretávať a spoznávať.
Dúfame, že naša knižná búdka nájde svojich priaznivcov
a bude šíriť radosť.
Andrea Grebečiová
Kultúrny dom

Po dlhej zime mnohých z nás jarné lúče vyhnali
do prírody. Niektorí začali s prácou v záhradke, iní si vyrazili
za športom.
Tých, ktorí sa vybrali za blahodarnými účinkami medvedieho
cesnaku autom k chate Diane, však čakalo nepríjemné
prekvapenie v podobe pokuty.
Ako vysvetlil náčelník obecnej polície pán Milan Krampl,
uvedenú problematiku rieši obecná polícia už od roku
2009, kedy do platnosti vošiel nový zákon o cestnej
premávke.
Ten (okrem uvedených zákonných výnimiek ako výkon
poľovníckeho, rybárskeho práva, pôdohospodárske, lesné,
stavebné, záchranné práce, a i.) umožňuje vodičom použiť
motorové vozidlo len na cestách.
Týmto opatrením sa sleduje najmä ochrana životného
prostredia, zabezpečenie pokoja a verejného poriadku
v oddychových zónach, ako sú parky, lesy, lúky, vinohrady,
poľnohospodárske pozemky a pod., a jeho porušenie sa
považuje za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky.
A hoci sadnúť do auta je rýchlejšie a pohodlnejšie,
zdravšou a lacnejšou alternatívou na potulkách
za medvedím cesnakom by mohla byť prechádzka.
Napokon aj príchod jari a samotná príroda naznačujú,
aby sme spomalili, uvoľnili sa, nasali pokoj a harmóniu
prebúdzajúcej sa prírody.
Katarína Burešová

Spolok záhradkárov v Bernolákove zorganizoval XXIX.ročník výstavy s ochutnávkou vín. Výstava sa konala v miestnom kultúrnom dome v sobotu 1. apríla
2017.
Pred samotnou výstavou sa v dňoch
17. a 18. marca 2017 preberali vzorky

vín a následne 21.marca 2017 vína hodnotili tri trojčlenné odborné degustačné komisie. Na výstave sa zúčastnilo
35 vystavovateľov so 108 vzorkami vín,
z toho bolo 66 bielych, 29 vzoriek červených a 13 vzoriek ružových vín.

Podľa bodového hodnotenia boli vína
ocenené takto:
• Zlatá medaila 18 vín (88 – 100 bodov)
• Strieborná medaila 49 vín (80 – 87,99
bodov)
• Bronzová medaila 27 vín (72 – 79,99
bodov)
• Bez ocenenia 14 vín
Šampiónmi výstavy sa stali:
• Biele víno – Chardonay 2016 – Ulrich
víno, Viničné
• Červené víno – Alibernet 2015 – Ján
Mezei, Pezinok časť Grinava
• Ružové víno – Frankovka modrá rosé
2016 – Ing. Maroš Bognár, Bernolákovo
Miestna výstava vín sa stala dôstojnou
tradíciou v obci pre našich občanov ako
i priateľov z okolitých obcí.
Za úspešnú organizáciu výstavy ďakujem
za spoluprácu degustačným komisiám,
organizačnému výboru, dobrovoľným
pomocníkom, sponzorom a obecnému
úradu. Ďakujem všetkým zúčastneným
občanom – zvlášť vystavovateľom –
na tejto akcii. Už teraz Vás pozývam
na jubilejnú XXX. výstavu vín, ktorá sa
uskutoční na jar v roku 2018.
Milan Slaný
predseda spolku
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Výstava vín v Bernolákove
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MDD ako má byť!
V tomto roku MDD oslávili deti MŠ a ZŠ spoločne 27. mája. Oslavy
prebehli na školských dvoroch oboch škôl. Pod záštitou RZ, vedenia
ZŠ a MŠ prebehli oslavy spoločným a prepojeným programom.
Program a oslavy začali už popoludní o 14:00. Škôlkari mali pripravené rôzne športové a zábavné súťaže, kde ich motivovali a usmerňovali p. učiteľky v spolupráci s niekoľkými obetavými mamičkami,
ktoré sa veľmi dobre zhostili tejto svojej úlohy. Na jednotlivých
stanovištiach plnili rôzne úlohy. Hádzali na cieľ, prenášali loptičky,
zdolávali prekážky slalomovým behom, skokom, skákali vo vreciach
a cez obruče. Za splnenie úlohy si vyslúžili pečiatku. Kto nazbieral
dostatok pečiatok získal medovník.
Deti z mačičkovej triedy sa zapojili i do kultúrneho programu
na pódiu v ZŠ. Svojou tanečnou choreografiou „Naša zem je guľatá“
s fit loptami a príbehom o Zemi poukázali na význam ochrany zeme
a životného prostredia.
Verš piesne: „ Čo sa dnes deťom najviac ráta?
Mať ocka ako kamaráta,
maminu dlaň a popri tom,
mať vždycky lásky plný dom, “
ktorú zaspievali na svojom vystúpení , odzrkadľoval atmosféru i náladu tohtoročných osláv MDD. Všade bolo cítiť kamarátstvo, lásku,
dobrú náladu , pohodu a hravú zábavu. Nezabudli ani na Tobiaska
- chorého chlapčeka, pre ktorého celý školský rok pod vedením
p. učiteľky Zuzky Mocsiovej zbierali vrchnáčiky, čím sa snažili pomôcť mu v rehabilitácii. Poslali mu spoločné „AHOJ!“ z pódia. V
oboch areáloch prebiehali pre deti zábavné hry a aktivity, v ktorých

si každý určite našiel niečo podľa svojich záujmov a schopností. V
MŠ sa deti roztancovali na diskotéke pre najmenších s bublinkovou šou. Vyšantili sa do vôle na rôznych nafukovacích atrakciách.
Veľký záujem bol i o jazdu na poníkoch a modelovanie z balónov.
Svoje milé tváričky si deti dali dokresliť maľovaním na tvár čím sa
zmenili na rôzne zvieratká či rozprávkové postavičky. Zabával ich i
veselý šašo Ľuboš. Pozornosť pútali maskoti Mickey Mousa a Minnie, s ktorými sa deti mali možnosť vyfotografovať a pomaškrtiť na
cukríkoch.
Neodmysliteľne pre detváky po hrách a športovom výkone patrí
i chutné občerstvenie. ktoré napiekli a pripravili ochotné a šikovné mamičky. Na šk. dvore MŠ bol stánok plný koláčikov - sladkých
i slaných, mastného chlebíka s cibuľou, jabĺčok a dobrý pitný režim. Tu sa zvŕtali, a deti a ich rodičov obsluhovali niektoré obetavé mamičky zo Združenia rodičov pri MŠ. I takto spríjemnili oslavy
všetkým deťom a prítomným. Nechýbal výborný guláš od školníka
MŠ uja Jarka, jeho pomocníkov dvoch Miškov a tety Ingridky, Katky
a Soničky. Príjemné a slnečné popoludnie ubehlo ako voda. Deti
rozohriate, veselé a šťastné len neradi opúšťali areál. Odchádzajúce
deti a mnohí dospeláci si MDD pochvaľovali.
Náročný deň pre všetkých organizátorov sa končil. S radosťou konštatovali že to bola pekná akcia a vyložená námaha stála za to. Veď
ich cieľom boli šťastné a veselé očká detí, čo určite splnili. Ďakujeme.
Mgr. Ružena Noskovičová
učiteľka MŠ

Zo života školského klubu
Tradičné veľkonočné trhy
Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku sa 8. apríla pred starou školou
v našej obci začali tradičné veľkonočné trhy. Návštevníkom pripomenuli atmosféru blížiacej sa Veľkej noci a tiež jari, na ktoré sa už
všetci tešíme po dlhej zime.
Náš školský klub pripravil v stánku ŠKD veľkonočné výrobky. Boli
veľmi pekné a precízne vypracované, veď naše deti z ŠKD ich robili
s láskou. U návštevníkov trhov vzbudili veľký záujem a takmer všetky kraslice, venčeky, korbáče a košíčky sa rýchlo vypredali.
Atmosféra bola výborná, hudba všetkých rozveseľovala a vynikajúce domáce pochúťky a nápoje od Občianskeho združenia Školáčik všetkých zahriali pri studenom veternom počasí. Najväčšiu radosť deťom urobili privezené zvieratká (ovečky, kozičky a zajačiky),
na ktoré sa deti nevedeli vynadívať a mohli ich aj pohladkať. Veľkonočné trhy splnili svoj účel a ľudia z nich odchádzali spokojní
a pozitívne naladení na prípravu veľkonočných sviatkov.
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Beseda so záchranármi

12

V apríli tohto roku zavítali do nášho Školského klubu v Bernolákove
dvaja záchranári z rýchlej zdravotnej pomoci Falck a spolu s nimi
k nám prišlo aj 28 veľkých macíkov.
Deti z prvých a druhých ročníkov sa od záchranárov dozvedeli,
čo by mali urobiť, keď sa niekto v ich blízkosti zraní alebo odpadne,
a nablízku nebude dospelá osoba. Naučili sa telefonovať a rozlišovať čísla na tiesňové volania ako sú hasiči, policajti a rýchla zdravotná pomoc. Veľkým prekvapením pre záchranárov bolo, že väčšina
detí tieto čísla poznala. Na macíkoch si deti natrénovali, či macko
neupadol do bezvedomia, ako ho treba oživiť a dať do stabilizovanej polohy.

Deti sa hravou formou naučili, ako poskytnúť prvú pomoc a ako
môžu zachrániť život napríklad svojej maminke, súrodencovi, starému rodičovi alebo inému človeku, ak by upadol do bezvedomia.
Celú besedu aj praktické zaškolenie deti zobrali veľmi vážne a oduševnene dávali macíkom masáž srdca spolu s umelým dýchaním.
Táto veľmi prospešná akcia mala u detí i pani vychovávateliek veľký
úspech. Bolo vidieť, že aj náročné činnosti dokážu deti zaujať a vedia sa ich za krátky čas naučiť, ak sú im podané formou hry, milým
prístupom, dobrou komunikáciou a výborným nápadom.
Deti na záver dostali od záchranárov kľúčenku, ktorá im bude pripomínať, že aj ony môžu pomôcť zachrániť ľudský život.
Ing. Nadežda Sakálošová
vychovávateľka ŠKD

ŠKOLSTVO

Záver školského roka na ZUŠ

Naša škola má za sebou jedenásty školský rok. Dorastajú nám noví
absolventi, prichádzajú nové malé tváričky plné očakávania.
Cieľom základnej umeleckej školy je vzdelávať žiakov v štyroch odvetviach umenia od útleho detstva až do obdobia dospelosti. Štúdium
je limitované vekom 25 rokov. Žiakov, ktorí ukončia všetky tri študijné
cykly, je veľmi málo – v Bernolákove sme takú skvelú študentku mali
zatiaľ iba jednu.
Veľmi nás teší, že žiakom na druhom stupni sa postupne darí viac
– práve oni sú oporou a vzorom v našich komorných zoskupeniach.
Preto sme veľmi vďační rodičom za podporu a motiváciu. V dnešnej
náročnej dobe je čoraz ťažšie skĺbiť vysoké nároky stredných škôl
s pravidelnou dochádzkou na umeleckú školu. Vytvorenie funkčného
rozvrhu hodín je z roka na rok náročnejšie. O to viac si vážime výsledky našich žiakov - mnohí z nich sú stálicami všetkých koncertných
podujatí.

Dovolím si na záver citovať staré čínske príslovie : „Ten, kto hýbe horou, začínal prenášaním malých kamienkov“. Práca učiteľa základnej
umeleckej školy znamená stále začínať malými kamienkami a snažiť
sa vytvoriť z nich umelecké dielo.
V horúcich letných mesiacoch čakajú našich žiakov zaslúžené prázdniny. V mene celého pedagogického kolektívu prajem krásne pohodové leto všetkým občanom nášho Bernolákova a teším sa na ďalšie
spoločné stretnutia s umením v budúcom školskom roku.
Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka školy
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Naša srdečná vďaka patrí pánovi starostovi, Mgr. Richardovi Červienkovi, za pomoc a podporu pri všetkých aktivitách školy. Najcennejším
darčekom budú dve nové triedy, vďaka ktorým bude možné skvalitniť úroveň vzdelávania najmä vo výtvarnom odbore.
Ďakujeme aj všetkým našim sponzorom za nezištnú pomoc pri organizácii podujatí školy a jej materiálnom zabezpečení.
Naše poďakovanie patrí aj vedeniu a nepedagogickým pracovníkom
Spojenej školy za ich podporu a spoluprácu pri mnohých neočakávaných problémoch spojených s plynulým chodom školy.
V neposlednom rade patrí veľké ďakujem našim učiteľom – za desiatky koncertov – interných, verejných i výchovných pre materskú
a základnú školu, za derniéry muzikálu Sestra v akcii, ktorý predstihol všetky naše očakávania, za krásne a hodnotné výtvarné práce,
za piesne a tance, ktoré potešili srdcia mamičiek pri oslave Dňa

matiek a uctili si šediny obyvateľov penziónu Pohoda na koncerte
k Medzinárodnému dňu žien. Naši žiaci sa podieľali aj na vystúpeniach oslavy Dňa detí v areáli základnej školy, predstavili nové pásmo
tancov a hudby na Dňoch obce. Štúdium ukončilo 21 absolventov,
divadelný večer mladších žiakov literárno-dramatického odboru presvedčil svojich priaznivcov, že v Bernolákove nám rastú nové herecké
talenty. Výstava výtvarných prác všetkých žiakov odboru výtvarného
zaujala svojou kvalitou a nápaditosťou.
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OBECNÁ POLÍCIA

Chráňme si obec

S príchodom jarného počasia prichádzajú
aj práce okolo domu a s nimi spojené nezákonné zbavovanie sa záhradného odpadu.
Chceme požiadať občanov, aby sa odpadu
zbavovali legálnym spôsobom, nakoľko
sa čoraz častejšie v obci tvoria skládky odpadu. Obecná polícia našla na verejnom
priestranstve vyhodené štyri kusy kanistrov
s tekutinou. Po dôkladnej ohliadke miesta
sa zistilo, že sa jedná o nebezpečný odpad,
a na miesto museli byť privolaní hasiči.
Chráňme si obec, v ktorej žijeme, a nerobme si z nej jednu veľkú skládku!

Cyklochodník pod dohľadom

S príchodom teplejšieho počasia začala OcP
opäť vykonávať cyklohliadky na cyklotrase
medzi Bernolákovom a Novou Dedinkou.
Práve na tejto cyklotrase poskytla hliadka
OcP predlekársku prvú pomoc mladej žene,
ktorá pri korčuľovaní utrpela poranenie hlavy a ktorú si následne prevzala RZP. Športovci, buďte opatrní.

Bacha na nich

Hliadka OcP dostala oznam o prepadnutí
starej panej. Príslušníci OcP okamžite vyrazili na miesto. Vo dvore rodinného domu
sa nachádzala staršia pani, ktorá uviedla, že neznámy muž jej ponúkal na predaj
nože, ona ho pustila dnu, kde sa jej snažil
odcudziť finančnú hotovosť. Pani začala
na muža kričať, ten sa zľakol, a odišiel bez
peňazí. Berte si z tejto udalosti ponaučenie
a v žiadnom prípade nepúšťajte do svojich
domovov cudzích ľudí.

Zlodeji

OcP spolu s OO PZ v Bernolákove evidujú
za posledné obdobie zvýšený počet krádeží motorových vozidiel a bicyklov v obci.
Jedným z riešení, ako predísť krádeži motorových vozidiel, je aj možnosť ochrany vozidla pripojením na pult centrálnej ochrany.
Taktiež šancu odcudziť motorové vozidlo
minimalizujete tým, že nebudete autá parkovať na verejne prístupných miestach,
ale na svojich pozemkoch. V prípade záujmu o napojenie vozidla na pult centrálnej
ochrany sa obráťte na OcP.
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Pripravujeme
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Keďže sa po obci pohybujú neznáme osoby, ktoré sa snažia škodiť hlavne postarším
a osamelým ľudom, OcP v Bernolákove
sa rozhodla proti tomuto poškodzovaniu
bojovať pomocou nového systému. Ide sa
o tlačidlo SOS, ktoré má osoba pri sebe,
a v prípade potreby ho aktivuje. Následne
hliadka OcP vidí, kde sa osoba nachádza,
komunikuje s ňou, a v prípade nutnosti vy-

ráža na pomoc. Pre viac informácií ohľadom
tlačidla SOS kontaktujte OcP, ktorá vám poskytne podrobnejšie informácie.
Ďalším krokom OcP je boj proti krádežiam
bicyklov. V prípade záujmu zo strany občanov plánujeme napojenie na databázu
centrálneho registra bicyklov, ktorý slúži na
prevenciu proti krádeži. Viac informácií získate od OcP.

me upozorniť občanov, že v zmysle právnych predpisov sa zakazuje jazda mimo
cestnej komunikácie, pretože vodič smie
motorové vozidlo použiť len na cestách,
okrem prípadov, ktoré sú zadefinované
v zákone o cestnej premávke. Taktiež
v zmysle tohto zákona hliadky OcP budú
riešiť vodičov, ktorí svojimi autami zaberajú
chodníky, ktoré slúžia chodcom.

Štvornohí policajti na škole

Lokalita „Juh“

Obecná polícia spolu s Vojenskou políciou
navštívili Základnú školu v Bernolákove
za účelom prezentovania práce VP. Vojenskí
policajti navštívili žiakov piatych ročníkov
v sprievode svojich štvornohých kolegov.
Psovodi predviedli žiakom, ako ich služobné
psy dokážu vyhľadať návykové a omamné
látky aj trhaviny. Na záver žiakom predviedli
ukážku z poslušnosti a poďakovanie.

Bezpečne a zodpovedne na kolesách
do školy
Príslušníci OcP sa zúčastnili na Základnej škole dňa Cyklo-kolobežkoškola, kde
formou prednášok žiakom prezentovali,
ako sa majú bezpečne a zodpovedne správať na cestách. Žiakov oboznámili s dopravnými značkami a predpismi týkajúcich
sa cyklistov. Následne si žiaci mohli svoje
vedomosti overiť formou testu, ktorý s prehľadom zvládli.

Autá patria na cestu!

Po poľných cestách sa jazdiť nesmie! Niektorí vodiči motorových vozidiel začínajú
byť čoraz pohodlnejší a so svojimi autami
si skracujú cestu cez polia, alebo na miesto
prechádzky k vode prichádzajú so svojimi
vozidlami rovno k brehu a podobne. Chce-

Už v minulosti OcP zamerala svoju činnosť
na osvetu obyvateľstva, najmä v nových
obytných lokalitách. Hliadky tam informovali vodičov, že nemôžu parkovať so svojimi
motorovými vozidlami v tejto zóne. Znovu
chceme upozorniť občanov, že podľa osobitého predpisu je státie motorových vozidiel v obytnej zóne zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. OcP tieto
lokality pravidelne monitoruje a kontroluje porušovanie predpisov. Taktiež chceme občanom pripomenúť, aby nezabudli,
že na juhu obce na niektorých križovatkách
platí pravidlo pravej ruky. Je potrebné, aby
vodiči boli pozorní a ohľaduplní.

Do pozornosti!

Dávame do pozornosti, že je v účinnosti
nové VZN obce č. 7/2017 o podmienkach
držania psov. Touto cestou chceme požiadať občanov, aby sa s novým nariadením
oboznámili a dodržiavali všetky povinnosti, ktoré im z tohto nariadenia a zo zákona
o podmienkach držania psov vyplývajú. Ďakujeme.
Spracoval:
Ing. Marek Danko,
príslušník obecnej polície

KOMUNITA

Zo života Klubu dôchodcov
Rok 2017 sme začali účasťou na Plese seniorov Bratislavského kraja v priestoroch Incheba
Expo Arény, ktorý sa konal 10. februára. Zúčastnilo sa ho 41 členov aj s rodinnými príslušníkmi. Do tomboly prispeli Obecný úrad,
p. starosta Richard Červienka, Klub dôchodcov a niektorí účastníci plesu.
Na členskej schôdzi 25. februára sme hodnotili činnosť za rok 2016 a prijali nový plán aktivít na rok 2017. Rozlúčili sme sa s členkami
výboru, p. Jarmilou Dózovou, ktorá odstúpila
zo zdravotných dôvodov a p. Teréziou Hanicovou , ktorá bude pracovať v revíznej komisii. Výbor Klubu dôchodcov bol doplnený
o p. Matildu Čambálovú a p. Alenu Juranyovu. Zablahoželali sme 48 jubilantom, ktorí sa
v I. polroku 2017 dožili 60 a viac rokov. Členskú
schôdzu spestril svojím vystúpením v kultúrnom programe náš spevácky súbor Čeklisanky a p. Piterová predniesla báseň jubilantom.
Na záver bolo podané bohaté občerstvenie,
ktoré pripravili členky výboru. O dobrú náladu
prítomných sa postarala aj skupina Montána.
V mesiacoch január až máj sme osemkrát
navštívili Pravú soľnú jaskyňu v Trnave. Členovia, ktorí absolvovali návštevu jaskyne, boli
veľmi spokojní a chcú v tom pokračovať, nakoľko im klíma v jaskyni pomáha pri zdravot-

ných ťažkostiach.
V marci 27 členov klubu dôchodcov strávilo
týždeň oddychu v kúpeľoch Trenčianske Teplice. Počasie nám prialo, slnko nás vylákalo von,
a na lavičkách v meste sme si trochu poklebetili.
V mesiaci apríl sme uskutočnili viacero podujatí. Začiatkom mesiaca sme sa zúčastnili brigády na miestnom cintoríne spolu s ostatnými spoločenskými organizáciami. Celkove sa
brigády zúčastnilo 47 ľudí.
Predveľkonočných nákupov v Kittsee sa zúčastnilo 24 členov.
Naše členky výboru napiekli pagáčiky na akciu
Klubu podnikateľov „Hľadanie veľkonočného
vajíčka“.
V dňoch 23. – 29. apríla sme zabezpečili relaxačný pobyt pre 44 členov v Dudinciach.
Účastníci boli veľmi spokojní, a preto plánujeme túto akciu zopakovať v novembri. Touto
cestou chceme poďakovať Obecnému úradu
za finančný príspevok na čiastočnú úhradu
dopravy.
Do budúceho obdobia plánujeme:
20. júna návštevu Radošinského naivného
divadla na predstavenie Jánošík po tristo rokoch. Lístky sú už rozdané a tešíme sa na pekný umelecký zážitok.

Jednodňový výlet do českého mesta Kromĕřiž
je naplánovaný na 12. júla, kde už sú prihlásení naši členovia.
Znovu dávame do pozornosti, že prihlášky
na podujatia usporiadané klubom sú platné
až po zaplatení poplatku. V prípade neúčasti
na akcii je člen povinný si najsť náhradu, v opačnom prípade mu poplatok nebude vrátený.
Upozorňujeme členov, ktorí nemajú ešte
zaplatené členské príspevky na rok 2017,
že môžu zaplatiť u p. Piterovej v Klube dôchodcov ,vždy vo štvrtok od 15:00 – 17:00.
Privítame Vaše návrhy na ďalšie podujatia,
ktoré v rámci našich možností budeme realizovať.
M. Čambálová, M. Zemanová
Klub dôchodcov
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Archeologický výskum na hrade Čeklís
Pozostatky hradu Čeklís patria k menej známym stredovekým opevneniam
na juhozápadnom Slovensku. Donedávna
na jeho existenciu upozorňoval len umelo
nasypaný kužeľovitý vŕšok s maďarským názvom Várdomb (slovensky Hradné návršie),
na ktorého vrchole dnes stojí okrúhla, z tehál
vymurovaná romanticky stvárnená vodárenská veža z počiatku 20. storočia. Na starší
pôvod násypu okrem miestneho názvu upozorňovali zvyšky kamenných múrov na jeho
západnom svahu.
Hrad Čeklís postavili na dôležitom strategickom, ale pre obranu nie veľmi výhodnom
mieste. Prirodzená terénna terasa chránila hrad iba z jednej, juhozápadnej strany.
Bezpečnosť hradu tak museli okrem múrov
zaisťovať aj priekopy po obvode, z ktorých
je dodnes viditeľná tá, čo ho oddeľuje od
areálu blízkeho kostola. Vzájomné nezhody spolumajiteľov hradu, ozbrojené akcie
a postupná zmena vojenskej taktiky podmienená rozvojom delostrelectva spôsobili,
že v písomných prameňoch sa v roku 1511
spomína hrad Čeklís už len ako zrúcanina (dirutum castrum). V súčasnosti je terén oproti
stredovekému stavu výrazne zmenený ľudskou činnosťou spätou s výstavbou vodárne,
úpravami v okolí obytných domov a k nim
priliehajúcich záhrad i vývozom smetí a zeminy do pôvodných priekop.
Za sedem archeologických sezón sa podarilo odkryť necelú štvrtinu predpokladanej
plochy hradu, predovšetkým severnú časť
obrátenú k dnešnému kaštieľu. Okrem toho
pri overovaní predpokladaného priebehu hradby bolo otvorených niekoľko sond
na západnom, východnom i južnom svahu
vyvýšeniny. Výskum v roku 2016 podporilo
Ministerstvo kultúry SR, obec Bernolákovo,

občianske združenie Hrad Čeklís a viacerí
individuálni darcovia a dobrovoľníci. Užitočnými pomocníkmi sú študenti archeológie.
Čeklísky hrad obklopovala priekopa, ktorú
sa zatiaľ podarilo skúmať na severnej a južnej strane opevneného areálu. Jej vnútorná
hrana sa na severe začínala za tzv. bermou
vo vzdialenosti 2,4 m až 3,7 m od päty hradby. Jej vnútorný okraj tak bol buď nepravidelný, alebo mierne oblúkovitý. Šírka priekopy sa pohybovala okolo 9 m a jej hĺbku
možno zatiaľ iba odhadovať na približne 5 m
od súčasnej úrovne terénu. Vonkajšia stena
priekopy klesala takmer kolmo ku dnu, zatiaľ
čo vnútorná bola plynulo zošikmená. V severnej časti mala podobný tvar s pôvodnou
hĺbkou okolo 5 m pri šírke 10 m, ale celkom
chýbajú doklady o kamennom hradobnom
múre, ktorý by ju mal lemovať z vnútornej
strany.
V roku 2016 sme predĺžili sondu VI z roku
2014 v južnej časti hradného návršia tak,
aby preťala kultúrne vrstvy násypu, zistila
tvar a rozmery tu dodnes sčasti zachovanej
priekopy a za účelom zistenia prípadného
opevnenia na jej vonkajšej strane mala čiastočne zasiahnuť aj do dnes parkovito upravenej časti medzi priekopou a kostolom (bývalý
prikostolný cintorín). Vzhľadom na predchádzajúce práce a poznatky z nich sa základná
časť sondy hĺbila pomocou zemného mechanizmu. Celková dĺžka výkopu dosiahla
46 m. Vzhľadom na porast starších stromov
nebol výkop priamy, ale mierne esovito prehnutý. V severnej časti bola sonda široká
3 m, pri jej južnej časti sa zúžila na 2,2 m.
Hĺbka na svahoch násypu hradného vŕšku
sa pohybovala okolo 35 cm. Vnútorný okraj
priekopy sa zachytil vo vzdialenosti 26,3
od úpätia vodárenskej veže a jej dno leža-

lo 3,5 m od súčasného povrchu, pričom
dno, ktoré tu dodnes po nej ostalo, bolo
1,5 m pod okolným terénom. Priekopa tak
bola pôvodne hlboká okolo 5 m a široká
cca 10 m. Podarilo sa zistiť niekoľko významných poznatkov. K najdôležitejším patrí
zistenie, že na celej ploche sondy medzi
súčasnou vodárenskou vežou a vnútornou
hranou priekopy sa nezachovali stopy po
predpokladanej pôvodnej kamennej hradbe, a to ani v prípadnom negatíve. Na svahu sa však zistili stopy menších terasových
úprav. Pri čistení dna sondy nad priekopou
Ľubo Diňa našiel časť kamennej delovej gule,
ktorá poukazuje na ostreľovanie hradu delami veľkej ráže. Samotný zásyp priekopy má
niekoľko vrstiev, ani v nej sa však nenašli kamene alebo iný materiál, ktorý by bolo možné spájať s deštrukciou opevnenia. Boli v nej
iba tehly – zväčša prstovky, zrejme zo stavby,
ktorú sa podarilo zachytiť už v r. 2014, ale aj
mladšie, ktoré zrejme súviseli s barokovou
cisternou. Zaujímavosťou zo zásypu priekopy však boli fragmenty barbarskej keramiky
z doby rímskej a bronzová spona, datované
do priebehu 1. stor. n.l. Nemožno vylúčiť, že
pochádzajú z dnes už zničených žiarových
hrobov pohrebiska, ktorého časť zachytili
v minulosti pri výkopoch na dvore blízkej
fary. Na doposiaľ iba tušenú prítomnosť
prípadného novovekého až stredovekého
príkostolného cintorína, zrušeného za jozefínskych reforiem koncom 18. stor., upozornil nález ľudskej vretennej kosti zo zásypu
priekopy.
Na vonkajšej strane priekopy sa pri začisťovaní odkrytej plochy zachytili ľudské pozostatky pôvodne uložené v rakve, hlava však
chýbala. Zrejme sa už v minulosti zosunula
do priekopy. V dĺžke okolo 6,5 m sa na juh
od priekopy podarilo zachytiť časť cintorína
s viacerými vrstvami hrobov nad sebou,
datovaných predbežne od 18. do 17. stor.
Celkovo sa podarilo zatiaľ doložiť 10 kompaktnejších pohrebov a väčšie množstvo
dislokovaných ľudských kostí. Napriek tomu,
že ide zrejme o severozápadný okraj cintorína (významnejší mŕtvi sa ukladali bližšie
ku kostolu), podarilo sa doložiť niekoľko
zaujímavých súvislostí. Mŕtvi boli ukladaní
v rakvách tak, aby ich pohľad smeroval
k svätyni, t.j. viac menej na východ. Zaujímavou výnimkou boli pozostatky mladej ženy,
do ktorej rakvy pridali samostatnú rakvičku
so zvyškami ľudského plodu. V tomto prípade pohľad smeroval na juhozápad. Umiestnenie pohrebu na okraji cintorína a odlišná
orientácia nevylučujú čiastočné aj posmrtné
vylúčenie dotyčnej ženy z vtedajšej spoločnosti (nemanželské dieťa?). Zaujímavosťou

a časť tela mladej osoby, najskôr ženy, v nerituálnej polohe pohodenej do takmer zasypanej zásobnej jamy. Pri nasledovnom výskume sa na dvore výkopom s rozmermi 4,1
x 2,8 m odkryla pomerne zložitá stratigrafická situácia. Tá poukázala na to, že už pred
výkopom pre kanalizáciu bol úzky priestor
dvora výrazne porušený viacerými výkopmi,
a to ako paralelnými s trasou kanalizácie
(výkop pre vodovodné potrubie) tak na ňu
kolmými (elektrický kábel). Pôvodný terén tu
bol zrejme znižovaný aj v rámci úprav komunikácie prechádzajúcej bránou do priestoru
záhrady za domom a ovplyvnil ju aj základ
pre betónový chodník. Napriek tomu sa
podarilo doložiť, že ľudské pozostatky vtedy ešte pevne spojené mäkkými tkanivami,
vhodili do zrejme tzv. zásobnej jamy, ktorej
dno ležalo 157 cm pod súčasným povrchom
a bolo mierne lavórovito zaoblené. Pod pôvodným vstupným otvorom sa po zániku
primárnej funkcie objektu vytvoril násypový
kužeľ, na ktorý bola mŕtvola vhodená tak,
že nohy smerovali ku dnu a hlava ostala
v blízkosti otvoru. Zrejme z tohto dôvodu
hlavu prihodili tehlami tak, aby ľudské pozostatky nepútali pozornosť domácich zvierat.
Pri výskume sa panva nebožtíka našla tak,
že sa pôvodne opierala bruchom o zemný
násyp. Nohy boli asi pôvodne pokrčené,
v nedávnej minulosti ich však odkopali pri hĺbení ryhy pre vodovod. Šírka zásobnej jamy

Hrad Čeklís v RTVS

Videozáznam z rozprávania archeológa Zdeňka Farkaša v rámci cyklu
Modrý piatok nájdete na portáli YouTube.
link: http://youtu.be/mmz18XAt6jY

V rámci relácie Slovensko v obrazoch RTVS v apríli odvysielala zaujímavú
reportáž o hrade Čeklís a Kostole sv. Štefana kráľa. Relácia je prístupná v
online archíve, reportáž o Bernolákove začína po 5. minúte.
link: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11756/123690
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KULTÚRNE DEDIČSTVO

je aj nález dvoch relatívne bohato vybavených hrobov vedľa seba, kde kostry sprevádzali gombíky, pracky opaska, medailón
s Pannou Máriou z púte v Mariazelli a drobné spinky odevu, ktoré zrejme patrili manželom, pochovaným niekedy v priebehu 17.
storočia.
Nezachytenie priebehu múru južného opevnenia hradu nastoľuje otázku, či pôvodný
hrad z 13. storočia nebol väčší než sa niekedy predpokladá a nezahŕňal aj priestor
s dnešným kostolom sv. Štefana kráľa, ako to
predpokladala už E. Sabadošová. Samotný
hradný vŕšok by tak mohol byť len hradným
jadrom, priekopou oddeleným od predhradí.
Zaujímavé je, že z vonkajšej strany priekopy
sa nepodarilo zachytiť ani inak bežný múr
okolo cintorína, azda tu vysvätený priestor
nahrádzala výrazná hrana priekopy. Ukončenie výskumu časti prikostolného cintorína tak
v budúcej sezóne môže zodpovedať aj otázku,
kedy sa z vonkajšej strany priekopy začalo pochovávať – či až po zániku funkcie hradu alebo
už skôr, čo by predsa len odsúvalo predpoklad
o rozsiahlom stredovekom opevnení do sféry
menej pravdepodobných teórií.
Okrem hradného areálu bolo preskúmané aj
miesto nálezu ľudskej kostry, ktorú v decembri 2015 odkryli majitelia na dvore rodinného
domu na Hlavnej ulici č. 38. Pri hĺbení výkopu pre inžinierske siete zachytili pod vrstvou
tehál v neveľkej hĺbke pod povrchom lebku

v mieste zachytenia dosahovala 220 až 250
cm. Vstup do nej umožňoval, zrejme okrem
napr. dreveného rebríka aj hlinený stupeň,
či schodík. Z výplne sa získal pomerne bohatý fragmentárny črepový materiál, pred záverečným zhodnotením umožňujúci objekt
a tým aj očividne násilný trestný čin rámcovo
datovať do 13. až 15. storočia. Zvláštnu pozornosť z nálezov si zaslúži železný závesný
zámok. Vo východnej časti odkrytej plochy
medzi výkopom pre vodovod a profilom
pod psím výbehom sa pod vrstvou betónu
a súčasnej ornice zachytil zvyšok do terénu
zapustenej jamy vyplnenej výrazne prepálenou zeminou so zvyškami železoviny
či železných okují, poukazujúcich na existenciu miestnej stredovekej kováčskej dielne.
Archeologický výskum tak priniesol zaujímavé poznatky o širšom zázemí hradu Čeklís
v dobe, keď plnil svoju základnú, čiže obytnú,
obrannú i hospodársku funkciu.
Doterajšie hnuteľné archeologické nálezy
z hradu Čeklís zodpovedajú spôsobu jeho
zániku a nasledovnému rozoberaniu na stavebný materiál. Predstavujú ich predovšetkým početné zlomky rôznorodej keramiky
z 13. až 15. storočia, ktoré sa stali odpadom
ihneď po strate svojej pôvodnej funkcie. Preto sú vo fragmentárnom stave a len vo výnimočných prípadoch ju možno zrekonštruovať
do pôvodných tvarov. Výnimkou sú 3 nádoby
zo staršieho obdobia existencie hradu, zachované ako úkryt pre obetu alebo v troskách
náhle požiarom zaniknutej drevenej a nikdy neobnovenej stavby. Zvyšok predstavujú
len stratené (napr. mince, bronzový prsteň,
ozdobné kovania, hroty šípov, bronzový kohútik), bezcenné (rozbité sklo z okenných terčíkov, klince, polámané nožíky, stavebné železo
a pod.) či ťažko použiteľné alebo transportovateľné predmety (kamenné ostenia, časti
portálu a iné stavebné prvky).
Archeologický výskum hradu Čeklís prináša
zaujímavé poznatky o doposiaľ málo známom type hradov postavených na relatívnej
rovine, akými v okolí Bratislavy okrem Čeklísa
boli aj hrady na území bratislavskej mestskej
časti Rusovce, v Malinove (Eberhardt), Senci
či v Pezinku. Získané poznatky sú podkladom
pre návrhy pamiatkovej starostlivosti o túto
lokalitu v Bernolákove.
PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD., Mgr. Igor Choma, Mgr. Nikola Nemečková
Archeologické múzeum SNM
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Bernolákovo a voda
Len málokto si uvedomuje, akú pozoruhodnú
a výnimočnú geomorfologickú polohu má Bernolákovo. Je to skutočne živá a pútavá história
vpísaná do tváre územia obce. Teraz sa pozrime
na jednu ale veľmi podstatnú časť lokálnej krajiny – vodu. Tento prírodný fenomén dokonca
výrazne ovplyvnil aj samotný vznik sídla v dávnej
minulosti.
Čo si myslíte, koľko má vôbec Bernolákovo vodných tokov? Jeden? Dva? Alebo? Správna odpoveď je minimálne 11 ! Neskôr vysvetlíme, prečo
to slovo minimálne. Tak sa poďme zoznámiť
s týmito menšími, väčšími, stálymi či občasnými tokmi. Čierna voda, Biela voda, Ľadová
voda, Dívidov kanál, Atalicov kanál, Bodzášsky
kanál, Malý Dunaj, Šábsky kanál, Sacský potok, Podhájsky kanál a Ivánsky (podzemný)
kanál. Prečo som sa zmienil o tomto zozname
ako o minimálnom? Tieto menované toky sú

v teréne vizuálne zreteľné. Ale je tu ešte niečo,
čo počet tokov určite zväčší. Sú to pôvodné toky,
ktoré sa stratili či prepadli , ponorili hlbšie do terénu. Jeden tečie v podzemí v priestore medzi
kaštieľom a hradom zo severu na juh. Tento
bol v minulosti aj využívaný na plnenie vodnej
priekopy okolo hradu. Druhý tiekol a stále tečie
po Bernolákovej ulici do Slaneckej – hoci je možné,
že sa jedná len o rameno toku spred kaštieľa. Tretí
slabší tečie zo severu na juh v priestore Hlbokej.
Ďalej tu bola spleť ramien Čiernej vody resp.
Malého Dunaja. Tieto ramená sa tiahli ako bezpečná ochrana v tvare podkovy od Šajdombu
cez Šapsek až po Veľké a Dolné Hony.
Nemenej dôležitým faktom v bilancii vodných
plôch bolo aj veľké jazero a močiare (luhy) prechádzajúce do nív, tvorené a dotované Čiernou
Vodou. A keď spomíname jazerá – dnes ich má
Bernolákovo od tých malých po väčšie rovných

10. S istotou môžeme povedať, že Bernolákovo má hojnosť vody (nespomenuli sme studne s kvalitnou vodou) v nezvyčajnom rozložení
a množstve. V minulosti bola voda dominantným
prvkom našej obce. Dávala jej život (rybolov)
a ochranu pred nepriateľmi zo všetkých strán.
Preto tu boli dva významné mýtne mosty, na ktoré dohliadal hrad – tiež chránený zo všetkých strán
vodou. Mimochodom bola to voda, ktorá delila
v minulosti našu obec na tri časti (Lužica, Čeklís
a Monar). Preto aj občianske združenie Goodwillman venuje veľkú pozornosť ochrane a revitalizácii všetkých vodných plôch v Bernolákove. Veríme, že si občania uvedomujú neopakovateľnú
hodnotu nášho prírodného a kultúrneho dedičstva a budú prichádzať s iniciatívami ako chrániť
spoločne vodné plochy a vodu vôbec.
Článok na základe vlastných výskumov pripravilo
občianske združenie Goodwillman.

nadzvuková schopnosť človeka sa nepriamo,
bez svojho pohybového aparátu, strojmi, pohybovať svetom. Čakal som, že krátku zmienku zakončí stroho poznámkou o globálnych
zmenách. Ale nedalo mu, pretože si uvedomil,
že za všetkými ekologickými prehreškami doby,
a teda i za náhlymi či dlhodobými zmenami
v počasí, aké spomenul, nestojí nik iný, len človek.
Betónové cesty vedúce do Bratislavy počtom
i mohutnosťou narastajú ako huby po daždi,
stačí jedna polročná kontrola u srdciara a vidím,
ako ich počet od minula vzrástol. Možno to
preháňam a všetko to trvá o niečo dlhšie, ako
len doba medzi mojimi dvoma kontrolami, ale
nevadí, i tak je toho tam neúrekom, všade betón, asfalt a železo. Každá jedna cesta, nadjazd
či viadukt vytvára pre okolie každého mesta
i krajiny iné tepelné a vlhkostné podmienky
a skutočnosť, že Bratislava dnes už nevie ani
čo je to riadna rosa, považujeme za banalitu.
Je tam toho. Celú mestskú a prímestskú vegetáciu vlastne ľutujem, a ak by existovali pokuty
za týranie rastlín - povedzme suchom - zástupcovia mesta by sa čudovali. Skutočne v dnešnej
Bratislave by som ani po štvrtej reinkarnácii žiť
nechcel, ani ako bodliak a nieto ešte ako dáka
exkluzívnejšia rastlinná okrasa. Skúste, vážení
(meteorológovia, alebo i klimatológovia), spočítať toľké plochy len okolo nášho hlavného
mesta. Pre vás je to jednoduché, ja ako penzista sa k podobným údajom vôbec nedostanem,
pochybujem, že by ma vôbec vpustili čo len
na vrátnicu dákeho dôležitejšieho štatistického úradu. Alebo si prepočítajte len orientačne
betónovú plochu diaľnice z Bratislavy do Košíc,
možno Vám ako i mne začnú vlasy „dupkom“
stáť. Mám dojem, že čo nevidieť zakrúžkujeme
z dôvodu všeobecného deficitu vlahy celú juž-

nú časť Slovenska a tá zabetónovaná nám už
dnes začína z funkčného hľadiska chýbať.
Vážení, to nie sú „báchorky“, ani strašenie, je to
skutočnosť, a to ešte musím priznať, ako sa mi
v tejto súvislosti do problému sputnania vôd
Dunaja a jeho ekologických následkov nechce. Všetko na tomto svete je o človeku, ktorý
nie a nie sa prírode prispôsobiť, neustále musí
s ňou nevhodným spôsobom bojovať. Niečo
ho ženie všetko vôkol seba k svojím premršteným potrebám meniť, až sa dostáva do stavu
ekologického uzurpátora. Príklad slovenskej
„betónovej loby“ je toho najjasnejším príkladom. A enkláva s redukciou dažďov, ktorú
dotyčný vyznačil, je len zárodkom niečoho,
čo ešte do dôsledkov nevieme chápať alebo
nechceme posúdiť a otvorene o nej nahlas
niečo povedať. Niečo nám však našepkáva, pripomína napríklad zvyšujúcu sa suchosť lesov
a z toho rezultujúce časté lesné požiare, umelý
sneh, umelé mračná, veľkoplošné odumieranie lesných porastov a všeličo iné v oblastiach,
o ktorých si len nahovárame, že sú dostatočne
obmývané vodou a zásobené vlahou. Výsledky mojej úvahy, ktorú vo mne vyprovokoval
meteorológ, je konštatovanie, že dažďov nie je
menej len v okolí Bratislavy, ale na celom Slovensku, najmä v dobe zvýšenej potreby a spotreby. Pri Bratislave je tento jav oveľa zreteľnejší.
Zásoba tzv. vegetačnej vody, teda i tej, ktorá
je vo forme vnútorného obsahu v stromoch
a všeobecne v rastlinách, v globále tiež klesá.
Porastov je menej a zostávajúce ako choré aj
menej vody vydávajú a prízemná atmosféra sa
tak logicky stáva suchšou, aridnejšou. Už je to
tak, že „voda priťahuje vodu“ a ak po suchu aj
naprší a určite naprší, tak len s veľkým hrmotom, s búrkou.
Ján Navara
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Vraj v okolí Bratislavy neprší, a ak áno, tak podstatne menej ako v iných častiach Slovenska.
Už bolo načase aj v televízii o tomto aspoň
niečo povedať, aj keď ten, ktorý bol pred kamerami a hovoril, veľa toho nenahovoril, ale
predsa. Po zrelej úvahe som dospel k názoru,
že nepovedal vlastne nič nové a prevratné,
ale tá odvaha povedať čosi nepríjemné nahlas
stála za to. Dávno totiž viem a myslím si, ako
i mnohí iní, že stredná Európa je už niekoľko rokov oveľa aridnejšia, suchšia ako si namýšľame
a poznámka dotyčného odborníka na počasie
mohla pokojne odznieť aj oveľa skôr. Veď podklady o tom sú. Myslím si však, že z tohto uhlu
pohľadu mal povedať viac, aspoň mal naznačiť,
v čom je „pes zakopaný“. Veď človek od meteorológie by mal aj veľa šípiť a nielen skomentovať stav a dosť. Čo tak národu pripomenúť,
ako sme za posledné roky len nedávno odstránili z chotárov medze a za veľké peniaze zrýchlili odtok vody z krajiny a dlažbovým ošiaľom
zamedzili veľkým plochách vsakovať dážď do
pôdy a presakovať na úroveň podzemných
vôd ako dlhodobá zásoba. Mohol by vedieť
a určite vie, ako nám všeobecne narastá vzdialenosť medzi podzemnou vodou a koreňovou
zónou dlhovekých rastlín, stromov. Určite vie,
ako sú pre kolobeh vody na Zemi dôležité,
a vlastne na súši najdôležitejšie a ako nám lesy
miznú doslova pred očami. Aj tie, čo ostali
a ostanú, sú v pôvodných funkciách akoby retardované. A čo s naším počasím stvárajú samotné mestá, blízkosť viacerých veľkých letísk
dovedna, obrovské spaľovanie palív na zemi,
a už aj nad našimi hlavami, o tom nevieme vôbec nič a mali by sme vedieť. Možno by sme sa
o spotrebe uhľovodíkov dozvedeli zaujímavé
údaje. Aj o tom, akú škodlivosť nám spôsobuje
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Jarná brigáda v okolí Bielej vody
V sobotu 8.apríla ráno sa za priaznivého počasia uskutočnila riadne ohlásená dobrovoľná
brigáda v katastri obce Bernolákovo, časť Juh.
Podujatie bolo zorganizované obyvateľmi časti
Juh, Obecným úradom Bernolákovo a miestnym Poľovníckym združením „DIANA“. Zo stra-

ny Obecného úradu bol zabezpečený zberný
kontajner, zberné vrecia a pitný režim. Zber
prebiehal od konca ulice Jabloňová (gaštanové
stromoradie) cez lesný porast na brehu toku
Biela voda až po panelovú cestu vedúcu k Bielej vode (smer Nová Dedinka). Napriek nízkej
účasti sa vyzbieralo vyše 15 veľkoobjemových
plastových vriec s pestrým obsahom ako sú
plastové fľaše, obaly a tašky , drobný stavebný
odpad, konzervy, prázdne sklenené fľaše a pod.

Našli sa aj také artefakty ako kožená sedačka
z motorového vozidla, pružinové matrace
či plastové rúry.
Čo napísať na záver? Asi najvýstižnejšie sa dá
vyjadriť parafrázou bývalého amerického prezidenta írskeho pôvodu J. F. Kennedyho: „Nepýtajte sa, čo môže vaša obec urobiť pre vás,
ale čo vy môžete urobiť pre ňu.“
RNDr. Peter Gajdošík
obyvateľ Bernolákovo-Juh
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Chlieb náš každodenný
Pred príchodom do Bernolákova som
ako človek z dediny neraz cítil túžbu
vymaniť sa na chvíľku z ruchu veľkomesta. Mojím obľúbeným „útekom
do polí“ sa stala aj mariánska pútnická svätyňa v obci Báč. V dobe, keď
dozrievalo obilie, sa stával tento únik
do polí doslovným. Možno za tým boli
aj reminiscencie z chlapčenských čias,
keď ma fascinoval impozantný vzhľad
kombajnov a kvílivý zvuk starých východonemeckých Fortschrittov, že pri jednej takejto ceste okolo pšeničného lánu
som s autom zastavil kúsok od kombajnu, okolo ktorého bola riadna kúrňava
obilného prachu, ktorý som s pôžitkom
vdychoval (kedysi mi lekári kvôli alergii
odporúčali vyhýbať sa prašnému prostrediu). Cítil som sa ako Louis de Funés
a jeho žandári vo výslužbe, ale na rozdiel od ich píšťalky mne spôsobil radosť
obyčajný prach. Ten však mal pre mňa
aj určitú symboliku – koľko driny a úsilia
človek musí vynaložiť, aby nám chlieb
nechýbal!
V katolíckej liturgii predchádzajú žatve
tzv. Prosebné dni. Ich náplň mi bola
vždy blízka. V časoch, keď som počas
štúdia teológie len na určité príležitosti mohol cestovať domov, boli to
pre mňa do očí bijúce zmeny, akými
za ten čas príroda prešla. Pred návratom do seminára po Vianociach bolo
ešte všetko pohrúžené do zimného ticha a spánku. V humne bola len oráčina
pokrytá snehom. Keď som navštívil našich na Veľkú noc, nevedel som sa vynadívať na záhradu, ako bola krásne obrobená a bolo vidno hriadky, ako sa cez

pôdu predierajú prvé zelené výhonky,
alebo krásne rozkvitnuté stromy - všetko náznaky budúcej úrody. A keď som
po skončení semestra prišiel domov
na letné prázdniny, bol som ohromený,
aká je neuveriteľná sila života, pripomínajúca slová žalmistu: „Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem.“
(Ž 85,13) Ale niekedy človek so smútkom vnímal aj konár obťažkaný ovocím, ktoré už nestihlo dozrieť, lebo ho
odčesla silná búrka. Alebo to, ako sa
s citlivou vegetáciou „pohrali“ prízemné májové mrazy.
Keď sa človek vzdiali z vidieckeho
prostredia, hrozí nebezpečenstvo,
že stratíme kontakt s Božou prírodou.
Pri vstupe do hypermarketov nás zaujme hlavne cena, možno aj kvalita potravín, ktoré sú v regáloch. Vyberáme
to najlepšie a bez úcty k Božím darom
si nedáme ani len námahu zohnúť sa
a zdvihnúť, ak nám niečo padne na zem.
Je to iritujúci pohľad, ako niekto nohou
odkopne padnuté jabĺčko či žemľu. Napadne nám, koľko ľudskej námahy je
za všetkým, čo slúži človeku za pokrm?
Tí, ktorí pracujú na poliach či záhradách, však vedia aj jednu pravdu navyše: bez Božieho požehnania zbytočné
sú naše ľudské namáhania.
Tento príbeh sa odohral ešte za totality:
na zhromaždení družstevníkov mal slávnostný príhovor miestny stranícky boss.
S posmechom spomenul: „Kedysi náš
zaostalý ľud chodil s farármi v procesiách na polia, kde zvolávali požehnanie
na úrodu. My nič také nepotrebujeme!
My sme pyšní na výdobytky modernej

doby: mechanizáciu, chemické postreky, umelé hnojivá, zavlažovacie systémy. Toto nám pomôže, a nie nejaký
pánbožko!“ Tej noci sa tamojším krajom prehnala riadna búrka s krupobitím
a veľká časť úrody vyšla nazmar. Bola to
náhoda alebo varovný Boží signál ako
odpoveď na ľudskú spupnosť?
Dnes sa už len zriedkavo robia kedysi
tradičné procesie cez polia počas prosebných dní. Či je náš život dominantne
spojený s vidiekom alebo s neďalekou
Bratislavou, zostáva prejavom našej pokory a dôvery, ak nezabúdame prosiť,
aby nám Pán požehnal úrodu, aby sme
mali chlieb náš každodenný. Extrémne
výkyvy v počasí, ale aj rôzne ekonomické špekulácie nám v minulosti i súčasnosti naznačujú, že hlad a nedostatok
potravín môže ľahko a nečakane nadobudnúť aj globálne rozmery. Dôvera
v obchodné reťazce, ktoré nám dovezú
potraviny odinakiaľ a ešte lacnejšie
(aj s likvidáciou domácej produkcie) sa
môže veľmi rýchlo rozplynúť. Veď čo
dovezú, ak nebude odkiaľ?
Nielen z chleba žije človek - ale aj
z neho. Plné brucho nie je našou životnou métou, avšak s prázdnym žalúdkom
človek ťažko vníma aj vzácne posolstvo
a nadčasovú múdrosť Božieho slova.
Práve z tejto Múdrosti čerpáme odvahu prosiť o požehnanie úrody. Ak bude
hojná, je to dôvod k vďačnosti. Ak bude
poslabšia, je to výzva učiť sa dôverovať
Božej prozreteľnosti aj v prípade núdze
Nech Všemohúci požehná nielen úrodu,
ale aj Vás všetkých!
Branislav Čaniga, bernolákovský farár

profesionálne prevedenie hry na klavíri, ako aj ostatných hudobných nástrojoch pod vedením svojich pedagógov.
Ich účinkovanie bolo príjemným umeleckým zážitkom.
Touto cestou chcem poďakovať
za krásne podujatie obecnému úradu
pod vedením p.starostu Mgr. Richarda
Červienku, kultúrnemu domu pod vedením p. Petra Quardu, riaditeľkám MŠ,
ZŠ a ZUŠ, p. učiteľkám a účinkujúcim
a všetkým zainteresovaným na tejto
príjemnej oslave.
Malý pozdrav odo mňa

Hold mamám, babkám
a prababkám!
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Deň matiek
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Tento mesiac je zasvätený aj našej nebeskej Matke Panne Márii, patrónke
Slovenska, preto sa k nej pomodlime.
Mesiac máj- lásky čas je od dávnych
čias venovaný Dňu matiek. Aj 14. mája
sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch. Dojemný príhovor pána starostu
Mgr. Richarda Červienku zahájil slávnostnú akadémiu. Pani učiteľky MŠ,
ZŠ a ZUŠ so svojimi žiakmi pripravili
pestrý program. Tí najmenší škôlkari
ukázali, čo sa naučili, veselou scénkou,
recitáciou, spevom a tancom s takým
elánom, že jeden z nich sa zabudol
na pódiu. Vystúpenie žiakov ZŠ bolo
veľmi pôsobivé. Ich spev navodil príjemnú atmosféru. Žiaci ZUŠ predviedli

Vaša stála dopisovateľka
Eva Šticová z Obilnej ulice

Sprevádza nás od malička jej láskavá
tvár a milé slová ako krásy domova.
Keď sme ešte deti malé, chráni nás
neustále, ako dobrá víla z rozprávky,
aby sa nám splnili detské sny.
Stojí pri nás neustále, aj keď vyletíme
z domu, požehná nás na našu cestu
neznámu.
Vzdajme preto našej mame hold,
za lásku, pohlaďme jej milé dlane,
nech je šťastná neustále.

prídu knižku aj požičať, lebo sa im páčila.
Štvrtáci sa prostredníctvom kníh dostali
ku protinožcom a navštívili Austráliu. Tento svetadiel - pre nás exotický predovšetkým z hľadiska živočíchov - som sa snažila
deťom priblížiť čítaním a obrázkami, potom sme si niektoré zvieratá kreslili do
slepej mapy, vymaľovali sme aj tradičný
nástroj domorodcov – bumerang a povedali sme si niečo o kolonizácii Austrálie.
Stretla som sa aj s názorom, že obyvatelia
sú černosi a rozprávajú austrálčinou. Nezáväzné debatovanie sa deťom veľmi páčilo, každý sa prezentoval tým, čo o Austrálii počul, a nebolo toho málo.
Na základe týchto stretnutí so žiakmi
prvého stupňa základnej školy vám môžem prezradiť, že naozaj je veľmi vidieť,
ktoré deti čítajú. Majú viac vedomostí,
a najmä vedia tie poznatky odprezentovať, lepšie sa vyjadrujú a radi sa svojimi
znalosťami pochvália. Veľmi ma potešilo,
keď sa následne niektorí zo školákov prišli
do knižnice aj prihlásiť. Asi jedno z najmilších stretnutí bolo s prváčikom, ktorý mi
v knižnici začal čítať knižku, a keď odchádzal, povedal, že si ju určite príde požičať, aby ju dočítal. A prišiel – asi o týždeň
s maminou, presne si pamätal, ktorú
knižku mal rozčítanú a aké postavičky
v nej vystupujú. No a samozrejme si ju
požičal – bol zvedavý na koniec príbehu.

Čítanie má množstvo benefitov
Čítanie má mnoho výhod, ktoré by ste
mali poznať:
Čítanie kníh je pre rozvoj ľudského mozgu stimulujúcejšie ako čítanie informácií
z elektronických obrazoviek.
Ľudský mozog sa pri surfovaní na internete nerozvíja tak, ako keď čítame knihy.
Pri surfovaní totiž texty reálne nečítame,
iba ich skenujeme očami, teda nimi prechádzame bez toho, aby sa v mozgu vytvárali nové spojenia.
Deti, ktoré sa dobre naučia čítať s porozumením do 3. ročníka základnej školy,
nemajú problémy s učením, lepšie dokážu riešiť problémy, sú inteligentnejšie,
skôr sa stávajú nezávislými, majú lepšiu
slovnú zásobu a gramatiku, majú lepšie
schopnosti v písaní kreatívnych textov.
Zdroj: portál o vzdelávaní a sebarozvoji
Eduworld.sk
Audiovizuálne (filmové) diela často ponúkajú iba rýchlu a na pohľad pôsobivú
predstavu, ktorú nemožno zastaviť, dovysvetľovať, každý záber sa snaží byť no-

vým emocionálnym prekvapením a keďže
zábery sa neustále menia, predovšetkým
u mladších detí môže prísť ku znižovaniu
emocionálnej senzibility (vnímavosti),
impulzívnemu štýlu myslenia, skrátenému rozpätiu pozornosti – „tekavé myslenie“ (nesústredené, neisté), nedostatku
vytrvalosti pri intelektuálnych aktivitách.
U detských čitateľov sa jazykové schopnosti vyvíjajú, verbálny slovník sa ešte len
utvára, a výskumy zároveň potvrdzujú,
že ak dieťa nemá pre nejaký obraz slovo,
v skutočnosti ho nevníma, a tak stráca
kontinuitu príbehu.
Literatúra naopak - veci, javy verbalizuje,
opisuje a tým ich dieťaťu sprístupňuje.
V súčasnosti žiaľ dominuje pragmatický,
informačný a povrchný charakter čítania
– mladí čitatelia preferujú vecné žánre,
najčastejšie krátke texty na elektronických nosičoch, nastáva výrazný posun
k zábavnému charakteru čítania – ľahká
zábava, akcia, uvoľnenie, detskí čitatelia
nehľadajú v literatúre etické vzory, modely a riešenia životných situácií. Do popredia sa dostal zvýšený vplyv spodnej vrstvy populárnej kultúry – thrillery, horory,
sentimentálna literatúra, tlačené verzie
„kinorománov“. Stúpa počet detí, ktoré
čítajú výlučne periodiká a komiksy – strata čítania „pre dušu“.
spracované zo zborníka štúdií o informačnej a mediálnej gramotnosti – Staré
a nové médiá, starí a mladí používatelia
Čítanie s porozumením je problém,
a je to jedna zo základných podmienok
toho, aby žiaci vedeli riešiť rôzne úlohy.
Viac času sa venuje pasívnemu prijímaniu
informácií ako čítaniu. Deti majú informácie len z televízie či internetu, dostanú ich
hotové a nemusia ich analyzovať. Čítajú
síce aj na internete, ale neviem, či je to
lepšie, ako knihy. Kniha by v ruke dieťaťa
určite mala byť. Internet je tiež o čítaní,
ale čítať treba s porozumením, a nie povrchne. Doba je rýchla a deti sa nezamýšľajú nad tým, čo prečítajú, neuvedomujú
si hĺbku textu, a to je problém.
Veronika Hrušková
Obecná knižnica

Oznam obecnej knižnice
Oznamujeme čitateľom, že obecná
knižnica bude od 3. júla do 31. augusta zatvorená z dôvodu rekonštrukcie.
Ďakujeme za pochopenie.
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V uplynulých mesiacoch som sa v knižnici snažila ukázať deťom prácu s populárno-náučnou literatúrou tak, aby sa nielen
zabavili, ale aj čosi naučili. Každé dieťa
zaujíma niečo iné, ale takmer všetky sú
vďačné za spestrenie čítania praktickými
vecami, ktoré si môžu vyskúšať, ochutnať,
ovoňať, ohmatať, či iba tak poobzerať.
S prvákmi sme si čítali o škriatkovi, ktorý
mal na starosti premenu starého spadnutého stromu na humus, na príklade
spráchniveného kusa dreva si mohli obzrieť komôrky a chodbičky drevokazného hmyzu, skúsili si, ako sa takéto drevo
rozpadá a čo z neho ostáva, zložili sme si
obrázkový les, so škorcom Calvinom sme
pochopili, aké dôležité je priateľstvo, vyrobili sme si masku škorca, aj sme skúšali,
či poletíme, podarilo sa, hoci iba na krídlach fantázie.
Druháci sa zahrali na výskumných pracovníkov, ktorí sa usilovne v knižnici pripravujú na prácu v teréne. Povedali sme si
čo-to o našom okolí ,vyhľadali sme v turistickej mape našu obec i susedné obce,
pozreli sa, kde by sme mohli navštíviť najbližšie lesy, ktoré obývajú rôzne zvieratá.
Rozprávali sme o zvieracom teritóriu, ako
si ho zvery označujú a ako si ho chránia.
Prezreli sme si larvy hmyzu v kuse dreva to bolo prijaté s mimoriadnym nadšením
– hneď som mala záujemcov o adopciu,
ale keďže larvy som vzala prírode, dala
som prednosť vráteniu do pôvodného
prostredia.
Povedali sme si, aký je rozdiel medzi pavúkmi a hmyzom, naučili sa zaujímavosti
o slimákoch, nosánikoch, žabách, rybárikovi, o živote mravcov. Všetky vedomosti
sme si zapisovali a kreslili do výskumníckych poznámok. Ovoniavali a ochutnávali sme bylinky a porovnávali konvalinku s cesnakom medvedím, aby sa nikto
v lese nezmýlil a nepriotrávil. Vďaka jednej múdrej druháčke sme sa dozvedeli,
že panda veľká, ktorá je jedným zo symbolov Číny, bola vyradená zo zoznamu
chránených druhov v roku 2016, nakoľko
sa ju už darí úspešne rozmnožovať. Vedeli
ste to?
Tretiaci boli nadšení hlavne lekárskym
stetoskopom, ktorým si mohli popočúvať
tlkot či už vlastného srdca alebo srdca
svojich spolužiakov, vyskúšali si chôdzu
s barlami, poskladali obrázok kostry, obkresľovali obrysy postavy na baliaci papier a potom dokresľovali vnútorné orgány. K tomu sme si čítali veselý príbeh od
Megan Mc Donald - Doktorka Dada Nálada. Najviac poteší, keď si deti následne

OBECNÁ KNIŽNICA

Naši školáci v knižnici
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Narodili sa

Daniel Grünner
Nina Urbaničová
Eliška Jančová
Jakub Polčík
Ľuboš Franz
Tomáš Jajcaj
Marek Vasiľ
Adrián Sebestyén
Júlia Kubicová
Tadeáš Monček
Martin Kušnír

Patrik Štelbaský
Nela Potroková
Ela Teuschel
Diana Dianišková
Mia Mikécz
Ela Baďurová
Patrícia Majorová
Tomáš Macho
Teo Kurtanský
Naši jubilanti
február
Božena Múčková
Jaroslav Kovář		
Karol Putera		
Milan Odran		
Júlia Dulaiová		
Jozef Peleš		
Mária Kocková		
Otília Prokešová
Libuša Miklošová
Michal Šáro		

70
75
75
80
80
80
85
85
85
90

marec
Ján Lacho		
Mária Ďurčová		
Anton Halás		
Helena Šmihlová
Alena Kotlárová 75
Mária Šimoničová
Eduard Veterník
Eugen Zbiták		
Jozef Janiš		
Stanislav Bánsky
Mariana Biskupičová
Jozefína Ďuricová
Ružena Čaputová
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Uzavreli manželstvo
Peter Kolenič a Katarína Trnovcová
Jozef Farkaš a Dana Vranková
Jozef Dulovec a Katarína Hurtečáková
Jozef Cigánik a Kristína Godárová
Igor Sikhart a Miroslava Štefánková
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Nádherné životné jubileá 90 rokov oslávili
v apríli a máji naše spoluobčianky pani Kamila
Kelebercová, pani Gizela Maárová a pani Anna
Budovská. Pri tejto významnej príležitosti ich
navštívil starosta obce Mgr. Červienka a zaželal
im do ďalších rokov veľa zdravia, spokojnosti
a radosti zo života.

Leonard Kormančík
Karol Kolenič
Leonard Filo
Terézia Gregušová
Nina Haklová
Matúš Treplán
Marco Vráblik
Nina Václaveková
Elena Prusáková
Karolína Antaleková
Andrej Doležaj
70
70
70
75
75
75
75
75
80
80
85
85

apríl
Soňa Albrechtová
Jozef Kandráč		
Dagmar Halásová
Ignác Buzgovič		
Margaréta Pláteníková
Ivan Strečanský 		
Arpád Nagy		
Viera Matušová 		
Žofia Novotná		
Štefan Peko		
Anna Baďurová 		
Viliam Múčka		
Kamila Kelebercová
Gizela Maárová 		

70
70
70
70
70
75
75
75
85
85
85
85
90
90

Navždy nás opustili
Emil Pavleje		
70
Anna Pelešová		
78
Jozef Sokol		
94
Jolana Valčeková
70
Ivan Prášil		
74
Otília Prokešová
85
Marianna Biskupičová 80
Štefan Jurča		
73
Milan Múčka		
56
Mária Kormančíková 95
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Dňa 24. februára 2017 sa v Kultúrnom dome
uskutočnil slávnostný zápis detí do Pamätnej knihy obce Bernolákovo. Vítame našich najmenších
občanov.

Spomienky
Dňa 6. januára opustil rady členov Červeného kríža náš dlhoročný člen pán
Ján Brňák. Pán Brňák bol bezpríspevkovým darcom krvi, držiteľom zlatej
plakety Dr. Jána Jánskeho za 40-násobné darovanie krvi. Svojim postojom
prispel k záchrane nejedného ľudského života. Hlboko sa skláňame pred
jeho humánnosťou a ďakujeme mu
za ním zachránené životy a vyjadrujeme úprimnú ľútosť nad jeho odchodom.
Predsedníctvo Miestneho spolku SČK
v Bernolákove vyjadruje aj touto formou úprimnú sústrasť pozostalým rodinám.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Dňa
4.
júna
uplynuli 2 roky
od úmrtia pána
Matúša Františka. Kto ste ho
poznali, venujte
mu prosím tichú
spomienku.
Manželka a synovia s rodinami
•••••••••••••••••••••••••••••••
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Dňa 24. februára 2017 sa v Kultúrnom dome uskutočnil slávnostný
zápis jubilantov do Pamätnej knihy obce Bernolákovo. Blahoželáme
k významným životným jubileám 80 a 85 rokov.

V auguste 2017
si
pripomíname 15 rokov,
čo od nás navždy odišla naša
drahá maminka
a babinôčka pani
Vierka Spačková.
Aj keď už nie
si medzi nami,
v srdciach našich žiješ stále s nami.
Stále nám veľmi chýbaš a chýbať nám
nikdy neprestaneš.
V spomienkach Ťa navždy máme
a s láskou a úctou na Teba spomíname.
Dcéra a vnuk s ostatnou rodinou
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Historický kalendár
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Apríl
• 1. 4. 1821 sa vo Veľkom Bieli narodil
Štefan Kormančík. Priženil sa do Čeklísa
a s manželkou Alžbetou Baloghovou mali
8 detí. Ich potomkovia žijú v Bernolákove
aj dnes.
• 2. 4. 1945 ráno o 6. hodine bola oslobodená naša obec Červenou armádou.
V detskom domove, škole i v kaštieli boli
zriadené poľné nemocnice, v ktorých
ošetrovali ruských vojakov.
• 3. 4. 1945 miestna organizácia Komunistickej strany Slovenska mala ustanovujúcu schôdzu a vystúpila z ilegality.
• 4. 4. 1945 bol utvorený Revolučný národný výbor. Predsedom sa stal Ján Belai,
podpredsedom Štefan Farkaš st., členmi
boli Ľudovít Salay, Štefan Múčka, Zdenko
Lapár, Anton Sommora ml., Ľudovít Múčka, František Burkuš, Alexander Navara,
Jozef Čík, Alexander Polgár a Július Štifler.
• 5. 4. 1928 sa narodil Alexander Švarda,
predseda Miestneho národného výboru (potom starosta obce) od 19. 3. 1990
do 15. 1. 1999.
• 20. 4. 1639 bol uvedený ako nový vlastník šintavského panstva gróf Mikuláš Esterházy. Súčasťou panstva bola naša obec.
Majetkový celok de iure dostal v roku 1642
privilégiom kráľa Ferdinanda III.
• 20. 4. 1910 v našej obci chvíľu pobudol Theodore Roosevelt (1858-1919),
prezident USA v období 1901 - 1909. Bol
v kaštieli v Malinove na návšteve u ministra kultúry a výučby Alberta Apponyiho
a potom ho odviezli na železničnú stanicu do Čeklísa. Obyvatelia obce tu preňho
pripravili privítanie i rozlúčku.
• 27. 4. 1324 sa majiteľom Čeklísa stal
Abrahám Rufus. Bol významnou osobou
po boku Matúša Čáka trenčianskeho
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a potom kráľa Karola Róberta z Anjue.
Od roku 1323 používal predikát „z Čeklísa“.
• 31. 4. 1948 na členskú schôdzu KSS prišli členovia Sociálnodemokratickej strany
pod vedením Štefana Buzgoviča a vyhlásili, že ich strana sa zlučuje s KSS.
Máj
• 3.5.1796 sa do Čeklísa priženil Martin
Škvorec zo Záhorskej Vsi. Jeho manželkou
sa stala Alžbeta Polgárová a narodilo sa
im 12 detí. Ich potomkovia žijú v Bernolákove aj v súčasnosti.
• 8. 5. 1934 sa narodil Marcel Pápay,
predseda Miestneho národného výboru
v rokoch 1980 až 1986.
• 9. 5. 1896 sa v Šali narodil Viktor Kopáčik. Od roku 1947 bol kronikárom obce.
• 10. 5. 1916 sa narodil Vojtech Bognár,
predseda Miestneho národného výboru
v rokoch 1951 1953.
• 12. 5. 1847 zomrel gróf Jozef Esterházy de Galántha. Na jeho počesť dala jeho
manželka grófka Mária Helena Nikolajevna Bezobrazova postaviť memoriálnu
kaplnku, a tá dodnes stojí na cintoríne.
Pochovaný je vo Viedni.
• 22. 5. 1931 zomrel Dr. Sotiri Salvator Demosthenes Antoniades, doktor v Čeklísi.
Jeho hrob je vedľa memoriálnej kaplnky.
• 25. 5. 1930 odohrali hádzanárky Sokola
Čeklís prvé stretnutie proti bratislavskej
Cvernovke.
• 29. 5. 1929 sa v Bernolákove narodil herec Ján Géc.
Jún
• 4. 6. 1931 Zastupiteľstvo obce na svojom zasadaní za predsedníctva starostu
,p. Kastla, odhlasovalo zriadenie meštianskej školy v Čeklísi.

• 6. 6. 1875 Farská kronika v Ivanke zaznamenala, že pán farár Ferenci
pri príležitosti jubilejného roku viedol
vo farnosti štyri procesie. Ich trasa viedla z ivanskeho kostola sv. Jána Krstiteľa
ku kaplnke sv. Rozálie, odtiaľ do Bernolákova ku kaplnke sv. Anny. Konali sa
6. júna, na sviatok Petra a Pavla (29.6.),
koncom augusta a posledná bola 6. októbra.
• 6. 6. 1918 sa narodil Ladislav Vitáloš,
predseda Miestneho národného výboru v období 1971 – 1980.
• 11. 6. 1948 V kronike Farského úradu
v Bernolákove bolo zaznamenané premenovanie Čeklísa na Bernolákovo.
• 12. 6. 1917 sa v obci Rybník narodila
Magdaléna Gömöryová, vyd. Lapárová.
Na ZŠ v Bernolákove učila slovenčinu,
chémiu a zemepis. Cez vojnu bola aktívna v odboji. V r. 1956 - 1978 bola riaditeľkou ZŠ v Ivanke pri Dunaji. V r. 1960
- 1968 bola poslankyňou Národného
zhromaždenia ČSSR, v r. 1969 - 1976
poslankyňou Federálneho zhromaždenia.
• 12. 6. 1938 sa konali obecné voľby
a starostom sa stal Karol Kastl, člen
HSĽS. Najviac hlasov dostala Komunistická strana (458).
• 13. 6. 1774 sa v Hulíne (okr. Kroměříž)
narodil Antonín Omasta. Usadil sa v Čeklísi, v r. 1796 sa oženil s Alžbetou Kubovou zo Senca a založili čeklísku vetvu
tohto moravského rodu.
• 29. 6. 1901 sa v kaštieli konala veľká
slávnosť, ktorou si Esterházyovci pripomenuli slávnosť, na ktorej sa zúčastnila
kráľovná Mária Terézia v r. 1766. Podrobnosti priniesli noviny Vasárnapi ujság 7. 7. 1901.
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