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Krajské voľby
Prečítajte si podrobné informácie
a pokyny k voľbám do VÚC v našej
obci.

Jeseň v kultúre
Z množstva podujatí si určite
vyberú malí aj veľkí priaznivci
divadla, hudby a filmu.

Zo života ZŠ
O aktivitách a projektoch našej
základnej školy informuje riaditeľka, Mgr. Barbora Rigóová.
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domovom, hodmi alebo zážitkami
z futbalu.
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Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej
republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vyhlásil predseda
Národnej rady Slovenskej republiky voľby do
orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú
konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do
22:00 hod.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho
kraja Uznesením č. 84/2017 určilo, že vo Volebnom obvode č. XXIII sú tieto obce: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji,
Zálesie.
Počet volených poslancov: 1
Sídlo obvodnej volebnej komisie: Spojená
škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Starosta obce Bernolákovo v zmysle § 8 ods.
1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o utvorení volebných okrskov a určil volebné miestnosti
na území obce Bernolákovo nasledovne:
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Dom služieb, Viničná 2,
Bernolákovo
Zapisovateľka: Helena Čambálová
Ulice: Bernolákova, Bottova, Budovateľská,
Clementisova, Družstevná, Dukelská, Fándlyho, Gaštanová, Grobská, Horný dvor, Chalupkova, Kaštieľ, Kukučínova, Plemenárska,
Pribinova, Sacky, Sládkovičova, Strojárenská,
Svätoplukova, Tajovského.
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Obecný úrad, Hlavná

111, Bernolákovo
Zapisovateľka: Elena Molnárová
Ulice: Hlavná, Hlboká, Chmeľová, Krátka, Ľanová, Okružná, Osiková, Poľná, Poľovnícka,
Potočná, Pšeničná, Ražná, Repková, Roľnícka,
Slnečnicová, Staničná, Stredná, Topoľový rad,
Trnková, Železničná.
Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Kultúrny dom, Hlavná
107, Bernolákovo
Zapisovateľka: Michaela Bubeníková
Ulice: Hlinkova, Hviezdoslavova, Jesenského,
Kalinčiakova, Komenského, Kvetná, Lekárenská, Nálepkova, Národného oslobodenia, Orechová, Poštová, Priemyselná, Senecká, Štúrova, Viničná.
Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Základná škola, Školská
1, Bernolákovo
Zapisovateľka: Denisa Danišová
Ulice: Figová, Kollárova, Mostová, Slaná, Školská, Tabaková, Trnavská, Vŕšky, Záhradná.
Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Základná škola, Školská
1, Bernolákovo
Zapisovateľka: Ľubica Vallová
Ulice: Agátová, Borovicová, Broskyňová,
Brusnicová, Buková, Čerešňová, Čučoriedková, Dubová, Dunajská, Hrušková, Jabloňová, Jelšová, Lesná, Lipová, Lúčna, Malinová,
Marhuľová, Mierová, Nevädzová, Obilná,
Púpavová, Rezedová, Riečna, Sadová, Slivková, Smreková, Stromová, Šalviová, Šípková,
Višňová.
Kontakty na zapisovateľky v okrskových
miestnostiach, ktoré môžu občania použiť
počas dňa volieb, t. j. 4. novembra 2017, pre

nahlásenie dôležitých informácií k voľbám,
ako napr. požiadavky na voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky:
Okrsok č. 1 02 45 993 211
Okrsok č. 2 02 40 200 607
Okrsok č. 3 02 40 200 615
Okrsok č. 4 0908 302 488
Okrsok č. 5 0908 054 897
Do každej domácnosti bude doručený len
l kus oznámenia o čase a mieste konania
volieb, a to najneskôr do 10. 10. 2017. Za
domácnosť sa považuje každý rodinný dom
(aj viacgeneračný s viacerými domácnosťami)
a každý byt v bytovom dome.
Upozornenie – vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov nie je možné voliť prostredníctvom hlasovacieho preukazu.
Obec Bernolákovo vyhradila priestor na
umiestňovanie volebných plagátov na volebných paneloch, ktoré sú umiestnené na plote
pri OcÚ na Hlavnej ulici 111. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti, t. j.
každý zaregistrovaný kandidát pre voľby do
zastupiteľstva BSK a každý zaregistrovaný kandidát pre voľby predsedu BSK má vyhradený
rovnaký priestor.

Bernolák 3/2017

Prekážkou práva voliť je
•	zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
•	výkon trestu odňatia slobody uložený za
spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť
zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
•	výkon trestu odňatia slobody,
•	právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný
čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
•	pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden
hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a
jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná
komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie
lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací
lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať, a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej
komisii, má právo vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú
spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen
okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe
hlasovania a o skutkovej podstate trestného
činu marenia prípravy a priebehu volieb. Čle-

Ďalšie nové informácie týkajúce sa volieb
budú priebežne zverejňované na úradnej
tabuli pred obecným úradom a na webovej
stránke obce www.bernolakovo.sk
Informácie je tiež možné získať na obecnom
úrade, ref. matriky a evidencie obyvateľov,
tel. č. 02 40 200 604, alebo priamo na stránke MV SR www.minv.sk/?volby-vuc

Uznesenie č. 2/22/2017
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej komisie JUDr. Katarínu Burešovú a
Ing. Jaroslava Vokouna.

4.	Z ahrnúť do rozpočtu obce na rok 2018
nevyhnutné opravy na Lesnej ulici.

Uznesenie č. 3/22/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program
rokovania obecného zastupiteľstva.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá
voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok
pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok
pre voľby predsedu samosprávneho kraja a
prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti).
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným
podpisom.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie
sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže
požiadať, aby obálku do volebnej schránky
v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však
člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov, má právo požiadať obec a v deň
konania volieb okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná
komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 33 eur.

UZNESENIA Z 22. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BERNOLÁKOVE,
KONANÉHO DŇA 19. 6. 2017
2.	Zváženie komplexného zjednosmernenia
lokality JUH

IV, Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný.

novia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Uznesenie č. 4/22/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení a vybavenia interpelácií poslancov a občanov z rokovaní obecného zastupiteľstva konaných v dňoch 13. 3. 2017 a
11. 5. 2017.
Uznesenie č. 5/22/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
a)	berie na vedomie záverečné vyhlásenie:
Verejné zhromaždenie občanov odporúča,
aby sa najbližšie obecné zastupiteľstvo zaoberalo témami:
1.	Z abezpečenie posúdenia dopravnej situácie v lokalite JUH na širšie dopravné
väzby

3.	Riešenie parkovacej politiky v lokalite JUH
s prihliadnutím na charakter obytnej
zóny

Dodatok: Verejné zhromaždenie občanov
berie na vedomie vybavenie písomného
stanoviska v bodoch 1-3.
b)	Ukladá starostovi obce pripraviť odborné posúdenie bodov 1-3 v komplexnosti a
následne predložiť varianty riešení obecnému zastupiteľstvu.
Uznesenie č. 6/22/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Bernolákovo na
II. polrok 2017 so schválenými doplneniami.
Uznesenie č. 7/22/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie Stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k záverečnému účtu obce
Bernolákovo za rok 2016.
Uznesenie č. 8/22/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje
1.	Z áverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad

2.	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schodok hospodárenia vo výške -785 000,52
€ zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p., ktorý bol vysporiadaný
z prebytku finančných operácií. Zostatok
finančných operácií vo výške 202 175,33
€ bude prevedený do rozpočtu v roku
2017 ako príjmové finančné operácie.
Uznesenie č. 9/22/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu rozpočtu na rok
2017.
Uznesenie č. 10/22/ 2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zvýšenie platu starostu
obce Bernolákovo o 20 % k mesačnému platu v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 s
účinnosťou od 1. 7. 2017. Plat sa zvýši z 2
135 € na 2 562 €.
Uznesenie č. 11/22/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
1.	S chvaľuje v zmysle záverov pracovného stretnutia starostu obce, poslancov
obecného zastupiteľstva, pána Igora
Dunajského a zástupcov spoločnosti Staerland Holding a.s., konaného
26.4.2017 a zmysle zápisu z tohto pracovného stretnutia zo dňa 16.6.2017
riešenie vzťahov k pozemkom v severnej
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II, Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov
má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia
samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo
vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do
orgánov samosprávneho kraja do jeho územia
(ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

III, Právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho
kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo
vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia
volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko
poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode
zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo
volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom
lístku.)

opustení osobitného priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Uznesenie č. 1/22/2017
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva
Mgr. Marcelu Turiničovú.
Za overovateľov zápisnice určuje Mgr. Ivu
Pipíškovú a Radovana Hanica.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE VOLIČA
I, Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa
konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7.00
do 22.00 h.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať
do osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi
do osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní.

Voľby do VÚC

INFORMÁCIE K VOĽBÁM DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
4. NOVEMBER 2017 (SOBOTA)
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Obecné zastupiteľstvo

2.	Poveruje starostu obce v predmetnej
veci konať až po podpise dohody v zmysle uznesenia 5/21/2017 týkajúce s zrušenie zámennej zmluvy zo dňa 7.11.2014.
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2.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu súhlasí s predajom pozemku
par. č. 444/24, register “C”, druh pozemku námestie o rozlohe 336 m2 a pozemku
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 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Prípad hodný osobitného zreteľa
spočíva v tom, že uvedené pozemky sú
pre obec Bernolákovo inak nevyužiteľné
a kvôli riziku zosuvu pôdy veľmi rizikové.
Pozemok 444/53 priamo ohrozuje stavby a aj obyvateľov žijúcich na pozemku
444/4 zosuvom pôdy a podmývaním vodou. Prípadné škody spôsobené zosuvom
pôdy by mohli mnohonásobne prevýšiť

3.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu schvaľuje podpis inominantnej zmluvy na transformáciu pozemkov
na výstavbu spoločnosti Dolný háj II,
s. r. o. na pozemkoch parc. č. 1840/52,
1840/184, 1840/223, 1840/64, 1840/65,
1840/66, 1840/67 a 1840/88
4.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu súhlasí s predajom časti parcely č. 444/1, parcela registra „C”, druh
pozemku zastavaná plocha, konkrétne
novovytvorenej parcely parc. č. 444/125,
parcela registra „C”, druh pozemku zastavaná plocha, výmera pozemku 37 m2,
odčlenenej na základe geometrického
plánu č.177/2016 od pozemku 444/1,
ktorý je vo vlastníctve obce Bernolákovo
p. Márii Páleníkovej rod. Gernátovej, bytom Hlavná 199/20, 900 27 Bernolákovo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený
pozemok je malej výmery, pre obec Bernolákovo je inak nevyužiteľný a priamo
susedí s pozemkom žiadateľky. Cenu stanovenú znaleckým posudkom + náklady
na prevod vlastníctva, na vypracovanie
znaleckého posudku a geometrického
plánu (v prípade že bude potrebný) zaplatí kupujúci.
5.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu súhlasí s predajom časti pozemku 444/1, parcela registra „C”, druh
pozemku zastavaná plocha, a to novovytvorenej parcely parc. č. 444/126, parcela registra „C”, druh pozemku zastavaná
plocha, výmera pozemku 13 m2, odčlenenej z pozemku 444/1, ktorý je vo vlastníctve obce Bernolákovo Petrovi Páleníkovi a Eve Páleníkovej rod. Pastúchovej,
bytom Hlavná 199/20, 900 27 Bernolákovo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov, ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je malej výmery, pre obec
Bernolákovo je inak nevyužiteľný a priamo susedí s pozemkom žiadateľov. Cenu
stanovenú znaleckým posudkom + náklady na prevod vlastníctva, na vypracova-

nie znaleckého posudku a geometrického plánu (v prípade že bude potrebný)
zaplatí kupujúci.
6.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu súhlasí s predajom pozemkov
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, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bernolákovo manželom Ing. Jurajovi Ciprichovi a
Mgr. Dáši Ciprichovej, rod. Poljačekovej
s trvalým pobytom Svoradova 3, 811 03
Bratislava. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že
uvedené pozemky sú malej výmery, pre
obec Bernolákovo sú inak nevyužiteľné,
ďalej uvedené pozemky sú sčasti zastavané, jedná sa o majetkovo právne vysporiadanie stavieb na obecnom pozemku,
s ktorým súhlasilo už obecné zastupiteľstvo uznesením č. 23/8/2014. Cenu stanovenú znaleckým posudkom 12/2017,
vypracovaným Ing. Jánom Kovalčíkom zo
dňa 16. 4. 2017 v sume 2710 € + náklady
na prevod vlastníctva, na vypracovanie
znaleckého posudku a geometrického
plánu (v prípade ak bude potrebný) zaplatí kupujúci.
7.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s prenájmom časti obecného pozemku parc. č. 129/4 o
výmere 49,98 m2 nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Bernolákovo pánovi Duong Duong Cao na dobu neurčitú s
výpovednou lehotou 2 mesiace formou
dodatku k existujúcej nájomnej zmluve.
Cena nájmu ostáva nezmenená, to jest
1800 € / 1 rok.
8.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu súhlasí s predĺžením nájomnej
zmluvy p. Lýdii Frkovej, bytom Matúškova 5, 831 01 Bratislava na dobu 5 rokov,
to jest na obdobie od 1. 1. 2017 do 31.
12. 2022. Cena nájmu: upraviť cenu nájmu adekvátne ako v priestoroch zdravotného strediska.
9.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu nesúhlasí s predĺžením dohody
o prenájme používania sauny, bazéna a
vírivej vane Jacuzza organizáciou ŠK Bernolákovo, nakoľko prenájom dotknutého
vnútorného vybavenia treba riešiť komplexne aj s prenájmom priestorov, v ktorých sú tieto zariadenia umiestnené.

10.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu súhlasí so zámerom predať
pozemok par. č. 2744/238, register “C”,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 40 m2, nachádzajúci sa
v katastrálnom území Bernolákovo na
Železničnej ulici manželom Michalovi
Benčekovi, nar. 26. 12. 1980 s trvalým
pobytom Ľ. Fullu 5/79, 841 05 Bratislava a Petre Benčekovej, rodenej Havlíkovej, nar. 31. 5. 2017 s trvalým pobytom
Veľkomoravská 2415/6, 901 01 Malacky. Ide o prípad osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom,
že pozemok má malú výmeru a priamo
susedí s pozemkami žiadateľov a obec
pre predmetný pozemok nemá iné využite. Kupujúci odkúpi pozemok obce za
cenu stanovenú znaleckým posudkom,
vrátane úhrady vzniknutých nákladov
súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku.
11.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu:
a)	berie na vedomie
Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie
časti závlahového potrubia patriace do vodnej stavby „ZP Čierna Voda I.“, objekt „rúrová sieť 2“ inv. č. 5203103002, časť koncovej
závlahovej vetvy 3c-14 z AZC DN200, dĺžky 40,13 m nachádzajúca sa na pozemku
KN – C parc. č. 2373/89, k.ú. Bernolákovo,
obec Bernolákovo, zapísanom na LV č. 2125
Okresného úradu Senec, katastrálny odbor,
ktoré je vo vlastníctve obce Bernolákovo.
Predmetná časť sa nachádza v priestoroch
budúcej obytnej zástavby lokality Poľná RZ
1 a RZ 2 v obci Bernolákovo.
b)	schvaľuje:
1.	Poverenie starostu na zastupovanie pri
majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľného majetku, neevidovaného na liste
vlastníctva, vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý spravuje Hydromeliorácie,
štátny podnik, so sídlom Vrakunská 29,
82563 Bratislava:
Závlahová stavba „ZP Čierna Voda I.“ objekt „rúrová sieť 2“ inv.č. 5203103002,
časť koncovej závlahovej vetvy 3c-14 z AZC
DN200, dĺžky 40,13 m, nachádzajúca sa na
pozemku KN-C p.č. 2373/89 k.ú. Bernolákovo, obec Bernolákovo, zapísanom na LV č.
2125 Okresného úradu Senec, katastrálny
odbor.
2.	Kúpnu cenou v celkovej sume 1 370 €
(slovom:
jedentisíctrisosedemdesiat
EUR). Kúpna cena je vypočítaná podľa
Znaleckého posudku č. 71/2016.
12.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s prenájmom častí

obecných pozemkov parc. č. 2747/101
a parc. č. 2747/102 o výmere 75,35 m2
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bernolákovo pánovi Tomášovi Luknárovi na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou 2 mesiace. Cena nájmu ostáva nezmenená, to jest 340 €/1 rok za
75,35 m2.
Uznesenie č. 13/22/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje:
1.	predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia prestupného
dopravného terminálu v Bernolákove“
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1SC121-2016-12“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným programom rozvoja obce
2.	zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3.	zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci vo výške 35 900 €

Uznesenie č. 16/22/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje:
1)	predloženie ŽoNFP za účelom realizácie
projektu „MATERSKÁ ŠKOLA obec Bernolákovo” realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom rozvoja obce
2)	zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3)	zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP t.j. 33 500,00 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
4)	zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.
Uznesenie č. 17/22/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove po
prerokovaní materiálu:
1. schvaľuje

4.	zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce

a)	Zlúčenie neziskovej organizácie Penzión
Pohoda s neziskovou organizáciou Senior
Pohoda.

Uznesenie č. 14/22/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje nájomnú zmluvu medzi
ŽSR a obcou Bernolákovo a poveruje starostu obce k jej podpisu.

b)	Zúčtovanie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej obcou neziskovej organizácii Penzión Pohoda celkovej výške
74 632,53 €.

Uznesenie č. 15/22/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje:
a)	predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu “Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Bernolákovo“ realizovaného v rámci výzvy „IROPPO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce
Bernolákovo 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 5 % celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje
sumu maximálne 3 000 €,
d)	zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.

c)	Vrátenie nespotrebovanej návratnej
finančnej výpomoci obci neziskovou
organizáciou Penzión Pohoda vo výške
2 204,46 €.
d)	Prebratie pohľadávky Penziónu Pohoda
n.o. voči p. Hervayovi Seniorom Pohoda n.o. Senior Pohoda, n.o. sa zaväzuje,
že 50 % z vymoženej sumy uhradí obci
najneskôr do 10 dní od jej vymoženia
(právne bude táto pohľadávka ošetrená
Dohodou o vysporiadaní pohľadávky medzi Seniorom Pohoda n.o. a obcou, ktorá
bude podpísaná pred podpisom Zmluvy
o zlúčení Penziónu Pohoda n.o. a Senioru
Pohoda n.o.).
2.	Poveruje starostu obce v tejto veci konať.

Bernolák 3/2017
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Uznesenie č. 12/22/2017
1.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu súhlasí s predajom pozemku parc. č.106/65, parcela registra “C”,
druh pozemku záhrady, výmera pozemku
112m2 manželom Jaroslavovi Jurigovi a
Alene Jurigovej, rod. Ondovej, bytom Panónska 1658/13, Svätý Jur trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že uvedený pozemok je malej výmery, pre obec Bernolákovo je inak nevyužiteľný a tvorí jedinú prístupovú cestu
k stavebnej parcele, ktorú vlastnia. Cenu
stanovenú znaleckým posudkom + náklady na prevod vlastníctva, na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického
plánu (v prípade, že bude potrebný) zaplatí kupujúci.

hodnotu predmetných pozemkov. Vybudovanie dostatočne silného ochranného
múru by bolo pre obec finančne neprimerane zaťažujúce, hlavne ak berieme
do úvahy, že pozemok vzhľadom k štruktúre a svahovitosti nevie obec nijako využiť. Kupujúci odkúpi pozemok obce za
cenu stanovenú znaleckým posudkom,
vrátane úhrady vzniknutých nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku.

Obecné zastupiteľstvo

časti územia Triblavina, k.ú. Bernolákovo medzi Starland Holding a.s., Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava, IČO:
35683015 a obcou Bernolákovo, Hlavná
111, 900 27 Bernolákovo, IČO: 00304662
v zmysle návrhu geometrického plánu č.
50/2017 vyhotovenom Ing. Ladislavom
Ivanom, GEOLOK s.r.o. Vrútocká 22, 821
02 Bratislava dňa 8. 6. 2017 nasledovne:
obec Bernolákovo sa stane vlastníkom
v podiele 1/1 CKN parcely č. 5138/x, o
výmere 18,217 m2, CKN parcela 5140/x
o výmere 71 m2 Starland Holding a.s. sa
stane vlastníkom v podiele 1/1 CKN parcely č. 5142/x o výmere 18,217 m2.
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Nedeľa 25. júna 2017 a 25. júna 1741. Dva
dátumy, ktoré majú niečo spoločné. Minimálne to, že v tento deň bola korunovaná Maria
Theresia za uhorskú cisárovnú. A v tento deň,
ale 276 rokov neskôr, sa konalo aj ďalšie zaujímavé podujatie, tentokrát kultúrne. Otvárací
koncert Kultúrneho leta 2017 v Bernolákove.
V kaštieli, ktorý nesie meno tejto osvietenej
cisárovnej. V priestoroch, ktoré Maria Theresia počas svojho panovania poctila svojou návštevou. Začiatok koncertu sa musel
presunúť o takmer päťdesiat minút, nakoľko
počas prípravy sa doposiaľ nádherné letné
počasie rozhodlo výdatne pokropiť dažďom
niekoľko týždňov vysušovanú pôdu i átrium
kaštieľa Theresia Chateau. Napokon tesne
pred plánovaným začiatkom dážď ustal a po

veľmi rýchlej prestavbe a pri šikovnosti nášho
zvukára, prekáblovaní elektriky, ozvučenia a
vysušení sedadiel mohol koncert začať. Koncert zahájila mladá, mimoriadne talentovaná
speváčka s nádherným sopránom, poslucháčka spevu na hudobnej fakulte VŠMU, Veronika
Bilová. Zaspievala tri klasické árie s klavírnym
sprievodom Martina Hríňa. Potom prišla na
pódium populárna speváčka ale aj herečka
Szidi Tobias so svojou sprievodnou kapelou,
zloženou zo špičkových slovenských hudobníkov. Koncert tejto charizmatickej interpretky
bol veľmi príjemným prierezom jej tvorby
posledných rokov. Šansón, ktorý poteší, ale aj
živelný prejav Szidi vytvoril skvelú atmosféru v
naozaj peknom a dôstojnom prostredí bernolákovského kaštieľa.

DETSKÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM LOLA A PIŠKÓTA
Kultúra

Kultúra

OTVÁRACÍ KONCERT KULTÚRNEHO LETA V BERNOLÁKOVE

V tretiu prázdninovú nedeľu sa v rámci Kultúrneho leta prišli pred kultúrny dom zabaviť
aj bernolákovské deti. Na pódiu vystúpili populárni klauni Lolo a Piškót so svojím programom. Spolu s deťmi precestovali Afriku,
a najmä deťom v interaktívnom programe
s pesničkami priblížili zvieratá tohto kontinentu. Keďže počasie bolo veľmi príjemné, bola
hojná aj účasť a deti odchádzali usmiate užívať
si letnú prázdninovú atmosféru.

HISTORICKÁ REKONŠTRUKCIA DOBÍJANIA ĽALIOVÉHO HRADU
FILMOVÉ PREDSTAVENIA KULTÚRNEHO LETA 2017
V rámci Kultúrneho leta sa pred kultúrnym domom okrem iných podujatí konali aj filmové predstavenia. Tohto leta sme premietali v júli českú
filmovú komédiu Bába z ledu a v auguste francúzsku komédiu Hurá na Francúzsko. Divácky záujem bol tradične veľký, a aj počasie nám prialo, takže
sme neboli nútení premietania rušiť, čo nás nesmierne teší.

VEČER S COUNTRY HUDBOU
V auguste po trojtýždňovej prestávke pokračovalo Kultúrne leto v Bernolákove ďalšími
podujatiami.
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nať dobovú kuchyňu. Skupiny pritiahli na Žabák dosť rozsiahlu delostreleckú jednotku.
V efektných a pekne pripravených inscenáciách, ktoré boli hlavným magnetom popoludňajšieho programu, sa odohrali dve verzie
legendy dobíjania ľaliového hradu. Hordy
ozbrojených Osmanov útočili na hrad, ktorý
bránila skupina odvážnych Čeklísanov. Predstavenia scenáristicky pripravil aj moderoval
Paľo Uličný zo spoločnosti Fringia. Počas pre-

stávky medzi prvým a druhým bojom nás do
16. storočia uviedla aj dobová turecká hudba
v podaní kapely E pluribus unum, ktorá zahrala upravené piesne v tureckom, maďarskom
i slovenskom jazyku.
Za kanonádu, ktorá pravdepodobne niektorým citlivejším psom v blízkom okolí spôsobila
dočasné nepríjemnosti, sa touto cestou ich
majiteľom ospravedlňujeme.

ZÁBAVNÝ PODVEČER KL
V sobotu 19. augusta počasie zmenilo miesto
konania posledného podujatia Kultúrneho
leta. Zábavný viacžánrový program sa nekonal ako všetky predchádzajúce podujatia
v exteriéroch, ale v dažďom neohrozovanej
veľkej sále kultúrneho domu. V prvom bloku sa prezentovala vynikajúca skupina Ponte
Pardo, hrajúca pravé španielske flamenco.
Hudba, spev i tanec boli ohnivé a efektné. V
ďalšej časti programu vystúpili stand up komici z Česka, Lukáš Hemala a Adéla Elbel. Vysvetlili prítomným, čo je stand up komedy, a
v niekoľkých sólo vstupoch porozprávali svoje humorne ladené príbehy. V záverečnom
bloku zahrala poprocková kapela Atmosferik
so speváčkou Ľubou Vláčilovou. Kapela sa
prezentovala vlastnou tvorbou dynamických,
rockovo ladených piesní.
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Prvý prázdninový deň sa v Bernolákove niesol v historickom duchu. V rámci kultúrneho
leta sa na Žabáku uskutočnilo podujatie, ktoré
nám priblížilo dobu spred 400 rokov. Inscenované bitky o Ľaliový hrad, ktorý sa nachádzal na území vtedajšieho Čeklísa, predviedli
viaceré skupiny historických bojových umení.
Predviedli dokonalé repliky odevov, zbraní,
dobové doplnky a vojenský tábor. Návštevníci
podujatia si mohli zastrieľať z luku a ochut-

12. augusta pred Kultúrnym domom hrala
hudobná country skupina Rýchle šípy. V príjemnom počasí a pri klasickej, najmä českej
country hudbe si návštevníci posedeli, dali
vychladené nápoje, popočúvali príjemnú muziku, ba niektorí si aj zatancovali.
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MODRÝ PIATOK 6. 10.

Po tradičnej letnej prestávke pripravujeme
ďalšie z cyklu podujatí Modré piatky. 6. 10. v
Modrom salóniku kultúrneho domu budeme
rozprávať opäť na atraktívnu tému. Podujatie
má názov O víne pri víne, takže je jasné, čo
bude témou večera. Víno, vinohradníctvo,
filozofia vína. Pozvaní hostia sú odborníci,
ktorí nielen že vínu rozumejú, denne s vínom
pracujú, ale aj zanietene o víne rozprávajú.
Radi sa podelia o svoje vedomosti a názory a
veríme, že aj návštevníci podujatia radi prídu
a podiskutujú na tému víno. Hosťami večera
budú prezidentka Asociácie someliérov Slovenska, Beáta Vlnková a majiteľ rodinného
vinárstva Jaroslav Korbaš. Ako býva zvykom
našich Modrých piatkov, nesmie chýbať živá
hudba. A k dobrému vínu patrí dobrá cimbalovka. Preto hudobné vstupy budú patriť ľudovej hudbe Jožka Petríka. Samozrejme, v cene
vstupenky, ktorá činí 3 €, bude aj možnosť
ochutnať kvalitné víno z produkcie vinárstva
Korbaš, možnosť vyskúšať si prácu someliéra
a hlavne tak, ako sa má človek pri víne cítiť,
jednoducho príjemne. Takže 6. 10. o 19:30
v Modrom salóniku kultúrneho domu v Bernolákove. Vstupenky na mieste v deň konania
podujatia.

Jozef Pražmári. Taktovku po ňom na jar 2013
prevzala čerstvá absolventka réžie na VŠMU
Kristína Chlepková. Pod jej vedením sa súbor
predstavil v rámci akcie Noc divadiel 2013
s workshopom „Vidieť divadlo(m)“ a v roku
2014 naštudoval v poradí už tretiu inscenáciu,
trpkú komédiu Georga Taboriho Jubileum.
Hra mala premiéru v júni 2014. Po odchode
Kristíny Chlepkovej preberá vedenie divadla
do rúk mladá ambiciózna režisérka Katarína
Jánošová Lesayová, absolventka réžie a dramaturgie na VŠMU. V spolupráci s ňou uviedlo
divadlo Zrakáč v júni 2016 svoju prvú autorskú
hru – komédiu Vzťahovačky. A práve s touto
komédiou divadlo hosťuje na slovenských scénach.

svojím sprievodom. Samozrejme bude mať
pripravenú nádielku pre všetky poslušné
deťúrence.

ADVENTNÝ KONCERT

Tradičný adventný koncert sa uskutoční v nedeľu 16. 12. o 19:00 v kaštieli (v prípade, že nebude kaštieľ k dispozícii, tak sa koncert bude
konať v KD). Predvianočnú atmosféru nám
svojím koncertom navodí legendárny spevák
a hudobník Pavol Hammel. Vstupenky v cene
10 € budú v predpredaji v KD od 30. 11.

Dni obce
Dni obce mali celkom hladký priebeh, až
na nedeľné ráno, kedy skupina osôb sa rozhodla svoje spory riešiť fyzicky. Samozrejme,
za všetkým úradoval alkohol, ktorý osobám
dodal odvahu a aroganciu. Príslušníci OcP,
ktorí zabezpečovali verejný poriadok v areáli
štadióna museli zakročiť a osoby upokojiť, nakoľko sa neustále slovne urážali a snažili sa fyzicky napádať. Osoby, ktoré konflikt vyvolali,
bude poverený príslušník OcP riešiť v zmysle
zákona.

DIVADLO DÚHA: NORMENOV SVET

DIVADLO ZRAKÁČ
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O divadle
Divadlo Zrakáč tvorí skupina nevidiacich, slabozrakých a vidiacich tvorcov. V roku 2010 ho
založil režisér Jozef Pražmári, ktorý tiež prišiel
o podstatnú časť zraku. Pod jeho vedením
absolvovali členovia súboru základný herecký
kurz a naštudovali dve inscenácie. Prvou bola
hra Rómeo a Júlia 2010, súčasná verzia tragédie od Williama Shakespeara, s ktorou Zrakáč
debutoval v decembri 2010 na doskách Malej
scény STU v Bratislave. Neskôr nasledovala
renesančná komédia na motívy moralít Hansa Sachsa Študentove šibalstvá. Jej premiéru
uviedlo divadlo Zrakáč v apríli 2012. V priebehu roku 2012 sa v divadle uskutočnilo niekoľko zmien, sčasti sa obmenil herecký súbor a
koncom roka odchádza z režisérskej stoličky

FILMOVÝ KLUB

27. 10. v malej sále KD pripravujeme premietanie Filmového klubu Bernolákovo. Filmový
titul bude upresnený na webe, plagátoch,
SMS info cca 2 týždne pred premietaním. Začiatok premietania bude o 19:00, vstupné 2 €
na mieste.

PODUJATIE PRE SENIOROV

22. 10., v rámci mesiaca venovanému seniorom, pozývame na hudobno-zábavný
program Šláger paráda pre všetkých skôr
narodených. Pripravené bude aj malé občerstvenie. Podujatie začína o 16. hodine v Kultúrnom dome. Vstup voľný.

MIKULÁŠSKA OLDIES PARTY

8. 12. do Kultúrneho domu príde Sv. Mikuláš
zahrať najmä strednej a trochu staršej generácii oldies hity rokov minulých (60., 70., 80.,
90. roky). Vstupenky v cene 8 € bude možné
zakúpiť v KD od 23. 11., začiatok party je o
20:00.

NÁVŠTEVA MIKULÁŠA

9. 12. popoludní príde pred bernolákovský
kultúrny dom, tak ako každý rok, Mikuláš so

svietidlá priniesli so sebou optické zväčšenie
a presvetlenie priestoru a nové regály v detskej a populárno-náučnej časti prispeli k estetickému a tiež bezpečnejšiemu a prehľadnejšiemu usporiadaniu kníh. Hoci sa naše
priestory nezväčšili, vhodným usporiadaním
sme dosiahli viac miesta hlavne na prácu so
školákmi a škôlkarmi, ktorých by sme chceli
naučiť sa priateliť s literatúrou od útleho veku.
Verím, že sedieť na lavičke, v kaviarni, či vo vlaku a pritom držať v ruke knihu nebude patriť
iba do starých filmov a fotografií, a kniha sa

nikdy nestane nemodernou. A keby aj, vždy sa
nájdu jedinci, ktorí majú radi „klasiku“.
Touto cestou pozývame všetkých priateľov literatúry do obnovených priestorov našej knižnice, ktorú opätovne otvoríme 4. septembra
2017 v obvyklých otváracích hodinách. Nájdete ich uvedené pri vstupnom priestore do kultúrneho domu a samozrejme aj na webových
stránkach našej obce.
Bc. Veronika Hrušková, Andrea Grebečiová
Obecná knižnica

V nedeľu 15. októbra o 15:00 pozývame všetky deti i dospelých na prekrásny príbeh o
láske, odovzdanosti, strate, či smútku, ktorý
dokáže, že v živote nie sú dôležité len ľudské
vzťahy, ale aj vzťah medzi človekom a zvieraťom. Dej sa odohráva vo svete snov, kde sa dostáva každé malé dieťa. Chlapec Luky túži mať
naozajstného kamaráta, ktorý jeho zvláštnej
fantázii a snom rozumie. Jedného dňa sa cíti
veľmi osamelo, a rozhodne sa zahrať na čistinke pred lesom. Nebadane naňho zaútočí
vlk Trafo. Na pomoc mu príde niekto, koho by
tam vôbec nečakal. Nebude to človek, ale pes,
ktorý sa volá Normen. Vstupné 5 € na mieste.

Dopravná situácia v obci
Dopravná situácia v obci je čoraz zložitejšia,
motorové vozidlá stoja na miestach, ktoré
ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím je ohrozená aj bezpečnosť obyvateľstva. Hliadky OcP sú čoraz častejšie privolávané k vodičom, ktorí nerešpektujú dopravné
značenia. Nakoľko v obci pribúdajú nové zvislé
a vodorovné značenia, žiadame vodičov, aby
tieto značky rešpektovali a dodržiavali, inak
budú hliadkami OcP riešení v zmysle zákona.
Vylepovanie plagátov
Príslušníci OcP v poslednom období riešili
v blokovom konaní osoby, ktoré vylepili rôzne reklamné a propagačné plagáty hlavne na
autobusové zástavky a iné verejnoprospešné zariadenia. Preto žiadame občanov, aby
sa oboznámili so VZN obce č. 3/2009, ktoré
okrem iného upravuje podmienky vylepovania plagátov v obci Bernolákovo.
Klince na cyklochodníku
Hliadky OcP evidovali časté hlásenia, že na
cyklotrase z Bernolákova do Novej Dedinky
nejaký „prajník“ rozhádzal klince, zrejme za
účelom poškodzovania. V prípade spozorovania podozrivých osôb, ktoré znečisťujú cyklochodník nebezpečnými predmetmi, kontaktujte OcP.
Hody
Hody patria k obdobiu, kedy sa rodina, priatelia a známi stretnú a strávia tieto chvíle
spolu. No niektoré osoby poňali toto obdobie trochu po svojom. Hliadka OcP počas sledovania kamerového systému spozorovala
v centre obce veľkú skupinu osôb, ktorá sa

začala fyzicky napádať. Príslušníci po príchode na miesto situáciu ukľudnili, no osoby boli
stále voči sebe agresívne. Preto na miesto boli
privolané hliadky štátnej polície, ktoré spoločne s našou hliadkou celú situáciu ukľudnili.
Alkohol u mladých
Hlavne v období leta a prázdnin sa Obecná
polícia zamerala na kontrolu požívania alkoholu u maloletých a mladistvých osobách.
Zarážajúce je, že v niekoľkých prípadoch bolo
požívanie alkoholických nápojov u maloletých
a mladistvých preukázateľné. Upozorňujeme
hlavne rodičov, aby dozerali na svoje deti,
nakoľko sú za ne zodpovední. Sprejovanie
pokračuje Už v predošlých článkoch sme Vás
informovali, že sa príslušníkom OcP podarilo
objasniť niekoľko prípadov posprejovania verejných priestranstiev. Tentokrát sa podarilo
opäť zistiť osoby, ktoré názvom „GUESS“ znečistili niekoľko verejných priestranstiev a súkromných majetkov. Zarážajúce je to, že osoby,
ktoré toto protiprávne konanie vykonali, sú
v maloletom veku a budúcnosť majú ešte len
pred sebou.
Opäť sa kradlo
V mesiaci jún hliadky OcP niekoľkokrát obdržali oznam o odcudzených záhradných materiáloch. Jednalo sa hlavne o kvetináče a rastliny
odcudzené v lokalite Juh. Obecná polícia zistila podozrivú osobu, ktorá údajne odcudzila
niekoľko kvetináčov a vo veci je začaté objasňovanie priestupku proti majetku.
Spolupráca s občanmi
Ďalší prípad naznačuje, že spolupráca s občanmi je dôležitá. Ako sme už informovali, v lokalite Juh v poslednej dobe vo väčšom množstve
mizol záhradný sortiment. Preto sme občanov
informovali, aby boli obozretní. Aj vďaka tomu
hliadka obdržala oznam od občana tejto lokality, že v nočných hodinách spozoroval podozrivé vozidlo. Hliadka ihneď oznam preverila
a podarilo sa zistiť, že osoba vo vozidle nemá
oprávnenie na vedenie vozidla. Nakoľko išlo
o podozrenie z trestného činu, na miesto bola
privolaná hliadka z OO PZ Bernolákovo, ktorá
prevzala vec k riešeniu.

Nielen psíčkari, ale aj koníčkari
Hliadky OcP v poslednom období evidovali
zvýšený počet oznamov, že na viacerých verejných priestranstvách sa nachádza konský trus.
Hliadky sa zamerali na kritické miesta, kde sa
jazdci na koňoch pohybujú a v niekoľkých prípadoch bola týmto osobám udelená sankcia.
Preto upozorňujeme „koníčkarov“, že znečisťovanie verejného priestranstva je protizákonné a žiadame ich, aby si z verejných priestranstiev trus po svojich tátošoch odstránili.
Agresívny občan
Nie každý oznam alebo situácia sa dá riešiť
diplomaticky. O tom svedčí aj prípad, kedy
bola hliadka privolaná k osobe, ktorá mala
údajne napadnúť inú osobu. Samozrejme osoba bola pod vplyvom alkoholu, čo vyvolalo
agresivitu voči druhej osobe. Nakoľko protiprávne konanie zo strany osoby neprestávalo
a schyľovalo sa k ruvačke, hliadka počas zákroku musela použiť na útočiacu osobu donucovacie prostriedky. Celá udalosť bola riešená
v súčinnosti s OO PZ Bernolákovo.
Verejné pohoršenie
Hliadky OcP sa stretávajú s čoraz viac kurióznejšími prípadmi. Mnoho ľudí po požití alkoholu začína vzbudzovať verejné pohoršenie,
pretože polonahí spia na lavičkách alebo na
zemi či zastávkach, alebo močia na verejných
priestranstvách. Taktiež hliadka bola privolaná k osobe, ktorá sa ukájala v blízkosti verejne
prístupných miest, kde sa nachádzali nielen
dospelé osoby, ale aj deti. Osoba, ktorá vzbudzovala verejné pohoršenie, bola prítomnou
hliadkou riešená v zmysle zákona v blokovom
konaní.
Okolie centra obce
Ako ste si mohli všimnúť, obec sa čoraz viac
rozrastá a skrášľuje. Okrem iného vznikla
v okolí centra obce nová zeleň, stromčeky,
kvety a trávnik. Hliadky OcP budú toto okolie pravidelne kontrolovať pred prípadným
poškodzovaním. Veríme, že toto nové okolie
vydrží čo najdlhšie.
Ing. Marek Danko
Obecná polícia
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5. novembra 2017 bude v KD v Bernolákove
hosťovať divadlo Zrakáč z Bratislavy. Toto divadlo je špecifické tým, že väčšina hercov je
nevidiacich. Aj napriek svojmu handicapu sa
nadšenci divadla a herci vynikajúco zhostili
naštudovania komédie Vzťahovačky, ktorú v
našom kultúrnom dome uvedú 5. 11. o 18:00.
Autori Katarína Jánošová a Michal Jánoš pripravili toto predstavenie autorsky aj režijne.
Vstupenky v cene 3 € v predpredaji od 23. 10.
v KD alebo 4 € v deň predstavenia.

Vďaka podpore nášho zriaďovateľa – Obecného úradu v Bernolákove dostali priestory Obecnej knižnice v priebehu mesiacov
júl – august nový vzhľad, ktorý im priniesol
predovšetkým vylepšenie estetických a interiérových podmienok, ktoré už naša knižnica
nevyhnutne potrebovala, ak chce naďalej rozvíjať nielen čitateľskú gramotnosť, ale zároveň
poskytovať čisté a kultúrne priestory na rôzne
akcie súvisiace s čítaním a vzdelávaním. Nová
maľovka, veľké moderné plastové okná a nové

POD LUPOU

MODRÝ PIATOK 24. 11.

Ďalší Modrý piatok je predbežne naplánovaný
na 24. 11. Témou bude ľadový hokej s určite zaujímavým hosťom, ktorého meno zverejníme
podľa toho, kto z oslovených bude k uvedenému termínu môcť prísť. Podujatie sa začína o
19:30 v Modrom salóniku KD v Bernolákove.
Vstupné 3 € na mieste.

POZVÁNKA DO VYNOVENEJ KNIŽNICE

Obecná polícia

Kultúra

PRIPRAVUJEME
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PROJEKT „POHYB PRE ZDRAVIE“.
Organizátori Pérak Grand Prix – závodov
starých motoriek – ktoré sa konali 16. septembra, si dovoľujú touto cestou úprimne
poďakovať všetkým občanom za pochopenie
a trpezlivosť počas konania závodov.
Osobitné poďakovanie patrí zamestnancom
Obecného úradu v Bernolákove, za ich pomoc, ústretovosť a ochotu, čím vo veľkej miere prispeli k úspešnému priebehu podujatia.
Organizátori PGP

Z ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV V BERNOLÁKOVE
palisku. Tu sme mali možnosť občerstviť sa a
tiež sa vykúpať. Počasie nám prialo a panovala
dobrá nálada. Exkurzie sa zúčastnilo 26 žiakov
spolu s pani učiteľkami Mgr. Monikou Svorad
a Mgr. Irenou Beníkovou. Ďakujeme pani riaditeľke, Mgr. Barbore Rigóovej, za spoluprácu.
ZO SZPB zabezpečila prepravu žiakov z finančného príspevku od starostu obce Bernolákovo, Mgr. Richarda Červienku, v sume 168 €.
Členovia našej organizácie a sympatizanti sa
dňa 21. 7. 2017 zúčastnili spomienkovej sláv-

nosti na M. R. Štefánika v Košariskách, pri príležitosti jeho 137. výročia narodenia. Boli sme
prítomní pri kladení vencov, pozreli sme si
múzeum M. R. Štefánika v jeho rodnom dome.
Pokračovali sme ďalej na Bradlo, k Mohyle M.
R. Štefánika. Tu sme položili veniec k mohyle
za našu organizáciu. Po prehliadke Bradla sme
sa presunuli do chaty – reštaurácie, kde nás už
čakal obed. Po dobrom obede sme ešte posedeli v tieni stromov pri chate, bola tu dobrá
nálada, k čomu prispela aj naša tombola.

Vo februári a v júni 2017 zorganizoval Miestny
spolok Slovenského Červeného kríža v Bernolákove bezpríspevkový odber krvi. Odber sa
uskutočnil v Kultúrnom dome v Bernolákove

mobilnou odberovou jednotkou. Odberu dňa
21. februára sa zúčastnilo 35 darcov, z toho
9 darcov z Chorvátskeho Grobu a 4 darcovia
z hokejbalového družstva Bernolákovo. Odbe-

ru dňa 20. júna sa zúčastnilo 56 darcov, z toho
13 darcov z Chorvátskeho Grobu a 5 darcovia
z hokejbalového družstva Bernolákovo.

Darcovia
z Bernolákova:
Ágh Radoslav ml.
Bačík Matej
Barkolová Anna*
Benkovský Ľubomír
Berčík Martin
Bošková Eva
Buček Milan
Bučeková Jana
Bučeková Tamara
Buzgovičová Zuzana
Čambálová Helena
Dráb Monika

Kováč František
Kováč Tomáš
Krampl Milan
Macková Jana
Mihályová Alena
Miklošíková Denisa
Mocsiová Zuzana*
Nagyová Jana*
Nagyová Lenka
Njagojevič Ľubica
Perďochová Lucia
Sekerka Jaroslav
Sloboda Pavol*
Szabová Jana

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v spolupráci
so Základnou školou v Bernolákove uskutočnila exkurziu pre žiakov 9. ročníkov do Múzea
holokaustu v Seredi dňa 26. 6. 2017. V programe bola prednáška na tému „ Židovský kódex
a deportácie zo Slovenska“ . Prednášku viedol
lektor Mgr. Matej Beránek, Phd . Táto téma
zaujala našich žiakov. Potom nasledovala prehliadka múzea. Na spiatočnej ceste domov
sme mali zástavku vo Vincovom lese, na kú-

V dnešných, finančne náročných časoch, je
podpora činnosti občianskeho združenia, ako
vzácny drahokam. Vzácny hlavne pre nás Organizáciu zdravotne postihnutých Nádej,
ktorá si musí každý zverený centík, ako nezisková organizácia, dva krát obrátiť, kým ho
dá na svoju činnosť. O to viac si ceníme podporu, ktorú sme získali od Nadácie Slovenskej
Sporiteľne. Podpora našej činnosti spočívala
v navrhnutí projektu s názvom „Pohyb pre
zdravie“. Organizácia zdravotne postihnutých
Nádej sa v ňom zaviazala v priebehu roka
2017 organizovať 2 až 3 podporné športové
aktivity vo forme primerane náročných peších túr do prírody. Jednotlivé aktivity sú pre
viacčlenné skupinky, ktoré počas poznávacích
alebo rekreačných pobytov/výletov absolvujú pešie túry do okolia, aby si utužili zdravie
a spoznali aj menej prístupné miesta Slovenska. Nadácia podporila túto aktivitu poskytnutím financií na zakúpenie šliapacích (trekových)
palíc pre organizáciu a prispeje aj na dopravu
na tieto aktivity. Zmluva a grantové pravidlá
sú uverejnené na stránkach OZPN. Myšlienka
osloviť Nadáciu vznikla hlavne s cieľom vedenia organizácie podporiť integráciu zdravotne
postihnutých do spoločenských aktivít, zlepšiť kvalitu ich života, podporiť zdravie a tým
zároveň naplniť komunitný program obce,
rozvinúť poznávacie, sociálne a zdravie podporujúce aktivity. Ako napreduje rozbehnutý
projekt „Pohyb pre zdravie“? Zatiaľ môžeme

skonštatovať, že úspešne. Trekové palice sme
zakúpili v počte 17 kusov (na viac sa neušlo),
nakoľko sme potrebovali ľahké a nastaviteľné.
Ľahké pre naše ubolené ruky a nastaviteľné
preto, aby sa ich výška dala prispôsobiť každému z našich členov. Prvú premiéru mali palice
na zájazde v Terezíne, kde sme ich vyskúšali.
Nie len my, ale aj členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí akciu do Terezína
a Lidíc úspešne zorganizovali. A to je ďalší prínos projektu. Spájať ľudí, spolupracovať, komunikovať. Palice môžu slúžiť každému členovi
organizácie v obci, ktorá ich bude potrebovať
a ktorá si ich od OZPN zapožičia. Nezáleží
predsa, či je to člen KD, ZPB, OZPN, záhrad-

kár, člen ČK alebo z inej organizácie. „Pohyb
pre zdravie“, tak znie názov programu. Tak sa
spoločne pohybujme, zabávajme, upevňujme
si zdravie a dobré medziľudské vzťahy. A aby
sme mohli palice prepravovať na jednotlivé
akcie, máme zakúpený aj „batoh“ na kolieskach. Ďalšou akciou na použitie palíc sú Buchlovice a Ľubovnianske kúpele, ale môžu to byť
aj Vaše akcie, kde ich použijete. Stačí sa informovať a palice zapožičiame aj ostatným organizáciám v obci. Tak sa teda poďme spoločne
pohybovať pre naše zdravie.

Komunita

Komunita

POĎAKOVANIE

Katarína Sikhartová
OZP Nádej
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Dvoráková Kvetoslava
Hanic Radoslav
Hanúska Pavol
Hruška Peter
Jajcai Drahomír*
Jajcaj Juraj*
Jaslovská Dáša*
Jaslovská Dominika
Jaslovská Sandra*
Kalivodová Darina*
Kollár František
Kollár Miroslav
Koporcová Katarína
Koreňová Katarína*

Szalaiová Zuzana
Šichtová Klaudia
Šutková Ľubica
Šutta Adam
Turenič Miroslav
Vasučáni Ivan
Vrábel Bohuš
Vysučáni Ivan
Zamborská Andrea
Zamborský Peter
Členovia
hokejbalového
družstva:

Ágh Radoslav
Dráb Marian
Frindich Jaroslav*
Kalivoda Marek*
Slavo Chromiak
Višváder František*
Darcovia
z Chorvátskeho
Grobu:
Azor Ondrej
Belančíková Alena
Černayová Soňa
Dudášová Adriana*

Javorková Darina
Ježeková-Havlíková
Lucia*
Múčková Martina*
Noga Tomáš
Nogová Zuzana*
Samadi Jana
Simandelová Anna*
Suchá Jana*
Šuleková Zuzana
Turiničová Marcela
Zemešová Dagmar*

* Označení darcovia prispeli na oboch spomenutých odberoch.
Starosta obce Bernolákovo a predsedníctvo
Miestneho spolku Slovenského Červeného
kríža v Bernolákove ďakujú všetkým darcom
krvi za ich humánny a šľachetný čin.

Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční
dňa 20. júna 2017 mobilnou odberovou jednotkou v Kultúrnom dome v Bernolákove.

Mária Nagyová
Miestny spolok SČK
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Bernolák 3/2017

DARCOVSTVO KRVI

11

Jednými z cieľov základnej školy v Bernolákove
je vychovať žiaka pripraveného pre reálny život, podporovať zdravý životný štýl, ochranu
zdravia a bezpečnosť.
Viac ako 30 % žiakov školy (cca 150) chodí pravidelne do školy na bicykli alebo kolobežke.
Tento počet neustále narastá. Denne sú deti
- cyklisti a kolobežkári účastníkmi rannej aj
poobedňajšej zhustenej premávky na našich
cestách. Na jednej strane sa tešíme z toho,
že sa deti chcú bicyklovať, teda všeobecne sa
hýbať a športovať, a nie voziť sa do školy autom. Na strane druhej nám záleží na tom, aby
boli na ceste obozretné a ako účastníci cestnej
premávky sa správali zodpovedne, bezpečne
a neohrozovali seba ani ostatných na ceste
alebo chodníku.
Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli v šk.roku
2016/17 naše deti komplexne preškoliť z dopravnej výchovy. Cieľovou skupinou boli žiaci
II. stupňa našej základnej školy. Žiaci I. stupňa

sú ešte stále zväčša vedení do školy rodičmi,
a nie sú samostatnými účastníkmi cestnej
premávky. Okrem toho títo menší žiaci každoročne absolvujú návštevu dopravného ihriska
s odborným výkladom. Dopravná výchova absentuje na II. stupni ZŠ, práve u detí, ktoré sa
samy vydávajú na bicykloch a kolobežkách na
cesty.
V spolupráci s obecnou políciou a finančnou
pomocou Nadácie Pontis (Nadačný fond Telekomu) a spoločnosti Volkswagen sme zorganizovali prvý ročník Cyklo-kolobežko školy
(CKBŠ). Každý žiak v tento deň prišiel do školy
na svojom bicykli. Mohol sa ním nielen popýšiť pred ostatnými, ale hlavne mal možnosť
spolu s obecnými policajtmi skontrolovať
si všetky náležitosti, ktoré bezpečný bicykel má mať. Išlo o jeden deň pozostávajúci
z prednášok z dopravnej výchovy, poznávania
značiek, orientácie v dopravných situáciách
a križovatkách, jazdy zručnosti, údržby bicykla, poskytovania prvej pomoci v prípade, že

by sa deti stali účastníkmi dopravnej nehody.
Úspešný absolvent CKBŠ získal v zmysle hesla
„Vidieť a byť na ceste videný“ reflexný prvok
na označenie seba alebo svojho dopravného
prostriedku.
K úspešnému priebehu a výsledku prvého
ročníka CKBŠ prispeli aj darcovia reflexných
prvkov spomedzi rodičov a Ministerstvo vnútra SR. Ďakujem aj DHZ v Bernolákove za zabezpečenie odborného lektora na stanovišti
prvej pomoci. Najväčším odborným garantom
a poskytovateľom odbornej lektorskej pomoci
sa stala Obecná polícia v Bernolákove. Spoločne sme v tento deň preškolili z dopravnej výchovy viac ako 300 žiakov. Ďakujem všetkým
za nenahraditeľnú pomoc. Naším najväčším
úspechom je, ak sme do detí zasiali semienko
zodpovednosti, obozretnosti a predvídavosti
pri ich pohybe na bicykli.
Súčasťou projektu bolo aj rozšírenie úložiska
bicyklov na Komenského ulici zakúpením nových a rekonštrukciou starých stojanov. Škola
má týmto v areáli na Komenského ulici 10 stojanov na bicykle. V školskom roku 2017/2018
sa zameriame na rekonštrukciu stojanov na
bicykle pri budove ZŠ na Školskej ulici.
Pre úspešnosť projektu a pravidelnému predchádzaniu nehodám a úrazom žiakov na našich cestách sa škola rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu organizovania Cyklo-kolobežko
školy ako inovovanej formy výuky dopravnej
výchovy na II stupni. Už teraz sa teším jej na
2.ročník, ktorý nás čaká v tomto školskom
roku.
Barbora Rigóová
riaditeľka ZŠ

NOVÝ CHODNÍK PRE KRAJŠIU CESTU DO ŠKOLY
Základná škola

Základná škola

CYKLO-KOLOBEŽKO ŠKOLA – BEZPEČNE A ZODPOVEDNE NA KOLESÁCH DO ŠKOLY

Ďakujeme vedeniu obce za vybudovanie
chodníka v parku pred „Novou školou“. Tento chodník nahradil nepraktický lámaný kameň, ktorý nebol vhodný ani pre peších, ani
pre cyklistov. Nový chodník vkusne dopĺňa
a neruší scenériu parku, a s potešením po
ňom vykračujú nielen deti, ale aj ich rodičia.
Barbora Rigóová
riaditeľka ZŠ

DLHODOBÝ PROJEKT
Zbierame šlabikáre z celého sveta.
Chceme vedieť, z akých kníh sa učia čítať naši
rovesníci.
Cieľom je podporovať v deťoch:
•	záujem o kultúru iných národov,
•	učiť deti komunikovať v cudzom jazyku pri
získavaní nových exemplárov do zbierky,
•	učiť deti projektovo myslieť pri snahe o rozširovanie zbierky a nadväzovaní priateľstiev
so školami po celom svete.
•	verejne vystupovať a prezentovať zbierku
šlabikárov z celého sveta pred širokou verejnosťou.

Stručná charakteristika projektu, proces
realizácie:
Chceme vytvárať zbierku šlabikárov z celého sveta. Aktérmi, komunikačnými osobami
a projektovými manažérmi tohto projektu
by mali byť samotní žiaci. Komunikácia so
svetom by prebiehala v anglickom jazyku.
Šlabikáre by sme získavali ako dary alebo výmenou za naše šlabikáre. Predpokladáme, že
zbierka bude na škole prebiehať dlhodobo,
udržateľne po viac generácií.

Čo získa žiak:
•	rozvoj projektového myslenia
•	silnú motivácia učiť sa cudzí jazyk
•	prehĺbenie záujmu o kultúru iných národov
Vážení priatelia našej školy, v prípade, že by
ste mali možnosť nám získať exemplár do
našej zbierky šlabikárov, budeme veľmi radi.
Vopred ďakujeme všetkým za pomoc. Naša
zbierka je k nahliadnutiu na webstránke školy
alebo v sklenej vitríne budove na Komenského
ulici.
Barbora Rigóová
riaditeľka ZŠ

CHLAPCI Z BERNOLÁKOVA DOSIAHLI HISTORICKÝ ÚSPECH
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Členmi úspešného družstva pod vedením
pána učiteľa Lacka Eliaša boli:
Procházka, Cserpes, Štica, Hudák, Halás,
Kročko, Kalivoda, Ďugel, Fekete, Nagy Pavel,
Pacalaj, Hržič, Sikhart (na fotografii nie sú
v tomto poradí). Fotografia je z 1. miesta
v krajskom kole.
Každoročne sa naša základná škola zúčastňuje
množstva súťaží a olympiád, ktorých postupový pavúk smeruje až k celoslovenským víťazom. Našich úspešných žiakov vo vedomost-

ných, literárnych alebo športových súťažiach
nájdete na web stránke školy. Na výkony všetkých som veľmi pyšná.

Chlapci ďakujem za zviditeľnenie našej školy aj
obce Bernolákovo!
Barbora Rigóová
riaditeľka ZŠ

Bernolák 3/2017

Bernolák 3/2017

Osobitne by som chcela vyzdvihnúť mimoriadny úspech starších žiakov vo florbale.
Svojou šikovnosťou a disciplínou sa postupne
prebojovali v konkurencii 2 000 škôl až na celoslovenské kolo. Ich cesta viedla cez víťazstvo
v okresnom kole, víťazstvo v krajskom kole až
nakoniec obsadili nádherné 6.miesto na Slovensku!
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V mesiaci máj 2017 bolo v našej ŠKD veľa
radosti a vzrušenia. Uskutočnil sa futbalový
turnaj medzi deťmi z prvých ročníkov v ŠKD.
Deti už od skorej jari poctivo trénovali a naháňali futbalovú loptu. Do prípravy sa zapojili nielen náruživí futbalisti, ale aj dievčatá,
ktoré sa prestali báť lopty a futbal ich chytil
za srdce.
Turnaj začal vyžrebovaním súperiacich tímov
a pokrikom: Športu zdar! V jednom týždni sa
hrali rozohrávacie zápasy, a v druhom už zá-

pasy o umiestnenie. Rozhodcom bol otecko
jedného z detí pán, Ondrej Pisca, ktorý je od
detstva veľký futbalový fanúšik a zberateľ
futbalových trofejí. Pravidelne chodí raz do
týždňa do našej ŠKD a hráva s deťmi futbal.
Pre víťazné tímy zabezpečil putovné trofeje
a odmeny pre najlepších hráčov, za čo mu
patrí naše veľké poďakovanie. Celý turnaj prebehol v nadšení a deti hrali fair play a v plnom
nasadení. Lopta lietala od bránky k bránke
a brankári sa veru mali čo obracať. Nehrajúce deti povzbudzovali svoje tímy z plného

hrdla. Na ihrisku to žilo! Víťazné tímy boli odmenené putovnými trofejami a najlepší hráč,
brankár, strelec a futbalistka dostali diplom
a medajlu. Zápasy sledovala aj naša pani riaditeľka a osobne sa zúčastnila aj na vyhodnotení turnaja.
Pohybové aktivity sú pre deti v súčasnej dobe
veľmi dôležité pre ich zdravý vývin a našou
snahou je venovať im náležitú pozornosť.
Preto na záver: Športu zdar!

peľ, Veľký kúpeľ, Obora. A čo sa týka života v
Čiernej vode, tam nebol problém vidieť raky
alebo neopísateľné množstvo iných živočíchov, ktoré ani neviem všetky vymenovať.
Čo sa týka rybolovu, celé partie tam chodili
chytať ryby, v tej dobe to nebolo také prísne
ako teraz, takže sme chodili a chytali chodili a
chytali, chodili a chytali a podotýkam, že nikdy
sme neprišli naprázdno.
						
Situácia sa však podstatne zmenila. Poukážem
na úsek od mosta v Sacku a vyššie – vo Veľ-

kom kúpeli bolo v tej dobe asi 2 metre vody,
takže nebol problém skákať zo strmého brehu „hlavičky“ do vody. Tí odvážnejší skákali zo
stromu, ktorý stál na brehu. Skúste tam teraz
ísť a skočiť do vody, alebo chytiť tam rybu.
Toto všetko sa týka Čiernej vody.
Ľadová voda

pali z dôvodu, že bola pomerne chladná. Ale
o to viac sme tam chytali ryby. Najkrajšie šťuky boli tam, ba dokonca sa nám tam podarilo
chytiť aj kapra alebo zubáča. Dnes tam však
rybu nechytíte ani neuvidíte, lebo Ľadová
voda v podstate neexistuje! Z nášho krásneho
potoka sa stalo čo?

Životné prostredie

Životné prostredie

JARNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ MEDZI 1. ROČNÍKMI ŠKD V BERNOLÁKOVE

Skúste to pomenovať.

Ľadová voda sa skladala z troch veľkých jám.
Prvá jama bola najhlbšia – voda tam dosahovala hĺbku asi 2 metre. Tam sme sa veľa nekú-

Milan Takáč

VIETE, AKO PRACUJÚ LESY?
Lesy pracujú húževnato, účinne a dlhoveko.
Využívajú každú vhodnú chvíľu k fotosyntéze a k rozkladu vody, k dvom najdôležitejším procesom potrebných k tvorbe kyslíka
a organických látok, dreva, prípadne iných,
napríklad i prchavých látok. Sú vlastne svojou permanentnou aktivitou základom života
na našej planéte a už len samotnou prítomnosťou zdrsňujú zemský povrch a bránia
veternej erózii. Sú k tomu predurčené, ich
ukotvenie a statické vlastnosti sú podopreté
mimoriadnou ohybnosťou, ako nadzemná
tak aj podzemná časť. Ona im pomáha odolávať náporom vetrov o sile viac ako sto kilometrov za hodinu. Samozrejme, pokiaľ im
znížená kvalita ovzdušia nezmenila ohybnosť
na lámavosť, alebo doslova húžvovitosť a
krehkosť, ako je tomu napríklad v mestských
parkoch, pri frekventovaných cestách a v
permanentne ohrozovaných oblastiach.
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Áno, základom všetkého je výpar, výdaj
vody rastlinou, transpirácia, ktorá kraľuje
na styku rastliny s atmosférou. Je to zvláštny výpar, je riadený fyziologickým stavom
rastliny a nie „úplne“ fyzikálne ako výpar
z voľnej hladiny vody. Deje sa cez schopnosť
otvárania a zatvárania prieduchov listov,
ktoré samé o sebe budia svojou činnosťou
údiv. Sú to malé otvory, akési biologické
„dýzy“, ktoré pohyb vody z rastliny von
urýchľujú alebo aj zatváraním sa obmedzujú. Údiv spočíva v dvojsmernom toku
látok cez povrch listov. Vodná para, kyslík a
prchavé látky von a oxid uhličitý z vonka do
vnútra listu.

v slávnej záhrade môžete ešte dnes vidieť,
„pamätajú“ Kristove roky. Dokonca Japonci sa poslednú dobu hrdia ostrovmi,
na ktorých rastú stromy, ktorým odhadujú oveľa dlhší vek. Ich cédrom totiž určili
viac ako dvetisíc rokov. Letokruhy kmeňov
neklamú, ale vierohodne svojím počtom
deklarujú vek stromov a ich šírka vypovedá o počasí, ktoré v tom či onom období ich vývoja panovalo. Je to veľavravný
a hodnoverný inštrument, pomocou neho
odhadnete aj vek niektorým pretransformovaným drevám, napríklad aj drevám potopených vrakov.

Nie zbytočne sa hovorí, že lesy priťahujú
vodu. Je to tak, v rámci metabolizmu dokonca produkujú a do atmosféry vylučujú vysokomolekulárne látky, ktoré majú vlastnosti
kondenzačných jadier. Tie sú v podstate
základom miestnej tvorby mrakov a utvárania klímy v nich a nad nimi. Vegetácia Zeme
je vlastne jediným a najúčinnejším termo a
hydroregulačným faktorom „našej“ planéty.
Zmierňuje tuhé zimy a horúce letá. Pričom
kondenzačné jadrá vznikajú vlastne kombináciou vplyvu kozmického žiarenia na rastlinné plyny a na rôzne iné prchavé, typicky
druhovo voňajúce látky.

Príspevok končím opätovným zdôraznením
významu vegetácie v našej existencii. Sú to
silné slová, ale sú pravdivé, nespochybniteľné zvlášť ak hovoríme o drevnatej vegetácii. Vegetácia nám všeobecne zaisťuje
pre život potrebnú rovnováhu medzi ňou
a živočíšnou zložkou, reprezentovanou už
„temer“ len samotným človekom. Na nerovnováhu, ktorá sa už miestami objavuje
častou nevyspytateľnosťou počasia a hlási
sa „o slovo“, sa neodvažujem ani len pomyslieť. Napriek tomu z našich podmienok
spomeniem už neexistujúci les v Obore,
les zvaný Dolný Háj, Les v Novej Bažantnici, oklieštené, neudržiavané a nevhodne
zložené pásové lesy okolo vodných tokov,
ktorými sme do vznikajúcej nerovnováhy
v krátkej dobe, vlastne cez jedno storočie
prispievali. Pre mňa osobne a ešte žijúcich
rovesníkov je toto poznanie a rýchlosť premien prekvapivé. Ostáva však pravdou, že
rúbanie lesov je oveľa rýchlejšie ako ich
narastanie.

Pri pohľade na Jeruzalemské olivy sa človeku nechce veriť, že tie isté jedince, ktoré

Ján Navara

že som o toľkých vodných tokoch okolo nás
nevedel. Ale jedno dobre viem, že situácia
okolo našich vodných tokov nie je ideálna.
Zmienim sa len o dvoch menovaných tokoch,
a to je Čierna voda a Ľadová voda. Z dôvodu,

lebo som v ich okolí vyrastal a strávil som tam
od detstva veľa času. Takže tieto toky dobre
poznám. Začnem Čiernou vodou, kde sme
sa cez prázdniny kúpavali od rána do večera.
A bolo to pri Gáte, pri Svätej Anne – Malý kú-

VODA A BERNOLÁKOVO
Zaujal ma článok v časopise Bernolák, „Bernolákovo a voda“, kde sa autor článku podrobne
zmieňuje o vodných tokoch v okolí našej obce.
Uvádza tam rôzne informácie o počte tokov. I
keď som už pomerne starý, musím sa priznať,

Čierna voda v Sacku pod mostom.

Bývalé koryto ľadovej vody.
foto: Peter Horváth

Bernolák 3/2017

Bernolák 3/2017

Prenikajú koreňmi do značných hĺbok. Odtiaľ čerpajú a vedú vodu, v mnohých prípadoch do výšky sto i viac metrov nad zemský
povrch. Tvoria vlastne kolmú spojnicu, akýsi
druh kolmo postaveného „vodného mostu“,
akvaduktu medzi spodnou vodu a prízemnou atmosférou. Ich sacia sila, šíriaca sa
zhora nadol dosahuje aj niekoľko desiatok
atmosfér podtlaku. V prenesenom zmysle
slova sú to najstaršie, najvýkonnejšie a prírodou stvorené nasávacie vodné čerpadlá
tohto sveta. Sú spolu s výparom z pôdy základom kolobehu vody na súši, sotva ich niečím iným nahradíme, sú jednoducho aj pre
nás samotných - už len „veľkovýrobou“ kyslíka - nenahraditeľné. Inými slovami, je to
ten istý fenomén, ktorý zásobuje atmosféru
vodnou parou. Ona je vlastne - z aspektu
tvorby tak potrebného, skleníkového efektu – jednou z najdôležitejších súčastí atmo-

sféry a základom termoregulácie planéty.
Nielen oxid uhličitý alebo iné proklamované
zložky, ale aj vodná para, vlhkosť vzduchu.
Dovedna je to jednoduchý, permanentne
pôsobiaci mechanizmus, ktorého hnacou
silou je večný nedostatok, vlastne deficit
vody v rastlinách.
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V tomto období, keď už pre väčšinu ľudí skončili
dovolenky a deťom a mládeži začínajú klasické
školské povinnosti, hlavne na začiatku septembra nie je ľahké prejsť do štandardného režimu.
Vďačnou témou rozhovorov sú preto dovolenkové a prázdninové zážitky. Neraz sa niektorí
ľudia radi podelia o tieto spomienky aj tým,
že nám vo svojich mobiloch ukážu zaujímavé
momenty, zachytené krátkym videom alebo
fotkami. Či sa niekto vybral k moru alebo sa
túlal po horách, obdivoval historické pamiatky
alebo relaxoval na chate, všade je možnosť do
seba absorbovať čosi krásne, z čoho sa dá žiť
aj v ďalšom období. Ešte za totality, ako žiak
alebo študent som si vo víkendových prílohách
vtedajšej dennej tlače (jej odber sme mali povinný) veľmi rád prečítal pekné reportáže zo
zahraničia. V týchto cestopisoch som takmer
zasnene putoval po krajinách, do ktorých sa od
nás málokto dostal. Dnes, najmä mladí ľudia, už
cestujú nie imaginárne, ale reálne. Vôbec nie
je problém stretnúť mladých z našej vlasti aj v
takých kútoch sveta, kde by to nikto nečakal.
Veľmi im v tom fandím, lebo som presvedčený, že cestovanie veľmi napomáha nadobúdať
rozhľad a vedieť mnohé veci vnímať a hodnotiť
z globálnejšej perspektívy. Ale postupne si uve-

domujem aj čosi iné. Najmä v zámorí, ak som
chcel čosi hodnotné vidieť, bolo treba prejsť
stovky míľ. A tu prejdem pár kilometrov za našu
obec a mám pred sebou rovinatý kraj, ktorý ale
vôbec nie je fádny. Úrodné polia Žitného ostrova a pekné zákutia Malého Dunaja máme hneď
za chrbtom. Prejdem na opačnú stranu, a pred
očami sa mi vynára vinohradnícky kraj a úbočia
Malých Karpát.
Jedna z legiend hovorí o tom, že keď Pán Boh
rozdeľoval svet jednotlivým národom, akosi
sa na nás pozabudlo. A vtedy si vraj Pán Boh
spomenul, že ešte kdesi v strede Európy je
malý kúsok voľnej zeme, a ten nám daroval. Je
to len legendárny príbeh, ale ten malý fliačik
zeme na mape tohto sveta, akým je Slovensko,
má svoje čaro. Kým vládzem, ešte túžim vidieť
niečo zo šíreho sveta, ktorý nám dal Pán Boh
do daru (do prenájmu?). Ale stačí aj pohľad od
nášho kostola, kde máme celé Bernolákovo ako
na dlani, a už teraz Vám poviem, že sa vopred
teším na jesennú scenériu listnatých stromov,
hrajúcich všetkými farbami. Svoje čaro budú
mať aj prvé hmly. Som vďačný Bohu za každé
ročné obdobie. Dúfam, že vydržia čo najdlhšie všetky štyri, lebo čoraz kratšia jar a jeseň

nám naznačujú premeny, ktorými prechádza aj
tunajšia klíma.
Ale je tu ešte aj iná krása, ktorá nás pozitívne
formuje. Keď som s mojimi farníkmi na začiatku júla absolvoval splav po Malom Dunaji, tie
meandre pôsobili čarokrásne. Ale rovnako sa
mi páčila atmosféra, ktorá tam panovala vo
vzájomných vzťahoch, v prežívaní duchovného
bratstva, vzájomnej pomoci a zdravej veselosti
(no síce ešte musím nejako zrátať našim miništrantom, že v posledný deň sa pri oblievačke
dostala poriadna spŕška aj mne :). Budem sa
snažiť byť veľmi kreatívny a originálny – nech to
(ne)berú ako vyhrážku :) ).
Aj obdiv ku kráse sveta a prírody môže napomáhať v kultivovaní krásy duše. Preto na malú
inšpiráciu Vám na záver ponúkam text z piesne
súboru Melódia z horného Považia: „Miluj si
svoju vlasť, ten slovenský kraj, ako poklad drahý v srdci si ho maj. Keď nás osud z domoviny
zavolá, spomeň si vždy na mamičkine slová:
,Miluj si Slovensko, ten svoj rodný kraj, až budeš vo svete, stále spomínaj.´“
Branislav Čaniga, bernolákovský farár

V spomienkach sa vraciam do detstva a mladosti, kedy to bol pre nás, deti ,výnimočný
deň, na ktorý sme sa dlho pripravovali. Domy
sa leskli čistotou, priedomie bolo vyzametané, v záhrade práve kvitli pestré ruže, hrebíčky... Vôňu pečenej hydiny a koláčov bolo cítiť
z každého domu. Slávnostne vyobliekaní sme
sa pobrali do kostola, odtiaľ procesiou za zvu-

kov Záhruškovej dychovej hudby a zbožného
spevu dedinou. Pri oltári sme vzdali Bohu česť
a slávu a pokračovali ku kaplnke, kde sa konala
slávnostná svätá omša. Domov sme sa vracali popri šiatroch obchodníkov predávajúcich
hračky, sv. obrázky, perníkové srdiečka, korálky a iné atrakcie. Doma nás čakal slávnostný obed. Potom sme sa vybrali na kolotoče
a zmrzlinu. Ako mládež sme zamierili na futbalové ihrisko – terajší Športový areál J. Popluhára. Večer sa konala zábava na Sokolskom – na
Trnavskej ulici alebo v parku.
Na druhý deň boli hodky, kedy sa zišli susedia
a dojedali sa zbytky jedál. Potom sa už dni kráti-

ďalší vývoj sa už nečakalo, a naskakujúc do autobusu sme urýchlene, bez putovného pohára
opúšťali tamojšiu dedinu, a viac sme sa v nej
neobjavili.
Zabezpečovaciu alebo zadržiavaciu taktiku
pod krycím menom „strčko – brčko“ sme však
využívali ďalej, veď sa nám vtedy osvedčila.
Koniec koncov, bol to vynikajúci rozvážny spôsob prechodu z obrannej činnosti do útočnej
a zišiel sa aj v prípade šetrenia časom. Bol však

náročný na technickú zdatnosť všetkých hráčov, brankára nevynímajúc. A tak ma pri pohľade na súčasný futbal napáda, že ak si dnes
niekto myslí, že taktiku vychádzať do útoku
zo zabezpečenej obrany vymyslel niekto z
tzv. hviezdnych mužstiev západného sveta,
sa „proklate“ mýli. Autorom nie je nik iný, len
náš hrajúci tréner Ľuďo H., alias „Cinca“, to mi
verte !!!
Ján Navara

NAŠA ZUŠ SA STÁLE ROZVÍJA A RASTIE
Základná umelecká škola sa tohto roku pochválila rekordným počtom 20 absolventov.
Oproti prvému školskému roku 2006/2007
je to desaťnásobok. Žiaci výtvarného odboru
sa predstavili rôznorodou výstavou, hudobný
odbor pripravil pre svojich priaznivcov pestrý
koncert, absolventi literárno-dramatického
odboru predviedli svoje umenie v úryvkoch
z muzikálov West Side Story a Annie. Absolventské podujatia sú stále niečím nové, atmosféra každého z nich je neopakovateľná
a jedinečná.
Vďaka ústretovosti starostu obce, Mgr. Richarda Červienku, a vedenia Spojenej školy sa
nám podarilo otvoriť dve nové učebne – trie-

HODY NAŠE
Tento sviatok pripadá vždy na nedeľu po sviatku sv. Anny, ktorá je v našej obci zasvätená
pútnickému miestu – Kaplnke sv. Anny, ktorá
je kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa v krásnom a útulnom prostredí, obklopená stromami a potokom. V tento deň sa slávi sv. omša.

dil znenazdania loptu do stredu ihriska. Naše
dve rýchle krídla, Bican s Dedom prebehli
uhlopriečne s ňou celou polovicou ihriska a
vzápätí vsietili poisťujúci druhý gól. Ľuďo od
radosti oznámil hosťujúcemu, ale mimoriadne
rozčúlenému brankárovi, že mu niečo padlo
do siete. Gól v posledných minútach považoval súperov brankár za potupu, a keď sa mu
Ľuďo ešte aj na dôvažok- nie v zlom- zasmial
do tváre, padla prvá facka. Druhá a ďalšie padali pri urýchlenom odchode do autobusu. Na

Základná umelecká škola

Názory a postrehy

DOMA JE DOMA

du kresby a triedu výtvarnej grafiky. Žiaci výtvarného odboru sa tak od septembra môžu
tešiť na ešte pestrejšie vyučovanie v útulných
priestoroch.
Informácie o podujatiach ZUŠ nájdete na novej webstránke www.zusbernolakovo.sk,
kde budú zverejnené pozvánky na aktuálne
pripravované školské i mimoškolské akcie
a kalendár podujatí na školský rok 2017/2018.
V septembri privítalo svojich žiakov niekoľko nových tvárí: vo violončelovej triede pani
učiteľka Angelika Fábryová, v klavírnom oddelení pani učiteľka Daniela Škottová, v gitarovej triede pán učiteľ Ondrej Trubač. Prajem
im, aby si našli cestu k svojim novým žiakom.

Celému pedagogickému tímu želám veľa síl
a elánu k novým krásnym skladbám, tanečným choreografiám, piesňam i výtvarným
prácam, ktorými radi spestríme kultúrny život
nášho Bernolákova.
Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka školy

li, podľa príslovia o počasí – Svätá Anna chladná
zrána – sa už nedalo ani kúpať v Čiernej vode.
Tieto časy sú preč, naša generácia zostarla. Ako seniorka sledujem priebeh obradov,
ktoré každý rok vysielajú z iného pútnickeho
miesta, už iba cez televíznu obrazovku.
Verím, že táto tradícia sa u nás zachová – aj
vďaka novému pánovi farárovi Mgr. Branislavovi Čanigovi a usporiadateľom tejto krásnej
slávnosti. Nech Boh všemohúci žehná Vaše
kroky.
Eva Šticová z Obilnej ulice
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„Strčko – brčko“ nie je názov rozprávky, akoby
sa mohlo na prvý pohľad zdať. Je to futbalovo
herný prvok, ktorý svojho času, ešte v minulom tisícročí, vymyslel Ľuďo H. alias „Cinca“,
náš spoluhráč a zároveň tréner. Bolo to tak,
že mužstvo sa jedného dňa ocitlo v stave trénerského vákua a nebolo človeka, čo by sa bol
tejto funkcie chcel a mohol ujať. Ak by sa aj
bol niekto odborne vhodný našiel, nebol by
prešiel cez rafinované sito „strany“, a ten, ktorý by aj prešiel, bol by zaručene futbalovým
diletantom. Nič iné neostávalo, len presvedčiť Ľuďa, nech sa obetuje. Kto iný by to mohol
lepšie a na odbornejšej úrovni robiť, ak nie on.
Bol už predsa v druhom ročníku na vysokej
škole telesnej výchovy a športu. Na dobrej

úrovni ovládal temer všetky druhy u nás známych loptových hier. V hádzanej bol dokonca
juniorským reprezentantom vlasti, ale futbal
zostal predsa jeho srdcovou záležitosťou, a
medzi nami povedané, hral vždy „prvé husle“.
Takáto voľba nemala chybu, vyvierala „ zdola“
a kádrovo nebol náš kandidát na tom až tak
zle. Návrh sa logicky stal prijateľný, aj pre ideologické božstvá vládnuce a rozhodujúce vtedy
aj o futbalovom dianí našej dediny. Novopečený tréner začal prvé tréningy nekompromisnou tvrdou kondičnou prípravou, pričom
nezabúdal okrem technickej a hernej prípravy
ani na futbalovo- strategické myslenie každého z nás. Zadržiavaciu taktiku v prípade nášho vedenia v zápase nazval pracovne hrou na

„strčka- brčka“. Overili sme si ju v hodovom
zápase niekde na „maďaroch“, keď sme niekoľko minút do konca zápasu viedli jednogólovým rozdielom a hodlali sme stav za každú
cenu udržať a získať putovný pohár. Vtedy
pribehol ku mne a vydal pokyn : „ Budeme
hrať systémom strčko – brčko!“ Tak som mu
loptu nahral, chvíľu sa s ňou maznal, nahral
Budzimu, ten Pištovi, a keď to pochopili aj iní
z útoku- Kajo, Saly, Bican,Bidi, Dedo, Ipo a iní,
začali sa postupne pridávať aj ostatní hlasito
oboznamujúc, že hráme systém strčko - brčko. Protistrana bola zmätená, nevedela, čo sa
deje, jeden druhého sa pýtali „mi az a strčko
– brčko ???“. Po niekoľkých podarených pokusoch, ako získať cenné minúty, Ľuďo vyho-
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SPOMIENKA NA FUTBAL – STRČKO-BRČKO
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Narodili sa

Milan Kunetka a Lenka Hiklová
Denis Šnírer a Andrea Aufrichtová
Igor Jancić a Nina Lačok
Juraj Chovan a Monika Schwarczová
Patrik Bíro a Jana Šupalová
Miroslav Lezo a Martina Časárová
Miloslav Weizer a Irena Sklenicová
Marek Gálka a Kristína Popluhárová
Vladimír Pláteník a Marianna Farkašová
Štefan Hodas a Gabriela Hučková
Jaroslav Zdrchaný a Jana Olbrichtová
Tomáš Černák a Melinda Blazseková
Aleksander Đorđević a Eva Lukovičová
Ondrej Vráblik a Martina Solčányiová
Michal Stanček a Dagmar Kováčová
Jaroslav Koštial a Júlia Brisudová
Karol Vaško a Jana Hanová

Júlia Sekerková
Adam Repta
Timotej Martinák
Peter Pleško
Alexander Horváth
Teo Ján Lehocký
Fabián Fotta
Félix Fotta
Filip Javorník
Olívia Brontvai
Lucas Filip Lavigne
Rebeka Lenčuchová
Nella Kastlová
Natália Guldanová
Stela Nemčáková
Ella Letizia Čírová
Terézia Kristínová
Hana Kollarovičová
Paulína Krištofíková
Oliver Makovec
Michaela Chalaniová
Tatiana Paprčková
Barbora Hudíková
Kristína Hudíková
David Melichárek
Matúš Gulik
Miriam Repková
Anton Balažovič
Michal Lehotský
Nino Maderič
Ela Jakodová

Naši jubilanti

Uzavreli manželstvo

máj
Jozef Holič
Marta Lehocká
Wladyslav Pociecha
Irena Šallingová
Karol Brunovský
Kamil Albrecht
Viera Pláteníková
Helena Ambrová
Jolana Volentičová
Ján Trubač
František Maloch
Leopold Maár
Emil Viktorín
Anna Budovská

70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
80
85
90

Tomáš Bartoš a Zuzana Trnovcová
Ivan Janek a Alena Valčeková
Peter Kleja a Zuzana Somíková
Nyall Robert Frye a Katarína Hromeková
Kamil Vyskočil a Kristína Jakubová
Ivan Švorc a Andrea Kútyová
Andrej Dobrovodský a Simona Gécová
Peter Kráľovič a Jana Pellerová
Lukáš Koncový a Martina Oršošová
Martin Murín a Jana Chabanová
Jaroslav Širka a Sandra Dimić
Miroslav Krivosudský a Martina Pajchortová
Michal Múčka a Martina Matúšková
Dušan Marenčák a Marianna Števková

jún
Ren Fa Ma
Marta Komadová
Juraj Pečuch
Pavol Káčer
Jozef Veselovský
Milan Malíšek
Mária Bartová
Viera Jankovičová
Mária Saturyová
Valéria Vršková
Ján Dulai
Mária Nagyová
Ján Sabo

70
70
70
70
75
75
75
80
80
85
85
85
90

Navždy nás opustili

Roman Sikhart
Oľga Jezberová
Jozef Kalivoda
Jozef Konyarik
Peter Gebrián
Ladislav Moško
Žofia Novotná
Mária Jašková
Helena Petrášová

59
75
68
57
66
69
85
89
79

Jozef Csővári
Terézia Kinčešová
Martin Matej
Pavol Ondruška
František Ďurčo
Alžbeta Laurová
Mária Wenzlová
Stanislav Vitek
Hasmik Gabrielian
Peter Turcer
Anna Jankovičová
Silvester Erdélyi
Ľubomíra Čambálová

91
83
53
87
51
78
72
69
61
72
82
93
61

Dňa 17. augusta uplynulo 10 rokov od smrti
manžela Štefana Kováča. Touto cestou si na
neho spomína manželka Anna, dcéra Mirka
a Michaela s rodinami.

júl
Peter Barus
Pavel Bátorfi
Vít Géc
Miroslava Šuttová
Antonia Kreutzová
Marta Lešková
Milan Slaný
Jozef Kopecký
Paskal Popgeorgiev
Anna Bieberová
Ivan Kolenič
Marta Kocková
Miloš Jurkovič
Mária Bělejová
Emília Gajdošová
Štefan Šmihla
Viera Štiglicová
Jozef Bezák
Anna Kováčová

70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
80
80
80
80
80
85
85
85

Krásne životné jubileum 95 rokov oslávil
4. júna pán Ján Sabo. Pri tejto významnej príležitosti jubilanta navštívil starosta obce Mgr.
Červienka, aby mu osobne zaželal veľa zdravia
a spokojných a šťastných rokov medzi svojimi
najbližšími.
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Krásne
chynou
s tradicnou domácou ku
strávené
svadby, oslavy, pro mócie, chvíle bez
krstiny ...
starostí.

Reštaurácia
Penzión

Vám ponúka

ko mfortné ubytovanie
miestnost
a prezentacnú

www.penzionpalenica.eu

Hlavná 69/A, 900 27 Bernolákovo, Tel.: +421 (0)917 414 158, (0)2 4525 8425
e-mail: penzionpalenica@ penzionpalenica.eu

HISTORICKÝ KALENDÁR
JÚL

1. 7. 1952 prišiel smerom od Ivanky prvý kombajn a 4. júla sa začala prvá kombajnová žatva
v Bernolákove.

zajatia. Víťazná bitka prispela k víťazstvu nad
osmanským vojskom v bitke o Viedeň, ktorá
bola 12. 9. 1683.

3. 7. 1927 sa v Čeklísi narodila prof. Ľudmila Peterajová. Bola historička umenia, spisovateľka,
učila na Vysokej škole výtvarných umení, bola
kurátorka výstav vo viacerých galériách.

AUGUST

3. 7. 1983 v Českých Budějoviciach zomrel učiteľ, maliar, spisovateľ František Volf. V rokoch
1929 až 1930 bol riaditeľom ľudovej školy
v Čeklísi. Narodil sa 1. 12. 1897 v Třeboni.
3. 7. 2003 bolo slávnostné otvorenie Domu
sociálnych bytov na Mostovej ulici. Celkové
náklady na výstavbu a zariadenie dosiahli 3,3
mil. Sk.
4. 7. 1887 sa v dome č. 84 narodil Jozef Kinčeš,
starosta v období 1938 až 1939.
11. 7. 1853 sa v Bratislave narodil Mihály Antal
Károly Mária Esterházy. Venoval sa rozmanitým aktivitám, predsedal niekoľkým uhorským spolkom, bol jedným z prvých vlastníkov
automobilu v monarchii, bol cestovateľ a fotograf. Pri kaštieli mal fotolaboratórium.
17. 7. 1963 Pamiatkový úrad SR vyhlásil za
nehnuteľné kultúrne pamiatky v obci: Eszterházyovský kaštieľ, kaštieľsky park, kostol sv.
Štefana kráľa, kaplnka sv. Anny,
stĺp hanby a pomník A. Bernoláka.
18. 7. 1870 sa v dome č. 123 narodil Daniel
Frindrich, richtár v období 1920 až 1923.
25. 7. 1722 sa v Mikulove narodil Jakub Fellner, staviteľ, majster neskorého baroka. Upravoval kaštieľ v Čeklísi.
25. 7. 1863 sa v dome č. 182 narodil Jakub Príkopský, starosta v období 1923 až 1927.
26. 7. 1914 na sviatok sv. Anny - patrónky
obce, bola v Rakúsko-Uhorsku vyhlásená mobilizácia. Mladí muži z obce narukovali na bojiská a 43 ich zahynulo.
28. 7. 1979 zomrel Jozef Mutkovič, vládny komisár v obci od 14.3.1939 do 2.4.1945. Pochovaný je v Slávičom údolí v Bratislave
29. 7. 1683 v blízkosti Bernolákova desaťtisícová armáda na čele s cisárskym generálom
Karolom Lotrinským porazila osmanské vojsko
osmanského pašu Husajna. V boji padlo okolo
700 nepriateľov a podobný počet sa dostal do

Bernolák

2. 8. 1782 sa v Rači narodil Štefan Prokeš, v
Bernolákove sa oženil s Máriou Fülöpovou a
po jej smrti s Teréziou Polgárovou. Ich potomkovia žijú v Bernolákove aj v súčasnosti.
7. 8. 1959 sa stala najväčšia železničná havária
v Bernolákove.
9. 8. 1914 sa narodil Ľudovít Szalai, predseda
miestneho národného výboru v období 1957
– 1971.
10. 8. 1775 sa konala hromadná svadba 12
sedliackych párov v parku pri kaštieli. Zorganizoval ju gróf František Esterházy. Novomanželia pochádzali z obcí, ktoré patrili do panstva
Esterházyovcov.
22. 8. 1831 zomrela prvá obeť epidémie cholery v Bernolákove.
22. 8. 1951 v Bratislave začal vykonštruovaný proces „Biela légia“. O tri dni bol vynesený
rozsudok nad mladými mužmi z Bernolákova:
J. Kocka bol odsúdený na 12 rokov odňatia slobody, M. Kinčeš na 10 rokov, M. Satury a A.
Jača boli odsúdení na 3 roky, V. Žovák na 2,5
roka a Š. Buzgovič na 2 roky.
26. 8. 1977 JRD Pokrok so sídlom v Chorvátskom Grobe (od r. 1973 bolo jeho súčasťou
JRD Bernolákovo) dostalo od prezidenta republiky vyznamenanie Rad práce.
29. 8. 1964 nová obecná knižnica bola umiestnená v Kultúrnom dome. Slávnostné otvorenie
sa uskutočnilo pri príležitosti 20. výročia SNP.

SEPTEMBER

1. 9. 1963 slávnostne otvorená Nová škola na
Komenského ulici.
1. 9. 1993 činnosť začalo Športové gymnázium v priestoroch PTŠ.
4. 9. 1932 sa uskutočnil I. ročník Štefánikovho
maratónu. Štart bol na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, v Čeklísi bola obrátka a cieľ
bol v Petržalke na štadióne ŠK.
5. 9. 1866 bola v matrike zomretých na fare
v Bernolákove zaznamenaná prvá obeť cholery. Posledná obeť zomrela 19. 10. 1866.

7. 9. 1413 bol v Bratislave prešetrovaný prípad
vraždy. Stolársky majster Hinc Genglein preklal nožom Pavla Obrachta v dome richtára
v Čeklísi.
7. 9. 1993 Pamiatkový úrad SR vyhlásil memoriálnu kaplnku Jozefa Esterházyho za kultúrnu
pamiatku. Nachádza sa uprostred cintorína.
10. 9. 1825 sa v obci Bořenovice okr. Kroměříž
narodil František Odnechta. S Máriou Blechovou založili bernolákovskú vetvu rodu.
12. 9. 1931 sa v Čeklísi narodil významný
vodohospodár Július Binder.
12. 9. 1935 sa v Čeklísi narodil jedinečný futbalista Ján Popluhár.
15. 9. 1773 v Čeklísi zomrel farár Anton Radič.
Bol jezuita, spoluautor učebníc fyziky.
15. 9. 1928 sa v Čeklísi narodil spevák Jozef
Kuchár.
17. 9. 1938 sa v Čeklísi narodil futbalista Ľudovít Cvetler. V drese Slovana Bratislava získal
Pohár víťazov pohárov (1969), bol majster
Československa (1970 – 71), víťaz Československého pohára (1962 – 63 a 1968). Je držiteľ
striebornej medaily z olympijských hier 1964
v Tokiu.
17. 9. 1871 v Čeklísi v dome č. 131 zomrel
Anton Vörös de Magyarbél, pôsobil tu ako
katolícky farár v rokoch 1844 – 1871.
19. 9. 1715 sa v Pápe narodil uhorský kancelár František Esterházy. Patrilo mu panstvo
Čeklís.
21. 9. 1911 sa v Muránskej Dlhej Lúke narodil
MUDr. Štefan Roháč-Valach. Bol obvodným
lekárom v Bernolákove. Ordináciu mal vo vtedajšom zdravotnom stredisku na Poštovej ulici. Zomrel v roku 1984 v Bratislave.
22. 9. 1957 bol slávnostne posvätený evanjelický kostol na Poštovej ulici. Základný kameň
bol posvätený 10 rokov predtým (14. 9. 1947)
a hrubá stavba aj so strechou stála do konca
roka.
28. 9. 1842 v Čeklísi zomrel farár Anton Bánik.
Mal 82 rokov, na fare v Čeklísi žil od r. 1795.
Pravdepodobne bol najdlhšie pôsobiacim
kňazom v obci.
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