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Zo stola redakčnej rady
Vážení občania Bernolákova, s radosťou vám prinášame
nové číslo Bernoláka a zároveň sa ospravedlňujeme
za drobné oneskorenie jeho vydania.
V tomto čísle vám v obrazoch pripomenieme podujatie Dni
obce a zároveň vás pozývame na ďalší program prebiehajúceho Kultúrneho leta. Veľký priestor sme v tomto vydaní venovali Základnej umeleckej škole. Možno sa to nezdá,
ale od jej založenia už skutočne ubehlo 10 rokov.
Do pozornosti dávame dátum 15. september – je to kľúčový termín na výpočet výšky podielovej dane obcí a miest
na budúci rok. Obyvatelia Bernolákova, ktorí sa ešte neprihlásili na trvalý pobyt, tak majú príležitosť zabezpečiť
pre našu obec viac prostriedkov na budúce obdobie. Podrobnejšie informácie nájdete v príspevku na strane 20.
Redakčná rada
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Dni obce Bernolákovo 2016
Kto neprišiel zaváhal. Bolo to pestré, skvelá nálada sa udržala
aj napriek troche dažďa, oba dni boli hojne zastúpené všetkými
generáciami. V bohatom programe si každý prišiel na svoje a užil
si vynikajúcu atmosféru. Športové súťaže, atrakcie, sprievodné
aktivity, koncerty najrôznejších žánrov, tanečné vystúpenia,
atraktívne show, diskotéka, tancovačka, zábavné súťaže, široká
ponuka jedla i nápojov, atraktívne kapely, proste všetko čo patrí k festivalu dobrej nálady. Ani dážď neovplyvnil účasť, počas
oboch dní prišlo niekoľko tisíc Bernolákovčanov i návštevníkov z
iných obcí a miest. Zrejme nemá význam viac o podujatí rozpisovať, prezrite si galériu fotografií z tohtoročných Dní obce. Tešíme
sa na ročník 2017.
Peter Quarda
autor fotografií: Miroslav Pochyba
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Výsadba novej zelene
V uplynulom roku si mohli občania
všimnúť mladé stromčeky, ktoré pribudli v okolí najrušnejších ulíc v obci.
Bližšie informácie o výsadbe a konkrétnych druhoch drevín nám poskytla pani Daniela Hammeschmiedtová
z referátu ochrany životného prostredia.
Na Hlavnej a Dukelskej ulici sa vysadilo
36 kusov Japonskej čerešne (Prunusserrulata Kanzan).
Doplnili sme chýbajúce stromy v existujúcej aleji a náhradu za stromy, ktoré budeme musieť postupne vyrúbať z dôvodu
zlého zdravotného stavu a prestarnutia
drevín. Nové dreviny sú vysadené na 220
cm kmienku z dôvodu, aby koruna stromu
bola dostatočne vysoko nad chodníkom
a cestou. Korene dosahujú dostatočnú
hĺbku na to, aby nedochádzalo k narušeniu chodníkov. Je to vynikajúci strom
na výsadbu stromoradí alebo pestovanie
ako solitér. V dospelosti dorastá do výšky 8-10 metrov a šírky 5-8 metrov. Toto je
jedna z najobľúbenejších a zároveň najodolnejších okrasných čerešní. Je to zdravo rastúci malý až stredne veľký, opadavý
strom. V mladosti je vzpriameného vzrastu,
no s vekom sa jeho koruna rozširuje. Na
jar je celý pokrytý veľkými, plnými, purpurovo-ružovými kvetmi a krátko po nich sa
na ňom objavia mladé bronzové listy.

Na Poštovej ulici bolo vysadených 50 kusov druhu Jaseňovec metlinatý (Koelreuteriapaniculata).
Výsadba alejových drevín na Poštovej ulici má pokračujúci ráz alejí v nadväznosti
na Hlavnú ulicu. V budúcnosti nahradí
ovocné stromy – slivky, ktoré si vysadili
občania a dnes vykazujú v značnej miere
znaky choroby. Navyše väčšina obyvateľov
ulice nemá záujem o zber plodov a tieto
opadávajú na priľahlé chodníky a cestu.
Slivky musí obec v blízkej dobe vyrúbať
a táto výsadba nielen nahradí chýbajúce
stromy, ale vytvorí oveľa estetickejší dojem. S výsadbou budeme pokračovať aj
tento rok, aby sme vytvorili súvislú stromovú aleju. Nové dreviny sú vysadené
na dostatočne vysokom kmienku, aby koruna neprekážala pohybu áut a chodcov.
Ide o stromy listnaté, strednej výšky 4-7
metrov. Sú to jedny z mála stromov, ktoré kvitnú v lete. Majú žlté kvety a listy sa
sfarbujú na jar do ružova, v lete sú jasne
zelené a na jeseň maslovo žlté. Po odkvitnutí strom zdobia lososovoružové tobolky
v tvare lampiónikov s plodmi.

• zatienenie cyklotrasy – Za posledné
roky sa ukázalo, že teploty v lete stúpajú a prejazd po rozpálenom chodníku je
nepríjemný
• ochrana ovzdušia v danej lokalite – zachytávanie emisií pri zvýšenej automobilovej doprave, ktorá výrazne narastá
z dôvodu novej výstavby rodinných domov v okrajových častiach obce
• hluková bariéra z rovnakých dôvodov –
zvýšenej automobilovej dopravy
Stromy sú listnaté, stredného vzrastu
8-12metrov. Tvoria kompaktnejšiu korunu, vertikálne oválneho tvaru, rastie rýchlo a zachováva si vzpriamený vzrast. Je to
veľmi atraktívna odroda javora červeného, listy sú v lete zelené a na jeseň majú
krásnu červenú farbu. Pre svoj vzpriamený vzrast bol zvolený na výsadbu pri cyklotrase, aby konármi netvoril prekážku
pre jazdu po chodníku.

Na Trnavskej ulici bolo pôvodne vysadených 47 kusov Javora červeného (Acer
RubrumScanlon).
Referát životného prostredia sa rozhodol
pre túto výsadbu z viacerých dôvodov:

Na základe žiadosti od Regionálnych ciest
Bratislava nás Okresný úrad Senec požiadal o premiestnenie týchto stromov na iné
miesta. Nezavážili žiadne z horeuvedených
dôvodov, ani to, že cyklotrasa sa v letných
mesiacoch nedá využívať a potrebuje prírodné zatienenie. Výsadbu postupne presádzame do iných vhodných lokalít, ako sú
parčík na ulici Topoľový rad, lokalita Žabák,
Brusnicová ulica a iné.

vykopaným materiálom, ktorý mal byť
pri svojej nevhodnosti na spätný zásyp
nahradený vhodným zhutniteľným materiálom (napr. štrkopieskom). Zhotoviteľ sa
vyjadril , že prepadnuté úseky ulice opraví tak, aby sa po nej dalo jazdiť, ale necíti
sa byť viazaný vykonaním ďalších opráv,
nakoľko predošlé vedenie obce upozorňoval, že zasypávanie výkopov zeminou
z nich je neprípustné a nevyhovuje normám a dopravnej záťaži na Poštovej ulici.
Podľa vyjadrení Alpine Slovakia predošlé
vedenie obce tieto upozornenia nebralo
na vedomie.
Takto sa začal nekonečný kolotoč výmeny
listov, mailov, telefonátov – súčasné vedenie obce trvá na reklamácii a odstránení
nedostatkov, Alpine Slovakia sa vyjadrila,
že opravy má uhradiť obec, nakoľko nedodržala technologické postupy.
V máji 2015 Obecný úrad žiadal o spoločné stretnutie všetkých zainteresovaných v
tejto veci – predošlé vedenie obce, stavebného dozoru projektu, spoločnosti Combin

i jej subdodávateľa Alpine Slovakia za účelom objasnenia celkovej situácie a návrhu
ďalšieho riešenia. Stretnutie sa nakoniec
neuskutočnilo, nikto z bývalého vedenia
obce a ani stavebný dozor neprišli.
Obecný úrad preto znovu zaslal spoločnosti Combin Banská Štiavnica, s.r.o.
ďalšiu reklamáciu. Podľa stavu podložia zásypu a okolia výkopov bolo zrejmé,
že celá cesta je podmočená vodou a použitie vykopanej zeminy na spätný zásyp výkopov bolo závažnou chybou. Subdodávateľ
– spoločnosť Alpine Slovakia ďalej trvala
na tom, že nie je ochotná znášať náklady
na opravu ulice, navrhla obci, aby si cestu
opravila sama vo vlastnej réžii, s čím sme
zásadne nesúhlasili. Prečo by mal čierny
Peter nakoniec ostať v rukách obce?
Koncom septembra 2015 sa ľady konečne
pohli. Ďalšieho zo série stretnutí sa zúčastnil aj zástupca projektanta kanalizácie spoločnosti PROVAK, s.r.o. Medzitým sa prepadlo niekoľko sto metrov Poštovej ulice.
Návrh konečného riešenia reklamácie bol
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Projekt kanalizácie v našej obci bol
skolaudovaný koncom roka 2014.
Už hneď v januári 2015 sa na Poštovej
ulici začali prepadávať prvé úseky asfaltu
s podkladovým betónom. Mesiac na to už
situácia na Poštovej nebola únosná. Miestami výkopy nad kanalizačnými prípojkami
vedenými naprieč celou šírkou ulice „sadali“ o 15 až 20 cm. Spoločnosť Slovak Lines
upozornila Obecný úrad, že kvôli bezpečnosti presmeruje autobusovú dopravu.
Dočasné dopravné značenie aspoň sčasti
zachraňuje situáciu a našťastie nedochádza k závažným kolíziám automobilov.
Spúšťa sa proces reklamácií zle vykonaných prác na kanalizácii Poštovej ulice.
V marci 2015 sa uskutočnilo stretnutie
vedenia obce, spoločnosti Combin Banská Štiavnica, s.r.o. (víťaz verejného obstarávania na projekt kanalizácie, ktorý
o 59% „podliezol“ predpokladanú oprávnenú cenu projektu kanalizácie) i jej
subdodávateľa Alpine Slovakia. Výkopy kanalizácie boli zasypané pôvodným

v závislosti od počasia. „Zimný zásyp“ bol
odstránený, namiesto neho sa naviezla
a zhutnila štrkodrva s následnou kontrolou
úrovne zhutnenia meraním. Potom bola
uložená vrstva hrubého cestného betónu
a po dosiahnutí požadovanej pevnosti sa
na ňu uložil asfaltový povrch. Betón
i asfalt prekrývajú výkopy z každej strany
v dostatočnej šírke. Projektant kanalizácie, COMBIN i Alpine Slovakia sa vyjadrili,

že takáto oprava prepadnutých výkopov
bude postačujúca a opätovné „sadanie“
vozovky už nehrozí. Rovnaký postup bol
použitý aj na iných úsekoch kanalizácie
v obci a na nich k „sadaniu“ nedochádza.
Ostáva nám len veriť, že tomu tak naozaj
bude a problém Poštovej ulice sa podarilo
vyriešiť.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce

UDIALO SA V OBCI

nasledovný: sadajúce úseky boli ešte v novembri 2015 znovu vykopané do hĺbky 5060 cm pod úroveň jestvujúcej ulice. Ďalej
sa tento výkop zasypal zhutniteľným materiálom (drvený betón, štrkodrva a vyfrézovaný asfalt). Prípadné sadnuté miesta boli
priebežne dosypané počas zimy jemným
materiálom. V takomto obmedzenom režime Poštová ulica prežila až do jari 2016.
Následne začali finálne opravné práce

Verejnú kanalizáciu a prípojky pre 65 rodinných domov na uliciach Jabloňová, Višňová, Slivková, Marhuľová a Broskyňová,
taktiež prečerpávaciu stanicu v tejto zóne,
vybudovala spoločnosť MATE s.r.o., Žilina.
Následne toto dielo darovala obci Bernolákovo v celom rozsahu ku dňu 19. 3. 2007.
Obec tento dar prijala ako neskolaudovaný. Podľa odovzdávacieho protokolu z roku
2007 ako aj zápisu zo skúšky vodotesnosti z 27. mája 2006 (vykonala firma Karol
Ryšavý, Senec) bola kanalizácia odovzdaná
bez chýb.
Po urgenciách obyvateľov z tejto lokality (písal sa rok 2015) a na základe
ich otázok prečo nemôžu byť pripojení

k predmetnej kanalizácii a prečo nemôže byť
táto kanalizácia odovzdaná obcou do prevádzky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
(ďalej len „BVS“) sme začali zisťovať viac.
Pôvodná prečerpávacia stanica (na Višňovej), ktorá bola medzitým prepojená
s tlakovou kanalizáciou na Jabloňovej
(budovanej z eurofondov) je nefunkčná.
Nebola ani nikdy vybavená potrebným
technologickým zariadením. Obec preto
vybudovala novú prečerpávaciu stanicu
podľa požiadaviek BVS a pri následnom
čistení a kamerovej kontrole kanalizačného potrubia, bolo zistené že toto potrubie
je v celom rozsahu poprehýbané od šachty
ku šachte výškovo v rozsahu až 15 cm.

Na mnohých úsekoch je toto poškodenie
potrubia rozsiahle – je prerazené alebo
vyduté, čo svedčí o kvalite prác a hlavne to svedčí o tom, ako boli prevedené
odovzdávacie a preberacie skúšky. Nehovoriac o použitom materiáli potrubia
– skorodované rúry, ktoré sú nevhodné
pre budovanie verejnej kanalizácie vzhľadom na postupné usadzovanie splaškov.
Na základe takto zistených nedostatkov
nie je momentálne možné kanalizáciu
skolaudovať, sprevádzkovať a odovzdať
do prevádzky BVS.
Ing. arch. Marian Jurča
referát územného plánovania, dopravy
a kanalizácie
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OBECNÝ ÚRAD, OBECNÁ POLÍCIA

Uznesenia z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14. marca 2016
Uznesenie č. 1/12/2016
Obecné zastupiteľstvo (OZ) určuje za zapisovateľku zasadnutia OZ Mgr. Marcelu Turiničovú.
Za overovateľov zápisnice určuje Katarínu Koporcovú a Ing. Alexandra Molnára.
Uznesenie č. 2/12/2016
OZ určuje za členov návrhovej komisie JUDr. Katarínu Burešovú, Petra Hanica a Martinu Jánošíkovú.
Uznesenie č. 3/12/2016
OZ schvaľuje program rokovania.
Uznesenie č. 4/12/2016
OZ po prerokovaní materiálu schvaľuje:
a) zámer modernizácie verejného osvetlenia
v obci formou koncesie
b) dĺžku koncesnej lehoty 15 rokov
c) predpokladanú hodnotu zákazky/koncesie
na modernizáciu verejného osvetlenia (VO)
878.081,28 Eur bez DPH za celé trvanie zmluvného vzťahu
d) znenie rámcovej koncesnej zmluvy na poskytnutie služieb o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy VO v obci, v zmysle
predloženého návrhu, za podmienky, že ponuka
predložená uchádzačom (koncesionárom) neprekročí určenú predpokladanú hodnotu zákazky.
Uznesenie č. 5/12/2016
OZ po prerokovaní materiálu:
1) súhlasí s predajom pozemku registra “C”,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,

parc. č. 2776/5 o rozlohe 67 m2, nachádzajúci sa
v katastrálnom území obce Bernolákovo, ktorý
je vo vlastníctve obce Bernolákovo manželom,
p. Adriánovi Kráľovičovi a p. Oľge Kráľovičovej,
rodenej Beňovičovej, pobytom Orechová 9, 900
27 Bernolákovo z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Náklady na prevod vlastníctva, na vypracovanie
znaleckého posudku a geometrického plánu (ak
bude potrebný) zaplatí kupujúci.
2) súhlasí s predajom pozemku parc. č. 1056/36
o rozlohe cca 184 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bernolákovo na ulici Topoľový
rad, pánovi Jurajovi Gábrišovi, bytom Račianska
5, 831 04 Bratislava, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý už dlhé roky žiadateľ spravuje, pozemok sa nachádza medzi cestou a tokom Čiernej
vody. Cenu stanovenú znaleckým posudkom
a náklady na prevod vlastníctva, na vypracovanie
znaleckého posudku a prípadného geodetického
zamerania, ak bude potrebné zaplatí kupujúci.
3), 4) a 5) bod stiahnutý z rokovania
6) nesúhlasí s predajom pozemku – parcela registra “C”, parc. č. 4899/157, druh pozemku ostatné
plochy, výmera pozemku 251 m2, ktorého vlastníkom je obec Bernolákovo, nachádzajúci sa v katastrálnom území Bernolákovo pánovi Lukášovi
Vozárikovi, trvale bytom L. Svobodu 15, Skalica.
7) súhlasí s odkúpením parcely č. 2373/89, parcela registra „C”, druh parcely orná pôda, výmera parcely 9867 m2 – lokalita Poľná RZ 1-2,

od spoločnosti Vilan, s.r.o., Gaštanova 4, Košice,
za sumu 1 €.
8) schvaľuje návrh zmluvy o zriadení vecných
bremien v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Bratislava na parcelách
4880/615, 4881/3, 4880/99, 4880/98, 4881/5,
4880/97, 4881/41, 4881/40, 4881/42, 4880/705
a 4880/708.
9) schvaľuje zriadenie Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena v prospech
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., pre
vybudovanie prípojky vody pre stavbu „Predajňa potravín Billa Bernolákovo”, na pozemku par.
č. 4893/4 a 4880/615.
Uznesenie č. 6/12/2016
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej
polície v Bernolákove za rok 2015.
Uznesenie č. 7/12/2016
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, neschvaľuje Nájomnú zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena č. 30201/
NZaZoVB-3/2016/ Bernolákovo/3232 uzatvorenú s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.
Uznesenie č. 8/12/2016
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu
a) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2016 s doplňujúcimi návrhmi
b) berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
za II. polrok 2015.

že je to cestička pre cyklistov a VYHLÁŠKA
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 8/2009Z. z. o cestnej premávke jasne definuje, že: „Cestička pre cyklistov prikazuje
cyklistom použiť v predmetnom smere takto
označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba
pohybujúca sa na kolieskových korčuliach,
lyžiach alebo na obdobnom športovom
vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí
cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť
aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom
cestnej premávky je používanie cestičky
alebo pruhu zakázané.“ Prítomnosť cyklohliadok nemá za úmysel vykazovať osoby
z cyklotrasy, ale ich upozorňovať na to,
aby sa správali podľa predpisov. Samozrejme, prítomnosť motorových vozidiel, štvorkoliek alebo motoriek či mopedov je na cyklotrasách neprípustná a osoby, ktoré týmito
vozidlami využívajú cyklotrasy, budú riešené
v blokovom, prípadne v správnom konaní.
O tom svedčí aj priestupok, ktorého sa
dopustila osoba tým, že na jazdu po cyklochodníku použila moped. Cyklohliadka
túto osobu odstavila, vyriešila v blokovom
konaní a vyzvala, aby cyklochodník opustila.
S príchodom rybárskej sezóny prišli
do blízkosti cyklochodníka aj rybári. Príslušníci Obecnej polície sú podľa § 10 zákona
139/2002 Z. z. o rybárstve, oprávnení tých-

to rybárov skontrolovať či majú platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov.
Ako dôkaz, že cyklohliadky majú svoje
opodstatnenie spomenieme, že prítomnosť jedného z príslušníkov obecnej polície
na cyklotrase pravdepodobne zachránila
život mladému mužovi, ktorého okoloidúci
nemohli prebrať zo spánku na lavičke. Dôvodom bol hypoglykemický stav, ktorý patrí
medzi akútne, život ohrozujúce stavy. Spôsobuje ho nedostatok glukózy, cukru v krvi.
Muža hliadka prebrala a podala mu prvú
pomoc.
Počas hliadkovania sa Cyklohliadke podarilo
odovzdať do rúk majiteľa nájdený ruksak.
Pozor na otravy!
Hliadky Obecnej polície upozorňujú najmä
„psíčkarov“, že v našej obci boli nájdené
podozrivé kusy mäsa a to hlavne v lokalite
Juh, v blízkosti ulíc Nevädzová a Agátová.
Preto žiadame občanov, aby v tejto lokalite
boli ostražití, kým sa situácia nevyrieši. Taktiež žiadame občanov, aby v blízkosti týchto
lokalít mali svojich psíkov na vôdzke, čím sa
predíde možnej otrave ich „miláčikov“.
Na záver sa chceme poďakovať hlavne vám
občanom, že verejný poriadok vám nie je
ľahostajný a oznamujete nám priestupky,
ktoré sa dejú v našej obci.
Spracoval: príslušník Obecnej polície
Ing. Marek Danko
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Pomoc so psami
Hliadky Obecnej polície sú častokrát privolávané k strateným psom. Je potrebné
uviesť, že príslušníci Obecnej polície nie sú
oprávnení odchytávať túlavých psov, pretože nie sú na to odborne spôsobilí a nemajú
k dispozícii ani prostriedky na odchyt. Jediné,
čo je v našich silách, je možnosť zistiť, či takýto pes má čip a následne kontaktovať jeho
majiteľa. Čo sa týka štatistiky, tak vo väčšine prípadov túlavých psov sa príslušníkmi
Obecnej polície podarilo nájsť majiteľa.
Nočné hliadky
V poslednom období príslušníci OP v nočných službách začali s peším hliadkovaním
a kontrolovaním dodržiavania verejného
poriadku najmä v blízkosti pohostinských
zariadení v okolí Kultúrneho domu, aby sa
neznečisťovalo verejné priestranstvo a nerušil nočný pokoj.
Cyklohliadky
Na cyklotrase do Novej Dedinky príslušníci
Obecnej polície kontrolujú dodržiavanie verejného poriadku a predpisov cyklohliadkami, a to najmä počas víkendov a sviatkov. Tu
treba pripomenúť, že bezpečnosť obyvateľov je na prvom mieste aj na cyklotrasách,
a preto je potrebné byť ohľaduplný, keďže
cyklotrasy využívajú všetky vekové kategórie. Vieme, že situácia na našom cyklochodníku je komplikovaná, ale treba si uvedomiť,

Viete, že na prehriatie organizmu môžu
naši štvornohí kamaráti aj uhynúť?
O tom, ako sa jej vyvarovať a akú pomoc
v prípade dehydratácie poskytnúť, píše
veterinárka MVDr. Ivana Szakállová.
Psy trpia v horúčavách viac ako my, pretože sa nepotia na celom tele. Prehriatie organizmu je veľmi závažný problém,
v dôsledku čoho môžu aj uhynúť. Potné
žľazy sa nachádzajú len v oblasti prstových vankúšikov, preto sú odkázaní
na ochladzovanie pomocou zrýchleného
dýchania, čím dochádza k odparovaniu
a strate tekutín. Rozvojom dehydratácie
sa krv zahusťuje a zníži sa jej tlak v obehu.
Zahustená krv viac zaťažuje srdce, zhorší
sa okysličovanie krvi, a tým aj prívod kyslíka do mozgu a orgánov. Krv v cievach sa
zráža, dochádza k poškodeniu vnútorných
orgánov a organizmus kolabuje.

Najviac ohrozené sú: brachycefalické
plemená (mops, buldog, shi-tzu..), ďalej
obézni a starí psi, šteňatá, kardiologickí pacienti, diabetici a epileptici. Takisto
zvieratá s tmavou hustou srsťou.
Príznaky dehydratácie: zrýchlené dýchanie, dezorientácia, husté sliny, výrazne
červený jazyk a ďasná, vracanie, hnačka
a neskôr kóma.
Prvá pomoc: psíka premiestnite zo slnka
na chladné miesto (max. teplotný rozdiel
7 ˚C).
Nikdy ho nepolievajte a neponárajte do
studenej vody, hrozí mu teplotný šok.
Ochladzovanie musí byť postupné. Vlažný uterák mu prikladajte na slabiny, brucho, labky, hlavu aj krk – na čo najväčšiu
plochu. Poskytnite mu vodu v malých
dávkach, nie však ľadovú. Zabezpečte

v miestnosti cirkulácu vzduchu. Ak sa stav
nezlepšuje po niekoľkých minútach, vyhľadajte veterinára.
Prevencia: zabezpečte psíkovi čistú
čerstvú vodu, viackrát za deň ju vymeňte
a misku pravidelne umývajte. Psík musí
mať možnosť byť v tieni, nie však v búde
umiestnenej na priamom slnku. Nikdy
nenechávajte psíka v zaparkovanom auteǃ Pozor na teplotný rozdiel prechodom
z klimatizovanej miestnosti do horúčavy.
Počas prechádzok nenechávajte psíka
piť z mlák a stojacich vôd, hrozí mu nebezpečenstvo infekcií. Nechodievajte
na prechádzky po rozpálených chodníkoch. Asfalt je ešte aj večer rozpálený,
preto nenechajte psa behať popri bicykliǃ
Športové aktivity presuňte na skoré ranné alebo večerné hodiny.

FAUNA

Pozor na dehydratáciu u psov

Každoročne s prichádzajúcou jarou sa
prebúdzajú aj hady a jašterice žijúce v našom okolí. Celú zimu spali a teraz počas
teplejších dní sa bude často stávať, že sa
s nimi stretnete na svojej záhrade. Tieto
stretnutia často končia pre naše hady tragicky, keďže veľa ľudí má z nich aj dnes
zbytočný strach. V tomto článku by sme
vám chceli vysvetliť prečo sa ich netreba
báť, ba naopak, treba si ich vážiť.
Široko-ďaleko v okolí našej dediny nežijú
jedovaté hady. Náš jediný na Slovensku
žijúci jedovatý had – vretenica severná,
žije, ako už z jej mena vyplýva len v severnej časti Slovenska. U nás sa s ňou v žiadnom prípade nemôžete stretnúť. V okolí
dediny žijú len neškodné užovky, ktoré
nedokážu ublížiť ani malému dieťaťu.
Z hadov žijúcich v okolí sa najčastejšie
stretnete s užovkou stromovou. Na Slovensku je veľmi vzácna, preto by sme si ju
mali chrániť. Do našich záhrad chodí kvôli
tomu, aby lovila myši a potkany.
V okolí vodných plôch sa môžete stretnúť
s užovkou obojkovou. Typickým znakom
je polmesiačik žltej farby na konci hlavy
výrazne rozpoznateľný oproti sivozelenému telu. Živí sa žabami a výnimočne slabými alebo chorými rybami. Takže pôsobí
ako doktor riek.
Užovka fŕkaná je typický príklad hada,
u ktorého si ľudia myslia, že je škodlivý,
ale v skutočnosti to je presne opačne.
Mnoho rybárov si myslí, že im „vyžiera“
ryby v rybníkoch a loví poter. Pravda je
taká, že aj keď sa užovka fŕkaná živí rybami a žabami, jej lovecké schopnosti sú obmedzené. Nedokáže uloviť zdravú a silnú

rybu. Jej potravu tvoria choré, alebo zranené ryby. Vďaka tomu zabraňuje šíreniu
chorôb a epidémií v rybníkoch, rovnako
ako užovka obojková.

Výnimočne môžete v dedine stretnúť aj
užovku hladkú. Kresbou na tele pripomína vretenicu, a preto ju často ľudia prenasledujú. Vretenice tu ale nežijú, takže
sa nie je čoho báť. Táto naša najmenšia
užovka je neškodná. Loví malé myši,
jašterice a sem tam aj malé hady.
Žiaden z hadov žijúcich v našom okolí,
ale ani v Malých Karpatoch a Podunajskej
nížine nie je nebezpečný pre človeka a dokonca ani pre jeho domáce zvieratá. Preto
ich prenasledovanie je bezdôvodné a je
dôsledkom nezmyselných predsudkov.
V stredoveku naši predkovia Slovania uctievali kult hada gazdu. Znamenalo to, že
každý správny gazda mal v stodole alebo na povale hada (najčastejšie užovku
stromovú). Pomáhala im v chytaní myší a
potkanov, ktoré im ničili úrodu a prenášali choroby. Dokonca sú zaznamenané v

kronikách prípady, kedy si ich navzájom
susedia kradli.
V okolí našej dediny môžete stretnúť tri
druhy jašteríc. Slepúch lámavý je jašterica, ktorá vyzerá ako had. Nemá nohy
a živí sa slizniakmi a iným vlhkomilným
hmyzom škodiacim hlavne záhradkárom.
Jašterica zelená je naša najväčšia jašterica. Žije hlavne v okolí vinohradov. Živý sa
hmyzom a dokonca výnimočne aj malými
myšami. Ohrozuje ju hlavne nadmerné
používanie chemikálií vo vinohradoch.
Jašterica krátkohlavá vyhľadáva skalky,
kopy kameňov a konárov v našich záhradách. Často kladie vajíčka do odloženého
piesku. Rovnako sa živí hmyzom žijúcim
v záhradách.
Naše jašterice v dedine ohrozujú okrem
chemikálií aj túlavé mačky a sliepky.
Všetky hady a jašterice sú prísne zákonom
chránené a za ich zabitie alebo ublíženie
je pokuta až do výšky 1840 EUR. Zákonná
ochrana svedčí o tom, že sú vzácne a treba ich rovnako ako iné zvieratá chrániť.
Navyše, prišli vám pomôcť zbaviť vás myší
a hmyzu. Tak, ako si vážime lastovičky,
lebo chytajú hmyz, mali by sme si vážiť aj
jašterice a hady ako našich pomocníkov.
Ľudia cestujú do tropických krajín a platia
nemalé peniaze, aby takého exoticky vyzerajúce zvieratá videli. My ich tu máme,
tak si ich vážme a ochraňujme ich.
Ak by ste aj napriek tomu, čo ste sa tu
dozvedeli, mali strach pri nájdení hada
vo svojej záhrade, zavolajte na kontakty,
ktoré nájdete na http://plazyunas.com/
kontakt/ a prídeme vám ho odchytiť
a premiestniť ďalej od vášho domu.
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Stalo sa v kultúre
Divadelné predstavenie BOT (bernolákovské ochotnícke
teátro) - Mafiánky
V kultúrnom dome sa po dva dni, 16. a 17. apríla prezentovalo
miestne ochotnícke divadlo BOT so svojou najnovšou komédiou
Mafiánky. Obe premiérové predstavenia boli vypredané a diváci
potleskom aj zjavne spontánnym smiechom ocenili vydarené predstavenie, vygradovaný scenár a samozrejme mimoriadne a poctivé
herecké výkony.

ale i obyvateľov okolitých miest a obcí. Tešíme sa na ďalšie stretnutia so zaujímavými hosťami, ktoré začneme realizovať opäť
na jeseň.

Divadelné predstavenie Kolaps

Obecný majáles

Bernolák 2/2016

V bohatom programe sa prezentovali žiaci tanečného, speváckeho i hudobného odboru miestnej ZUŠ, muzikálová speváčka Mária Gašparovičová a dychová hudba Vajnoranka. Vo večernom
programe zahrala miestna kapela Lolaband, vynikajúci Queenrevival kapela Princess z ČR a na záver vystúpil stále populárny
Pavol Hammel so sprievodom Petra Preložníka. Prvomájová atmosféra bola vynikajúca. Usporiadatelia konštatovali, že ,,námestíčko,, pred Kultúrnym domom na akcie takéhoto rozsahu už pomaly
kapacitne nestačí.
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V jednu marcovú nedeľu v Kultúrnom dome excelovali dvaja zabávači Peter Batthány a Roman Fratrič v divadelnej scatch show Kolaps. Predviedli divákom ukážky rôznych ,,týpkov,, z bežného života
a ponúkli spôsob, ako zvládať ošemetné životné situácie. Ale najmä - rozosmiali prítomných.

Filmový klub
Modrý piatok

V marcovom Modrom piatku boli hosťami spisovateľ, bývalý politik a glosátor života Jozef Banáš a hudobník Rasťo Rigo. Do posledného miesta vypredaná sála a hlavne veľmi príjemná atmosféra boli dôkazom, že podujatie si získalo priazeň Bernolákovčanov,

V apríli sme uviedli zaujímavý koprodukčný film fínskeho režiséra
Aki Kaurismäkiho, Svetlá v súmraku. Tento titul si, tak ako aj marcový film, vybrali diváci v predchádzajúcom hlasovaní. S priaznivcami
filmového klubu sa v Modrom salóniku stretneme opäť na jeseň.
Tituly na hlasovanie budú zverejnené v septembri na facebooku
Filmový klub Bernolákovo aj na obecnom webe.

ČEKLÍSKE ECHO

19.8.2016 (piatok) 21:30 Filmový večer

10. september 2016 od 17:00 pred
Kultúrnym domom v Bernolákove.

Premietanie filmov na priestranstve
pred KD
Filmy podľa ponuky distribútora budú
upresnené najneskôr tri dni pred predstavením
V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie nekoná

Do tanca a na počúvanie budú hrať
• dychová hudba Kozovanka
• country kapela OUKey

Letná sezóna exteriérových podujatí vyvrcholí v septembri tradičným festivalom Čeklíske echo. Tento malý festival
zameraný na country, folk a etno music
bude aj tentokrát plný príjemnej hudby. Na pódiu pred kultúrnym domom
val aj na viacerých podujatiach v zahraničí,
piesne z repertoáru K. Duchoňa, A. Bocceliho a mnohé ďalšie populárne piesne, evergreeny, pop, muzikál...
• El Caminante – originálna temperamentná mexická hudba v podaní jednej z najlepších kapiel tohto žánru v strednej Európe,
zoskupenie interpretuje mexické ľudové
a populárne piesne

• KOCHANSKI – populárna slovenská kapela, pokračovateľ legendárnej skupiny Lojzo
V prípade nepriaznivého počasie sa koncert
uskutoční vo veľkej sále KD a bufet bude
vo vestibule KD

21. august 2016 (nedeľa) 17:00 Pestrá
hudobná paleta
Účinkujú
• spevák Maroš Bango nevidiaci spevák
s mimoriadnym hlasom, ktorý reprezento-

KOSENIE
MULČOVANIE
PÍLENIE

AUTODOPRAVA
PRENÁJOM DODÁVKY
ODVOZ MATERIÁLU
VALDI s.r.o.

www.pokosenatrava.sk

si budú môcť návštevníci vypočuť staré, ale vždy aktuálne songy pesničkára
Karla Kryla v podaní SPKK (Spolok priateľov Karla Kryla), čo sú Jozef Horný
a pesničkárske duo Branislav Kšiňan/
Boris Čechvala. Kapela Vodopád
z Brezna ponúka pesničky v štýle českého bluegrassu a country so slovenskými textami. Bukasový masív, ktorý už na našom festivale v roku 2008
s veľkým úspechom vystupoval, vie
svojim ľudovým popcountry s vtipnými
textami vždy zabaviť. Hlavným hosťom
festivalu je Orchester Tomáša Kočku.
Táto česká skupina patrí k špičke v žánri etno, folk, world music. Krásne melódie inšpirované tradičnou moravskou
hudbou, prepracované zmysluplné texty. Vynikajúci hudobníci, ktorí putujú
po festivaloch celej Európy od Ruska až
po Írsko. Dvojnásobní držitelia prestížneho hudobného ocenenia Anděl.
V prípade nepriaznivého počasia sa bude
festival konať v sále Kultúrneho domu.
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14. august 2016 (nedeľa) 18:00 Letný
podvečer pre skôr narodených

KULTÚRA

Kultúrne leto 2016

0948 457 116
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Zakondrôtovaný Vojtech Kondrót, 2. časť
Prinášame vám pokračovanie rozhovoru, ktorý vznikol v roku 1995 pri príležitosti 55. narodenín Vojtecha Kondróta. Bol odvysielaný v Slovenskom rozhlase v pásme Krajina za domami. Z obsiahleho dialógu plného človečiny, citov, vášne i láskavosti, živej plnokrvnosti, ponúkam
čitateľom nášho Bernoláka úryvok, fragment. Aby sme aj dnes precítili, aký bol skutočný náš vzácny spoluobčan Vojto Kondrót, ktorý by
sa bol koncom minulého roka dožil 75 rokov.
Ľuba Šajdová
Ľ.Š. Vaša tvorba, pán Kondrót,
je charakteristická hrou so slovom... myslím si, že by sme sa
mohli pristaviť pri názvoch jednotlivých zbierok, ktoré nie sú
samoúčelné a určite nie sú náhodné.
V.K. Veľmi premyslené a zdá sa
mi, že isté spojenie slov v určitej
nadväznosti veľa povie. Napríklad Rovina stola, to je čosi veľmi jednoduché a súčasne veľmi
čisté, a čo som možno ešte ani
nikde nepovedal, že už v tej hre
so slovami je potenciálne prítomná matematika, ktorá je stále
vo mne.
Je to úplne presné, a už vôbec
ste to nezakrývali v názve Zbierka nevyriešených úloh...
Vidíte, na to by som možno aj zabudol...
Neviem, či by ste sa v tejto zbierke najradšej nevyjadrovali číslicami...
Ďakujem vám pekne, že ste mi
napovedali... áno, lebo existuje
milión zbierok vyriešených úloh,
tak ono mi to priamo nahralo
na to, aby som napísal Zbierku
nevyriešených úloh. Alebo napríklad mám jednu knižku, ktorá
sa volá Návrat tou istou cestou.
Proste je niekoľko takých túr, kde
musíte presne tou istou cestou
ako idete hore, zísť aj dolu. Ono je
to veľmi zaujímavé, aj v živote...
A napriek tomu, že sú tie návraty po tej istej ceste, tak sú úplne
iné...
Absolútne iné! Panebože! Nakoniec vieme, že oveľa ľahšie sa stúpa hore, ako sa klesá dolu.
V slovenčine môže tvorca stále
niečo hľadať, ponárať sa do nej,
plávať a nachádzať...
Zrejme sa bez obsahu nedá
hovoriť o forme a o forme bez
obsahu, takže chcem pokračovať v tom vašom: „Som zaujatý
za svoj spôsob“... a pýtam sa
a súčasne aj konštatujem,
že v zbierke Zimopis sú jednotlivé básne datované a vy sám
ste povedali, že ju považujete aj
za akýsi denník...

Áno, je to také glosovanie dní,
týždňov, mesiacov, rokov ak chceme. Zimopis je zbierka problémových úloh, takých úloh, ktoré
majú niekoľko riešení. Prvá báseň
je datovaná november 1989, jednoducho povedané je to začiatok
takého veľmi tvrdého účtovania
so sebou i s dobou...
Kto vychádza víťazne?
Nooo, vždy doba, samozrejme...
Prečo ste pesimistom?
Z jednoduchých dôvodov. Možno
aj preto, že na mojom životnom
vysvedčení už mám dve päťky.
A kde ste ich utŕžili?
V tom, že príliš dôverujem a tá dôvera sa mi nevracia... Ale na rozdiel
od Zimopisu je v zbierke Letopis
viacej smrti, ale aj lásky.
Zaručene veľmi dôležitou a nie
nepodstatnou je vaša prekladateľská tvorba, zaujímavé, že
maďarskej poézie, ktorá vzniká
na území Slovenska. Čo hovoríte na to, že niektorí hodnotitelia
a kritici si viac cenia vašu prekladateľskú prácu ako vašu pôvodnú tvorbu?
(smiech) Po tých rokoch mám
na to už jednoduchú odpoveď.
Prekladám totiž také básne, ktoré mám rád, ktorým rozumiem aj
ja a ukazuje sa, že kritici im lepšie rozumejú, ako mojej vlastnej
tvorbe... je to jednoduchá matematická postupnosť.
Prekladanie považujem za prirodzenú súčasť svojej tvorby a literárneho života.
Povedali ste: „Sám som most“.
Nie je to príliš sebavedomé?
Nieeee. To jedna báseň, ktorú
som prekladal roku 1968 do prvej
antológie maďarskej poézie zo
Slovenska, Most cez Dunaj, sa
volala Sám som most.
Napriek tomu, trvám na tom,
že sebavedomie vám nechýba,
máte veľký život???
(ticho) Hmmm... hmmmm... paradoxná otázka, na ktorú odpoviem veľmi pravdivo. Predpoludním učím, ako skromný učiteľ, ale
večer niekedy recitujem, celkom
dobre a celkom sebavedome,

na niektorých kultúrnych podujatiach. Hovorím to veľmi vážne.
Ale je to dobré, keď má človek
tieto dve polohy v sebe...
Na tomto mieste musím povedať, že my sa stretávame už dlho,
pretože vy ste neviedli školu pre
mladých básnikov len v Novom
slove, ale aj v Slovenskom rozhlase v Kultúrnom mesačníku.
Z toho mi vyplýva, že chcete byť
dlho mladý, však?
Tak táto otázka mi naozaj vyrazila
dych... (rázne, s úsmevom) Nechcem byť dlho mladý, chcem ísť do
penzie, chcem ísť do dôchodku...
Už aj...?
Za prijateľných podmienok, aby
som sa potom mohol realizovať
ako mladý. Mne sa veľmi páči ruské príslovie, ktoré hovorí, že najlepší majster je ten, ktorý vychová
lepšieho majstra, než je on sám.
A ja dodávam, že najlepší učiteľ je
ten, ktorý sa učí od svojich žiakov.
Pretože každá nastupujúca generácia vie už vopred o svete čosi
také, čo je nepochopiteľné pre tú
predchádzajúcu generáciu. Ja sa
vlastne stále učím od svojich žiakov. Proste každému tolerujem to
„zaujatie za svoj spôsob“. A aj ja
som stále „zakondrôtovaný“.
Nič poriadneho neviem
a ani vedieť nebudem,
učiteľ má sa k vede
tak presne ako k nebu zem
Nemám čas ani vôľu
ešte sa čosi doučiť
už sme tak dávno spolu,
že nemá význam znovu žiť

Keď prekladám z maďarčiny,
vzdelávam sa vlastne v slovenčine, ja viem len kuchynskú maďarčinu, keď prekladám, hľadám
ďalšie možnosti v slovenčine, a
viem po básnicky... Slovákom sa
stávam aj dnes počas tohto rozhovoru a dúfam, že sa tým Slovákom budem stávať ešte dlho...
Ste učiteľom, prekladateľom,
publicistom a samozrejme aj
básnikom, ktorý písal aj ľúbostné básne. Vyberte, prosím, pre
nás jednu z nich.
Prvú báseň v živote, ktorú som
napísal a ktorú považujem
za báseň, som napísal pri Mohyle
generála Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji v roku
1958, keď som mal 18 rokov,
už som študoval na Prírodovedeckej fakulte a bola to taká
zvláštna ľúbostná báseň, ktorú
som nenapísal nikomu, ale vlastne všetkým ženám...
Premena
Rozbilo sa dvoje hodín
máme ústa po čerešniach krvavé
prstami po tebe chodím
jemne ako bosou nohou po tráve
Jak pri rieke čakám, kým sa osmelíš
jedným prstom
ako dieťa spávala si
v bledomodrej posteli
Moja vlna zaleje ťa
pod vodou sa chveješ celá
a od chladu tvojich štíhlych bielych nôh
tma okolo skamenela
Zrútil sa na nás antracitový stoh

Nič poriadneho neviem
a ani vedieť nebudem,
učiteľ má sa k žiakom
približne ako k nebu zem

Rozbilo sa dvoje hodín
máme ústa po čerešniach krvavé
prstami po tebe chodím
jemne ako bosou nohou po tráve

Poviem ti pravdu holú
utekám roky zo školy a potom
poza školu vraciam sa tajne do školy.

Koho ste si teraz predstavovali?
Tú trávu.

Slovenčina, Slovensko, literatúra
ani kultúra vám nie sú ľahostajné, naopak, v slovenčine sa vyjadrujete, píšete ňou i o nej básne, prekladáte do slovenčiny...

„Napísať báseň, len keď sa to
inak nedá“, hovorí básnik Vojtech Kondrót a dodáva: „človek
by mal robiť to, čo zaň, aspoň
z jeho hľadiska, nemôže urobiť

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok plánuje vydanie publikácie o jedinečnostiach v našom regióne. Každá obec má niečo,
čo je jedinečné, a tak boli oslovené obce,
aby každá vybrala, čo je v nej unikátne. Preto sme v období prelomu rokov 2015/2016
pomocou internetu spravili prieskum, v ktorom sme sa pýtali: „Čo je najjedinečnejšie v
Bernolákove?“. Ľudia mohli vyberať jednu z
piatich pamätihodností v Bernolákove. Získali sme 299 odpovedí a tie ukázali takéto
poradie:
1. Kaštieľ (45 % odpovedí)
2. Ruiny hradu Čeklís (18 %)
3. Kaplnka sv. Anny (17 %)
4. Park pri kaštieli (11 %)
5. Kostol sv. Štefana kráľa (9 %)
Z ankety vyplýva, že obyvatelia Bernolákova vnímajú kaštieľ ako najvýraznejšiu pa-

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.
• 17. 6. 1993 bola podpísaná nájomná zmluva
na 99 rokov medzi obcou a firmou HUMA90,
s.r.o. Bratislava. Predmet nájmu bol kaštieľ, priľahlé budovy, park a pozemky o rozlohe 20,1
ha.
• 27. 6. 2001 Obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh poslanca F. Kolaroviča na vyhlásenie obecného referenda k odpredaju kaštieľa
a súvisiacich nehnuteľností v obci Bernoláko-

mätihodnosť v našej obci. Povedané rečou
čísiel, až 45 % z tých, ktorí odpovedali, považuje za najväčšiu jedinečnosť kaštieľ. Dokonca, ak logicky k sebe priradíme kaštieľ,
park a kaplnku sv. Anny, tak spolu získavajú
takmer tri štvrtiny odpovedí (73 %). Názor
verejnosti sa stotožňuje s názorom odbornej
verejnosti, ktorá radí kaštieľ medzi najkrajšie barokové stavby na Slovensku. Kaštieľ
je pamiatkou na rod Esterházy, ktorý ho postavil a vlastnil vyše dvesto rokov až do roku
1945. Súčasný vlastník uskutočňuje obnovu
kaštieľa s plánovaným ukončením v tomto
roku. Síce už pominula hrozba zničenia tejto
vzácnej kultúrnej pamiatky, avšak obdivovatelia kaštieľa majú ešte obavu, do akej miery
bude prístupný verejnosti.
Jaroslav Vokoun

Historický kalendár

vo (Uznesenie č. 15/1/2001). Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj kaštieľa a parku
pre GLOBAL GROUP a.s. Bratislava za 25 mil.
Sk + 1 mil. Sk vecné plnenie a 10 % kapitálovú
účasť obce v aktivitách GLOBAL GROUP. Hlasovanie: za 14 poslancov, proti: 1, zdržali sa:
3 (Uznesenie č. 15/4/2001).
• 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.
Júl
• 1. 7. 1952 prišiel smerom od Ivanky prvý
kombajn a 4. júla sa začala prvá kombajnová
žatva v Bernolákove.
• 3. 7. 2003 bolo slávnostné otvorenie Domu
sociálnych bytov na Mostovej ulici. Celkové náklady na výstavbu a zariadenie dosiahli 3,3 mil.
Sk.
• 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, kaplnku 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. 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. Po-

chovaný je v Slávičom údolí v Bratislave
• 29. 7. 1683 – v blízkosti Bernolákova desaťtisícová armáda na čele s cisárskym generálom
Karolom Lotrinským porazila osmanské vojsko
pašu Husajna.
V boji padlo okolo 700 nepriateľov a podobný
počet sa dostal do zajatia. Víťazná bitka prispela k víťazstvu nad osmanským vojskom v bitke
o Viedeň, ktorá bola 12. 9. 1683.
August
• 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
až 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.

Bernolák 2/2016

Osobná poznámka autorky rozhovoru
Ľuby Šajdovej:
Žasnem, aké stále aktuálne sú Kondrótove myšlienky. Bude to asi tým,
že veľkí umelci, spracovávajú iba veľké a všeplatné témy. Bola som svedkom toho, ako Vojto Kondrót opísal
sám seba, svoj život a zaujatý za svoj
spôsob sa prepaľoval dovnútra, ako to
o ňom napísal kritik. Jeho témy i tóny
v poézii, ale aj v živote boli postupom
času vážnejšie a temnejšie. Pamätám
sa, ako často rozprával o Bernolákove,
o únave, odchode a dlhom predlhom
odpočinku. Pochovaný je na našom
cintoríne v Bernolákove.

Jedinečná pamätihodnosť

HISTÓRIA

nik iný. Možno je to v tom, neplánovať, ale využiť daný konkrétny deň aj
s tým, čo prináša. S dažďom i so slnkom“.
••••••••••••••••••••••••••••••
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Železničná nehoda z leta 1959
Koľajnice a vlaky sú súčasťou Bernolákova
už od roku 1850. Bezpečnostné predpisy
na železnici majú vysoký štandard, ale aj tak
môže dôjsť k chybám a zlyhaniam. Pamätný
je rok 1959, v ktorom Bernolákovo zažilo
najväčšie železničné nešťastie. Príspevok
čerpá z článku Jozefa Gulíka na webe www.
vlaky.net, obecnej kroniky a z rozprávania
prof. Františka Klepsatela.
Moment nešťastia vyzeral takto:
V piatok 7. augusta 1959 o 2:42 v železničnej stanici Bernolákovo rýchlik prešiel návesť „Stoj“ a vošiel na obsadenú koľaj č. 3,
kde narazil do odstaveného nákladného
vlaku. Vlakovú súpravu rýchlika ťahal parný
rušeň (475.1109) a nákladný vlak mal rušeň
rovnakého typu (475.1145).

Z Hlavnej stanice odišiel o 2:24, stanicou
Bratislava-Vajnory prechádzal o 2:37.
V Bernolákove sa v tom čase snažili uvoľniť
cestu pre rýchlik. Výpravca zavolal na stavadlo a signalistovi (výhybkárovi) nariadil,
aby rýchlo zašiel za vlakvedúcim s tým, aby
sa vlak posunul dopredu. Signalista musel
prejsť 200 m a pretlmočiť vlakvedúcemu
požiadavku výpravcu. Vlak sa pomaly vtiahol do stanice a zastavil najďalej ako mohol.
Tento jednoduchý, ale zdĺhavý proces, trval
až do 2:39, keď už rýchlik prechádzal cez
Ivanku pri Dunaji. Výpravca o 2:40 telefonicky oznámil obom signalistom: „Vlak R 4
po prvej“, ale výhybku neuvoľnil.
Druhý signalista zbadal, že rýchlik prešiel
vchodové návestidlo a rúti sa do stani-

žišmária, pomoc“.Hneď nato bolo počuť silný
náraz a rachot lámania vozňov. Začali lietať
kamene a jeden rozbil sklo na okne čakárne.
Náčelníkom stanice bol pán Karol Klepsatel.
Z titulu svojej funkcie mal služobný byt v staničnej budove. Jeho syn František bol vtedy
vysokoškolák a na pamätnú noc spomína
takto: „Ten večer som šiel spať veľmi neskoro,
lebo som dorábal školské zadania. V momente nehody som len krátko spal a zobudil som
sa na strašnú ranu. Povedal som si, že niekde
udrel hrom a spal som ďalej. Ale zobudil ma
otec s tým, že na stanici je veľký karambol
a nech zabehnem pre MUDr. Roháča, aby čím
skôr poskytol cestujúcim prvú pomoc. Medzitým sa začalo brieždiť a uvidel som strašidelný obraz. Pred oknom mojej izby, ktorá bola

Nešťastiu predchádzalo niekoľko okolností. Podľa pôvodného predpokladu mal nákladný vlak prísť do Senca pred rýchlikmi.
Súprava nákladného vlaku však bola veľká,
pozostávala zo 67 vozňov a bola dlhá až 716
metrov. Keďže nákladný vlak mal meškanie
a šiel pomaly, výpravca v Bernolákove ho nasmeroval na vedľajšiu koľaj č. 3, kde zastavil o 2:30 a mal počkať a pustiť dva rýchliky
(R 4 a R 20 434). Rušňovodič nákladného
vlaku však urobil prvú chybu, keď počas zastavovania v stanici nedošiel s vlakom až celkom k odchodovému návestidlu, ale zastavil
už o 150 metrov skôr – pred návestidlom
s návesťou „Posun zakázaný“, ktoré však
slúži výhradne pre posun. Tak sa stalo,
že koniec vlaku stál na mieste, kde neuvoľnil zadný námedzník na výhybke a koľajnicu. Preto starší sprievodca, signalista
a výpravca dávali smerom k rušňu návesť
„Vpred“.

ce. Výhybka sa už prestaviť nedala, preto
schytil návestný lampáš a vybehol naproti
rýchliku, ktorý bol vtedy od neho vzdialený iba 25 metrov. Krúžením lampáša dával návesť „Stoj, zastavte všetkými prostriedkami“. Rýchlik napriek návesti „Stoj“
na vchodovom návestidle vošiel do stanice
a nabehol na koniec nákladného vlaku. Nocou sa ozvala silná rana a vykoľajené vozne
v jednom okamihu zatarasili stanicu, ktorá
sa po poškodení osvetľovacieho stožiara
a výpadku elektrického prúdu razom ponorila do tmy. Neskorší rozbor rýchlomernej pásky ukázal, že rýchlik začal brzdiť
z rýchlosti 85,5 km/h asi 250 m pred narazením do konca nákladného vlaku. Pri prudkom
náraze mal ešte rýchlosť 72 km/h. Na zastavenie by potreboval dráhu aspoň 480 m.
Dramatické chvíle prežil pokladník, ktorý
po službe na noc zostal na stanici. Okolo
polnoci si ustlal na stole v čakárni pre matky
s deťmi. Keďže bolo príjemne teplo, nechal
otvorené vrchné okno a zaspal. Zo spánku
precitol, keď počul ako niekto zakričal: „Rýchlo prestav výmenu, lebo rýchlik je u vchodu“.
Potom počul po maďarsky zahrešiť a nejasnú
reč, že sa to nedá spraviť a niekto zakričal: „Je-

smerom na koľajište, bola halda trosiek vysoká 6 až 8 metrov, vagóny rýchlika boli takmer
nepoškodené, koľajište bolo rozryté, koľaje
a pražce boli vytrhnuté. A pri tom všetkom
tam stál jeden železničiar, ktorý bedákal
a modlil sa. Bol to brzdár, ktorý mal búdku
na konci posledného vagóna nákladného
vlaku. V poslednom momente pred zrážkou
vlakov vyskočil z búdky a tým si zachránil život. Môj pohľad spočinul na hromade zničených vozňov pred mojou izbou. Podľa počtu
náprav, ktoré sme v nej videli, sme spočítali,
že tam bolo zmačknutých asi 8 nákladných
vozňov. Našťastie, staničnú budovu pred
nimi ochránila lipa, ktorej kmeň mal priemer
okolo 40 cm. Náraz lipu sklopil na strechu
staničnej budovy. Medzitým prišiel MUDr. Roháč a spolu sme prešli celú súpravu rýchlika.
Na prekvapenie, nikto sa nehlásil, že potrebuje
ošetrenie. Až dodatočne sa objavili špekulanti
a po niekoľkých dňoch nahlásili nejaké posttraumatické stavy. Jediné, čo sa cestujúcim
stalo, že niekto ukradol dva kufre. Šťastím
pre cestujúcich bolo to, ako sa radila súprava
vozňov rýchlika. Prvý bol batožinový vozeň,
a keďže to bol medzinárodný nočný vlak, nasledovali lôžkové vozne. Ľudia na lôžkach ani

V tom čase bol v Bratislave na odchod pripravený rýchlik R 4 s 18 vozňami. Rušňovodič od výpravcu obdržal písomné rozkazy
a medzi nimi aj rozkaz o zapnutí nových svetelných návestidiel v stanici Bernolákovo.

deformácií.
Vykoľajený rýchlik mal poškodený rušeň (škoda 200 900 Kčs) a 6 vozňov (škoda 932 000
Kčs). V nákladnom vlaku sa vykoľajilo a poškodilo 9 vozňov, z toho 8 v takom rozsahu,
že museli byť vyradené (škoda 290 713 Kčs).
Škodu na železničnom zvršku a oplotení stanice vyčíslili na 80 000 Kčs, na zabezpečovacom
zariadení 30 000 Kčs, na elektrickom stožiari
1 250 Kčs a na prepravovanom tovare 800
Kčs. Celkové priame materiálne škody boli vypočítané na 1 535 663 Kčs. Nehoda zastavila
železničnú dopravu a do 14:10 boli osobné
vlaky nahradené autobusmi a rýchliky odklonené cez Sereď. Táto nevšedná udalosť je
zaznamenaná aj v obecnej kronike. Opis končí
vetou: „Ešte ten istý deň železničné žeriavy
postavili vozne na koľaje a opravári previedli
najnutnejšie opravy, aby rýchlik mohol v ceste
pokračovať.“
Previnenie rušňovodiča a vlakvedúceho bolo
prejednané súdne. Podľa rozhodnutia poradného zboru náčelníka Bratislavskej drá-

hy nesmel byť rušňovodič rýchlika už nikdy
zaradený späť do funkcie rušňovodiča. Bola
mu predpísaná náhrada škody vo výške trojmesačného platu, pomocníkovi rušňovodiča
a vlakvedúcemu vo výške dvojmesačného platu. Rušňovodičovi nákladného vlaku, jeho pomocníkovi a výpravcovi, ktorí si tiež nekonali
správne svoje povinnosti, bol uložený disciplinárny trest –pridelenie k inej práci s nižším
mzdovým ohodnotením na dobu 3 mesiace.
Kedysi bolo na stanici elektromechanické zabezpečovacie zariadenie. V súčasnosti zabezpečovacie staničné zariadenie je reléové, výpravca obsluhuje riadiaci pult a počítač. Spolu
s výpravcom je na stanici aj výhybkár, ktorý
plní rôzne úlohy a v prípade poruchy modernej techniky je pripravený obslúžiť mechanické zariadenia. Súčasný systém je menej náchylný k zlyhaniu ľudského faktora. Nás môže
tešiť, že bezpečnosť železničnej dopravy patrí
medzi základné piliere európskeho integrovaného železničného priestoru.
Jaroslav Vokoun

HISTÓRIA, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

poriadne nevedeli, čo sa stalo. Prichádzali
sanitky, lebo sa predpokladalo, že bude veľa
ranených. Nikto nechcel veriť, že tu nie sú ani
ranení ani mŕtvi.“
Bezprostredne po zrážke sa vyšetrovania
ujal kontrolór dopravy ČSD, ktorý zhodou
okolností cestoval v postihnutom rýchliku.
Z výpovedí rušňovodiča, pomocníka rušňovodiča a vlakvedúceho bolo zrejmé, že riadne
a včas nesledovali návestidlá. Bezprostrednou
príčinou nehody bolo prejdenie vchodového návestidla stanice Bernolákovo v polohe
„Stoj“ kvôli nepozornosti rušňovodiča a jeho
pomocníka. Následkom nehody však mohol
predísť výpravca, keby včas umožnil signalistovi prestaviť výhybku na voľnú koľaj č. 1.
Štatistika nehody uvádza, že sa ľahko zranilo 7
osôb. Za túto priaznivú bilanciu možno vďačiť
najmä tomu, že súprava rýchlika pozostávala
z moderných celokovových vozňov. Ich pevná
konštrukcia odolala veľkému tlaku a tak sa
vozne za rušňom iba poskladali do „harmoniky“ krížom cez koľajisko, avšak bez vážnejších

ZUŠ oslávila prvé okrúhle narodeniny
Základná umelecká škola v Bernolákove
bola založená v roku 2006. Vďaka podpore vtedajšieho vedenia obce sa podarilo
pripraviť najzákladnejšie vybavenie pre
otvorenie prvého školského roka. Prvým
riaditeľom sa stal PhDr. Ján Holička,
ktorý v tejto funkcii zotrval dva roky.
S kolektívom trinástich učiteľov začal
písať nové dejiny hudobného školstva
v našej obci. Vedenie základnej školy
v Bernolákove nám poskytlo päť samostatných miestností, časť vyučovania
prebiehala v učebniach základnej školy.
Už od začiatku existencie školy bol problémom neočakávane vysoký počet žiakov.
Časť financií, plánovaných na hudobné
nástroje, sa musela použiť na renováciu
a prestavbu nových priestorov. Pomocnú
ruku nám poskytlo bratislavské konzervatórium, ktoré nám zapožičalo dva klavíry
na dobu počas prestavby budovy konzervatória na Konventnej ulici. Notový materiál si spočiatku zabezpečovali učitelia sami,
postupne sa tvoril vlastný notový archív
pre všetky nástroje.
Škola vznikla ako plne organizovaná – najpočetnejší bol hudobný odbor, pomerne veľký počet žiakov sa prihlásil aj na
odbor výtvarný. Menší počet detí začal
navštevovať odbor tanečný a literárno
-dramatický. Postupne sa škola zapájala
do kultúrneho života obce. Najväčším
úspechom v prvých dvoch rokoch boli
programy venované 800. výročiu založenia obce. Veľmi vydarená bola výstava

prác žiakov výtvarného odboru. Inštalovali sme ju do dvoch najväčších miestností budovy starej materskej školy
(v súčasnosti už na tomto mieste stojí budova penziónu Pohoda).

hudby, klasického tanca, dramatického
i výtvarného umenia. Všetkými štyrmi odbormi zvyšujeme záujem mladej generácie o umelecké vzdelávanie.
Prvé roky boli ťažkou skúškou, či ZUŠ obstojí v tvrdej konkurencii. Prezident Abraham
Lincoln raz povedal: „Vždy si pamätajte,
že vaše rozhodnutie uspieť je dôležitejšie
ako akékoľvek iné rozhodnutie.“ Na konci
desiateho roku existencie našej školy môžeme skonštatovať, že naša škola uspela.
Zaželajme jej spolu, aby sa naďalej rozvíjala a vychovávala deti v krásnom odvetví našej kultúry – v umení.

Vzostupy i pády

V roku 2012 sa ZUŠ presťahovala do nových priestorov v budove Spojenej školy
na Svätoplukovej ulici. V súčasnosti má
okolo 400 žiakov. Postupne sa modernizuje – vďaka pomoci vedenia sa podarilo zariadiť všetky učebne počítačmi a potrebným materiálnym vybavením.
Založenie Základnej umeleckej školy
v Bernolákove malo veľký význam – naše
deti majú možnosť umeleckého vzdelania
vo vlastnej obci, postupne budujeme
povedomie verejnosti v oblasti vážnej

Počas plynulého rozvoja školu postihlo
niekoľko nepríjemných zásahov – prvým
z nich bolo nariadenie vlády, ktorá rozhodla, že štát prispeje finančnými prostriedkami na dieťa iba raz v kolektívnom
a raz v individuálnom štúdiu. S nesmierne
ťažkým srdcom sme oznamovali rodičom,
že si musia vybrať, na ktorom z dvoch nástrojov bude dieťa pokračovať, alebo ktorý z dvoch kolektívnych odborov prestane navštevovať. Prišli sme tak najmenej
o 40 nadaných detí.
V ďalších rokoch štát ešte „pritvrdil“ – z dovtedy neobmedzeného veku žiakov ZUŠ sa
rozhodol, že bude prispievať len na žiakov
do 25 rokov. Znovu sme s ľútosťou museli
oznámiť všetkým, čo i len o rok starším,
že môžu pokračovať iba s podmienkou
viacnásobne zvýšeného mesačného poplatku – v tom čase školu opustili desiatky
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vynikajúcich študentov, najmä z výtvarného odboru a táto nepríjemná skutočnosť
nás prinútila rozlúčiť sa aj so speváckym
zborom Čeklísanky.

Nakoľko rodičia nadaných detí chceli dopriať svojim ratolestiam pokračovanie
v štúdiu na viacerých nástrojoch alebo

Našej ZUŠ k narodeninám
Moje prvé stretnutie s jubilujúcou školou
bolo v septembri roku 2007. Ako matka
vtedy jediného dieťaťa som uvítala umeleckú školu priamo v obci. V škole ma privítali s prirodzenou pozornosťou. Vysvetlili
mi možnosti štúdia na rôznych odboroch,
ktoré sa navzájom dopĺňajú na koncertoch
a rôznych predstaveniach.
Škola napreduje pod citlivým, pedagogicky
vyváženým vedením pani riaditeľky Mgr.
Jarmily Boškovej, ktorá rozvíja klavírne nadanie svojich žiakov. Takisto ostatní pedagógovia pristupujú k žiakom citlivo, rozví-

Bernolák 2/2016

Poďakovanie

14

Dovoľte mi prihovoriť sa aj prostredníctvom obecného časopisu a poďakovať
všetkým zamestnancom našej Základnej
umeleckej školy pri príležitosti 10. výročia jej založenia. Chcem im vyjadriť veľké
uznanie za to, ako zvládajú pod vedením
pani riaditeľky Mgr. Jarmily Boškovej skĺbiť
povinnosti vyplývajúce zo zabezpečenia
praktického chodu školy s citlivou prácou
s deťmi.
Je mi vždy veľkým potešením zúčastňovať sa na vystúpeniach, programoch, výstavách, ktoré pani riaditeľka spoločne
s kolektívom pedagógov a svojimi žiakmi
organizuje. Práve tu mám možnosť vidieť,
ako deti napredujú, vidím ako sa v rukách
skúsených pedagógov menia na malých

odboroch, rozhodli sa voziť svoje deti
do okolitých „zušiek“. Aj na toto štát šikovne zareagoval – každý rodič musí škole
každoročne podpisovať čestné vyhlásenie, že jeho dieťa navštevuje iba jednu
ZUŠ, v tej druhej už ho nemôžu oficiálne
započítať do počtu žiakov pre normatívne
financovanie.
Každému dobrému učiteľovi je ľúto
detských talentov, preto sa všemožne
snaží venovať sa žiakom navyše – často
na úkor vlastného voľného času. „Voľný
čas učiteľov – to je koreň, vyživujúci konáre pedagogickej tvorivosti“. V. A. Suchomlinskij.
Napriek spomínaným nepríjemným zásahom naša škola stále napreduje. Vznikajú
nové komorné zoskupenia, s radosťou
konštatujem, že k nám chodia aj traja/
štyria súrodenci z jednej rodiny a umožňujú nám tým vytvárať veľký priestor
pre „rodinné muzicírovanie“.
V tomto školskom roku sa nám podarilo vybaviť školu kompletným povinným
vybavením, výtvarníkom pribudla dlho
očakávaná vypaľovacia pec. Vďaka občianskemu združeniu HARMÓNIA sa po-

darilo do koncertnej sály zakúpiť krátke
krídlo – bol to krásny darček k 10. narodeninám.

Oslavy jubilea školy

K jubileu školy sme pripravili niekoľko
slávnostných podujatí. Prvým z nich bol
Slávnostný koncert, ktorý sa konal v nedeľu 22. mája v Kultúrnom dome v Bernolákove. Dovolím si tvrdiť, že námaha
pedagógov bola korunovaná úspechom
– každý, kto si koncert vypočul, odchádzal
s množstvom krásnych umeleckých zážitkov.
Pri tejto príležitosti chcem poďakovať našim sponzorom a všetkým, ktorí prispeli
k úspešnej príprave tohto podujatia
a v neposlednom rade celému učiteľskému tímu ZUŠ.
Okrúhle výročie škola oslávila aj broadwayským muzikálom Sestra v akcii a záverečnou výstavou výtvarného odboru
v priestoroch spojenej školy. Máme za sebou náročný záver školského roka – celému učiteľskému kolektívu prajem krásne
a zaslúžené prázdniny a veľa elánu v ďalšej tvorivej práci.
Jarmila Bošková, riaditeľka školy

jajú ich city, upevňujú vôľu, vštepujú vzťah
k umeniu, vďaka nim rastie ich poznanie
a rozvíja sa ich umelecká duša.
Ako predsedníčka rodičovského združenia
tejto školy pozorne sledujem rast a talent
detí. Pri návštevách koncertov vždy obdivujem komplexnosť umeleckej školy. Jej
žiaci majú možnosť uplatniť sa v širokej škále hudobných, tanečných, muzikálových
i výtvarných žánrov.
Základná umelecká škola významne
ovplyvnila budúcnosť mnohých žiakov,
ktorí sa na základe dobrej prípravy rozhod-

li pokračovať v štúdiu na rôznych umeleckých stredných školách či konzervatóriách.
Ako rodič vždy netrpezlivo očakávam koncerty a vystúpenia nielen svojich detí.
Som rada, že sa touto cestou môžem poďakovať pani riaditeľke a celému kolektívu
školy za vzornú prácu, ktorú pozorujem
na výsledkoch výchovy a rozvoja talentu
žiakov. Úprimne blahoželám škole k jej desiatemu výročiu a prajem mnoho ďalších
úspechov pri výchove našich detí.
Katarína Veinhardtová

umelcov. Tu mám možnosť vidieť tú nesmiernu čistú detskú radosť z vydareného
vystúpenia, výtvarnej práce, alebo aj nejakú tú slzičku pre nevydarený tón. Ale vždy
je to veľký zážitok.
Vážená pani riaditeľka, vážení pedagógovia, dovoľte mi pri príležitosti Vášho spoločného jubilea s veľkou úctou sa Vám
poďakovať v mene svojom, ako i v mene
obce a Obecného úradu v Bernolákove,
za Váš prínos pre budúcnosť pri výchove
detí, za Vašu každodennú námahu, trpezlivosť a hlavne pochopenie detskej duše
– toho nekonečného fantastického sveta.
Želám Vám do ďalších rokov hlavne radosť
z Vašej práce, veľa entuziazmu, inšpirácie,
dobrý nos pri hľadaní nových talentov, na-

daných a usilovných žiakov a veľa úspešných projektov a nezabudnuteľných vystúpení.
Milé deti – zuškári, želám vám vytrvalosť
na ceste za poznaním umenia. Poslúchajte
vašich pedagógov, spoľahlivo vás budú navigovať, aby ste objavili to skutočné krásno, ktoré umenie v sebe skrýva. Keď ho
objavíte, budete ho vedieť rozdať ďalším
– vašim rodičom, kamarátom, všetkým,
ktorí môžu urobiť tento svet krajším.
Zároveň si dovoľujem poďakovať a pozdraviť všetkých, ktorí 10 rokov pri Základnej
umeleckej škole stáli, tvorili ju a akýmkoľvek spôsobom jej pomáhali.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce

So vznikom Základnej umeleckej školy v Bernolákove je úzko
spätý hudobný odbor, ktorý sa aj naďalej rozvíja a napreduje. Úsilie pedagógov smeruje k tomu, aby každá hodina bola
založená na kvalitnom hudobnom a tvorivom zážitku. Pedagógovia a žiaci počas 10-ročnej existencie ZUŠ odviedli v hudobnom odbore množstvo kvalitnej práce.
Dôkazom toho je nespočetné množstvo interných, verejných
a výchovných koncertov, organizovaných Základnou umeleckou školou v Bernolákove. Taktiež mnoho rôznych podujatí
organizovaných obcou Bernolákovo a spoločenskými organizáciami, na ktorých účinkovali žiaci a pedagógovia. V neposlednom rade treba spomenúť, že žiaci taktiež úspešne reprezentovali školu na rôznych súťažiach.
Jednotlivé oddelenia hudobného odboru sa snažia o výborné výsledky pod vedením pedagógov, ktorí spolu so žiakmi
vytvárajú rôzne komorné zoskupenia. Majú snahu podnietiť
umelecké ambície v dušiach mnohých žiakov, ktorí sa rozhodli
rozvíjať svoje hudobné nadanie na našej Základnej umeleckej
škole. V oblasti komornej hudby reprezentovali našu ZUŠ spevácky zbor Čeklísanky, komorný zbor Vox Rose, Snowdrops,
detský spevácky zbor Čučoriedky, šesťručné a osemručné klavírne zoskupenia, akordeónový súbor a mnohopočetné triá,
kvartetá a kvintetá rôznych nástrojových kombinácií, tvorené
žiakmi a pedagógmi.
Naši učitelia budú s veľkou láskou i naďalej smerovať umelecký vývoj detí tak, aby záujem o vážnu hudbu a hudbu všeobecne ostal trvalým vkladom ich osobnosti aj v dospelom
veku.
Žofia Šoková

Tanečný odbor

Tanečný odbor vznikol súčasne so založením Základnej umeleckej školy v roku 2006. V jeho začiatkoch ho vytvárala a formovala
pani učiteľka Dana Quardová. Avšak fungoval len jeden školský rok
a pre odchod žiakov ukončil svoju činnosť.
V roku 2008 bol tanečný odbor úspešne obnovený pod mojim vedením. S počtom 20 žiakov boli vytvorené dva ročníky prípravného štúdia a mohla začať nová éra vzostupu odboru. Ku dnešnému
dňu má 57 žiakov v šiestich ročníkoch.
Zaoberá sa rozvojom hudobných a pohybových schopností detí
z Bernolákova a blízkeho okolia. Svoje schopnosti žiaci rozvíjajú
v rôznych štýloch tanca – hlavný je klasický tanec, ľudový tanec
a moderný tanec, v ktorých žiaci získavajú podrobnejšie znalosti
a okrajovo sa zoznamujú i s inými formami tanca ako disco, scénický tanec, rock and roll, tanečná gymnastika a podobne.
Škola začína dvoma rokmi prípravky, kde formou hier a hravých
cvičení deti získavajú základné tanečné výrazové znalosti. Cieľom
vyučovacieho procesu na prvom stupni je všestranná základná tanečná výchova a pripravenosť prezentovať sa na rôznych kultúrnych podujatiach organizovaných školou a obcou.
Počas štúdia sa v žiakoch kryštalizuje ich individuálne technické
a výrazové nadanie, ktoré im ponúka možnosť pokračovať v štúdiu
na tanečných školách alebo pôsobiť v tanečných súboroch.
Jozef Manák
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Hudobný odbor

Výtvarný odbor

Literárno-dramatický odbor

Základy odboru položila pani učiteľka Ľudmila Hrdináková.
Už v prvom školskom roku sa prejavil výrazný záujem žiakov o muzikál. Predstaveniami Perníková chalúpka a Šípková Ruženka zahájili žiaci sľubnú muzikálovú kariéru.
Za posledné dva roky zožal tento odbor u divákov ďalší veľký
úspech. Žiakov vedú pedagógovia, ktorí pôsobia aktívne v profesionálnych divadlách, získavajú neoceniteľné skúsenosti so skutočným činoherným, hudobným a muzikálovým divadlom. Okrem
výučby LDO svojich žiakov vyučujú aj spev, záverečné predstavenia
nadobúdajú muzikálovú formu, ktorá nie je „improvizovaná“.
Minulý rok literárno-dramatický odbor odpremiéroval svetovo
známy rodinný muzikál Mary Poppins. Žiaci absolvovali hudobné
naštudovanie s korepetítorom, tanečné choreografie a aranžovacie skúšky. Posledné dni pred premiérami bola postavená scéna so
svetlami a zvukom. Obidve predstavenia sa vypredali a boli ocenené diváckym standing ovation.
Tento školský rok sa LDO pustil do novej výzvy a to do naštudovania ďalšieho broadwayského muzikálu Sister Act. Muzikálový
titul nebol ešte uvedený v žiadnom divadle na Slovensku ani v Čechách, a preto celé dielo je prebásnené a preložene z pôvodného
anglického znenia do slovenčiny.
Okrem vystúpení sa žiaci literárno-dramatického odboru každoročne zúčastňujú rôznych umeleckých akcií a súťaží, na ktorých
získali viacero ocenení. Niektorí žiaci po ukončení základného štúdia pokračujú v štúdiu na stredných a vysokých školách,
aby sa v budúcnosti tejto umeleckej činnosti venovali profesionálne.
Tomáš Sloboda

Bernolák 2/2016

Počas desiatich rokov existencie školy sme poskytli svojim
žiakom veľa možností na všestranné rozvíjanie ich výtvarného nadania. Za túto dekádu sa počet našich žiakov strojnásobil.
Pre deti predškolského veku ponúkame prípravné štúdium.
Žiaci si tu hravou formou osvojujú základy tvorivých výtvarných činností a postupujú do základného štúdia, ktoré vrcholí
absolventskou skúškou. Následne sa môžu rozhodnúť aj pre
absolvovanie druhého stupňa štúdia, určeného pre stredoškolákov, ktoré je taktiež zakončené absolventskou skúškou.
Počas školského roka prebieha vyučovanie v nasledujúcich
predmetoch: Kresba, Maľba, Grafika, Dekoratívne činnosti
a práca s materiálom, Modelovanie a priestorová tvorba, Dejiny umenia a výtvarná teória. Žiaci sa zoznamujú so všetkými
dostupnými technikami v uvedených predmetoch štúdia. Venujeme sa kompozícii výtvarného diela.
Škola ponúka aj štúdium výtvarnej výchovy pre žiakov, ktorí
sa pripravujú na talentové skúšky na strednú alebo vysokú
školu s výtvarným zameraním. Štúdium sa špecializuje
na médiá alebo disciplíny podľa zamerania žiaka a dôraz je
kladený na koncepčné myslenie, tvorivosť, zručnosti a informovanosť o aktuálnych tendenciách umenia. Naši žiaci sú
každoročne prijímaní na štúdium na stredných i vysokých
školách.
Žiaci výtvarného odboru prezentujú svoje práce na interných výstavách v rámci priestorov výtvarného odboru,
na absolventských výstavách, na záverečnej výstave a práce
tiež slúžia ako výzdoba koncertov, prípadne ako dekorácia
pre iné odbory našej ZUŠ. Úspešne sa zúčastňujeme výtvarných súťaží.
Štefánia Ábelová, Emília Steinhübelová
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Nedýchajme za deti, lebo nebudú vedieť dýchať samy!
Často dostávam otázku, v čom sú dnešné deti iné ako boli deti
kedysi. Tvrdím, že deti sú stále deťmi až dovtedy, kým im to my
dospelí umožníme a dovolíme. V dnešnej dobe sa detstvo končí
príliš skoro. Rozdiel oproti minulým časom je v tom, že sme všetci oveľa náročnejší. Náročnejší na seba, na deti, na svet okolo
seba. Mení sa celospoločenský pohľad na psychológiu dieťaťa,
pediatriu, na životný štýl. Už nemáme deti zlé, ale deti s poruchami správania, ďalej deti so špecifickými poruchami učenia a integrované deti, ktorých počet na škole neustále rastie.
Od školy, ktorá je pre deti druhým najvýznamnejším prostredím
po rodine, sa priam očakáva, že bude reflektovať všetky potreby
svojich klientov-žiakov a ich rodičov. Ťažká to úloha, preťažká,
pretože milujúci rodičia, by za svoje deti aj dýchali. Deti dnes
spoločne vychovávame do náročného a silne konkurenčného
prostredia. Do sveta neustáleho súperenia a ambícií. Do popredia sa dostáva logika, projektové vyučovanie a aplikovanie vedomostí na problémových úlohách. Ustupuje memorovanie učiva.
Pri správnej motivácii a dobrom pedagogickom vedení deti napredujú míľovými krokmi. To, že sa nám v tomto progrese školy darí, svedčí aj mimoriadne úspešný školský rok 2015/2016.

V tomto školskom roku sme boli rovnocennými súpermi najväčším školám v okrese. Naši žiaci – víťazi okresných kôl, a nie je
ich v tomto školskom roku málo, postupujú v súťažiach vyššie
do krajských kôl. Držme im pevne palce, aby úspešne reprezentovali našu školu, aj svoju obec Bernolákovo.
Mgr. Barbora Rigóová
riaditeľka ZŠ

Výsledky žiakov v súťažiach za školský rok 2015/16
Matematický klokan, celoštátne kolo
Luknárova Ivanka, literárna súťaž v prednese
vlastnej tvorby
Európa v škole, literárna súťaž, okresné kolo
Matematická olympiáda, okresné kolo
Biblická olympiáda,okresné kolo
Pytagoriáda, okresné kolo

Olympiáda anglického jazyka, okresné kolo

Bernolák 2/2016

Olympiáda slovenského jazyka, okresné kolo
Olympiáda z biológie, okresné kolo
Súťaž v aranžovaní strednej školy v Malinove
Ľahká atletika, okresné kolo

Futbalový turnaj, staršie žiačky,okresné kolo
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Filip Gouth 5.A
Jakub Franko 5.B
Kamila Kováčová 6.B
Šimon Hornáček 4.C
EllaBorš 4.B
Martina Gajdošová 4.C
Karolína Prokajová 4.C
Tereza Chromčáková 7.B
Simona Žáková 6.B
Michaela Dobošová 5.C
Patrícia Ščasnárová 9.A,
Tadeáš Pobjecký 9.A,
Patrícia Dulaiová 9.A
Juraj Benčúrik 7.B
Roman Koťka 7.A
Filip Guoth 5.A
Jakub Berčík 4.B
Michal Fekete 9.B
Silvia Monosiová 7.A
Tadeáš Pobjecký 9.A
Rudolf Butko
Daniela Haarová
Viktória Ščasnárová 9.A
Sandra Horváth
Rebeka Rusnáková
Viktória Sčasnárová
Nikolas Kročko
Nikolas Kročko
Ronald Zemko
Patrik Procházka

100% úspešnosť 1. miesto
100% úspešnosť 1. miesto
100% úspešnosť 1. miesto
1.miesto (kategória poézia)
1.miesto (kategória próza)
1.miesto 1.kategória)
1.miesto (1. kategória)
1.miesto (1.kategória)
1.miesto
5.miesto
2.miesto
1.miesto (kategória P7)
2.miesto (kategória P7)
3.miesto (kategória P5)
1.miesto (kategória P4)
2.miesto
5.miesto
4.miesto
4.miesto
5.miesto
1.miesto
1.miesto v skoku do výšky
1.miesto v behu na 800m
3.miesto v behu na 300m
1.miesto v skoku do diaľky
3.miesto v hode kriketovou loptičkou
3.miesto vo vrhu guľou
3.miesto v behu na 1000m
2.miesto štafeta chlapci
1.miesto

ZÁKLADNÁ ŠKOLA A ŠKOLSKÝ KLUB

Zo života Školského klubu detí
V sobotu, 19. marca sme pred základnou školou tradične predávali
svoje výrobky, ktoré sme s deťmi
pripravovali dva mesiace dopredu.
Korbáče, kuriatka, vence... Predávali sme v prekrásne vyzdobenom a voňavom stánku. O tovar
za symbolické ceny bol veľký záujem.
Pri predaji sa vystriedali všetky
pani vychovávateľky. Aj týmto predajom reprezentujeme náš Školský
klub, kam deti chodia skutočne radi
a zároveň si rozvíjajú fantáziu
a zručnosť.
S príchodom mája náš klub ožil spevom, tancom a súťažou o najkrajšiu

masku. Za organizáciu majálesu
spojeného s karnevalom ďakujeme vedúcej ŠKD Katke Koporcovej,
animátorovi Jankovi Juhászovi i rodičom detí.
V priehehu jari dostali deti zo Školského klubu jedinečnú príležitosť
sledovať úžasné prírodné divadlo:
vývin motýľov. Deti aj vychovávatelia s napätím sledovali ich životnú
cestu od malých húseníc, cez nehybné kukly, až po elegantné pestrofarebné finále.
Anička Hudáková
ŠKD Ferda mravca v Bernolákove

Moja Zem
Sníval som, bol som anjelom, či kozmonautom. Fakt!
No, lietal som ako vták.
Zem v diaľke modrými lúčmi žiarila.
Bolo to príjemné, až ma tvár pálila.
Vtedy som pochopil, čo ja chcem.
Musím ochraňovať túto Zem!
Aj ja raz zostarnem a svoje deti budem mať.
Darovať kvety, či čerstvé ovocie chcem im dať.
Zelený stromček,
vedľa domček.
V potoku čistá voda žblnkoce,
odraz slnka sa v nej ligoce.
Včely na kvetoch sedia
a sladký peľ jedia.
Zem nám žije, Zem nám voní,
v diaľke počuť dupot koní.

Tentokrát sme položili anketovú
otázku predškolákom z materskej
školy. Ich milé a autentické odpovede zaznamenala pani učitelka
Maťka, za čo jej pekne ďakujeme.
A na čo sme boli zvedaví? „Keby si
mal/mala čarovnú paličku a mohol/mohla by si vyčarovať letné
prázdniny podľa svojich vysnívaných predstáv, ako by vyzerali?“
Išla by som na dovolenku do Paríža
a chcem tam mať okolo seba robotov, ktorí by mi slúžili.
Adelka, 6 rokov
Celé prázdniny by som chcela mať
za domom obrovský bazén a všetky
deti z triedy, aj s učiteľkami Maťou
a Helenkou, by sa tam chodili kúpať.
Saša, 6 rokov
Ja by som si chcel vykúzliť to,

aby celé prázdniny mali moji rodičia čas hrať sa so mnou. A aby keď
niečo prežívam, alebo robím niečo
pekné, tak aby mi to rýchlo neubehlo.
Paľko, 6 rokov
Chcem byť u kamaráta Marka
v Banskej Bystrici a tam na nás budú
svietiť hviezdičky a masírovať nás
a plniť nám želania.
Karin, 6 rokov
Cez prázdniny by som chcel byť týždeň starostom v Bernolákove a na
celý tento čas premeniť Kultúrny
dom na veľkú zmrzlináreň a zmrzlina by bola pre deti zadarmo. No
a mohol by som byť týždeň aj prezidentom.
Alex, 6 rokov

Nebol to sen, Zem je živá!
Ach, mám ťa rád, zemeguľa milá!
Ochraňovať ja ťa chcem!
Ty si moja drahá Zem.
báseň zložili žiaci zo Školského klubu detí
pod vedením Aničky Hudákovej

Súťaž pre nadaných pisateľov
Redakčná rada vyhlasuje súťaž prežiakov našej Základnej školy o nejlepší text na tému: Moje sci-fi
prázdniny. Príspevky v maximálnej dĺžke dve normostrany (spolu 3 600 znakov vrátane medzier) zasielajte na našu mailovú adresu do konca októbra.
Víťazný text bude uverejnený na týchto stránkach
a samozrejme aj odmenený vecnou cenou. Takže –
nehanbite sa, zapnite fantáziu a píšte!
Tešíme sa na vašu tvorbu,
redakcia

Bernolák 2/2016
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Rozhovor so starostom
Starostovi Bernolákova Richardovi Červienkovi sme po roku vo funkcii položili niekoľko otázok na telo.
• Aký to bol pocit, keď ste sa dozvedeli
výsledky volieb?
Tak tento pocit sa naozaj nedá opísať slovami. Do okrskových volebných
miestností som delegoval pozorovateľov od začiatku volieb ráno až po sčítavanie hlasov večer. Do Domu služieb
na Viničnej ulici okrsková volebná komisia pozorovateľov na sčítavanie hlasov
nevpustila. Priebežne, ako prichádzali pozorovatelia na Poštovú 6 (tu bolo
zriadená centrála ) a hlásili výsledky
sčítania, úmerne stúpalo aj napätie,
či voľby vyhrám alebo nie. Už keď som
vedel, že „mám“ tri okrsky z piatich
vyhrané, začal som tušiť, čo bude nasledovať. Pár minút na to prišli správy
aj z posledných dvoch okrskov a spustila sa vlna gratulácií osobných, mailových, sms-kových. Nemalo to konca.
Bolo to veľmi emotívne. Víťazstvo sme
prežívali všetci. Bolo úžasné vidieť, ako
sa ľudia, ktorých som stretával, radovali.
• Ako vyzerá Váš bežný deň starostu? Ak sa to teda dá nazvať bežným
dňom.
Ráno prídem do práce, pozriem si
časový harmonogram dohodnutých
stretnutí, ktoré v ten deň mám absolvovať. Medzi stretnutiami vybavujem
spisy, rokujem so stránkami i zamestnancami, podpisujem rôzne rozhodnutia, povolenia, zmluvy. Medzitým zvonia telefóny, každú chvíľu sa otvárajú
dvere na kancelárii. Bežným štandardom sa stali pracovné stretnutia na ministerstvách, Bratislavskom samosprávnom kraji, okresnom úrade...
Priebežne riešim rozbehnuté projekty
v obci, odpovedám na otázky občanov,
sledujem rôzne výzvy a ďalšie projekty,
do ktorých by sa naša obec mohla zapojiť. Do toho všetkého sa musí zmestiť
riešenie najrôznejších denných problémov, ktoré prináša život v obci, ktoré
častokrát musia byť riešené okamžite,
takže napríklad taký obed stíham horko-ťažko v behu, rýchlo jem, čo sa odráža na mojej postave (pribral som).
Potom naspäť do práce. A kolotoč pokračuje takto až do večera. Dni bežia
veľmi rýchlo, ani neviem ako a zrazu je
piatok. Je to zaujímavá,ale predovšetkým nesmierne náročná a zodpovedná
práca. Cez víkendy sa zúčastňujem na
spoločenských udalostiach organizácií
pôsobiacich v našej obci.

• Ktoré témy boli pre obec ťažiskové
v roku 2015 a ktoré budú v roku 2016?
Zabezpečenie úradu po personálnej
stránke, kontrola NKÚ v Penzióne Pohoda, kontrola NKÚ - účtovníctva obce
za rok 2014, kontrola projektu kanalizácie 1. a 2. etapa, spustenie kanalizácie
v obci, realizácia projektu cyklotrasy
do Novej Dedinky (bol v omeškaní), vybavovanie dotácií na projekty prístavby
základnej a materskej školy...
Rok 2015 bol ťažký. Úrad opustilo naraz niekoľko zamestnancov, ktorí odišli
sami, keď sa dozvedeli výsledky volieb. S nimi som sa ani nestretol. Takže
úrad som prebral v stave, že referenti,
ktorí zostali, mali čo robiť, zastupovali
naraz aj na dvoch referátoch. Spomenutý rok sa niesol v znamení kontrol.
Úrad navštevovali kontrola za kontrolou z rôznych štátnych inštitúcií, referenti popri svojej práci museli byť
k dispozícii aj im. Takže v prvom rade
bolo potrebné stabilizovať úrad a pritom dávať pozor, aby obecný úrad aktívne reagoval na rôzne grantové výzvy,
projekty i požiadavky občanov. Ťažisková téma č. 1 je naďalej spokojný občan, ktorý keď príde na úrad, verím, že
odchádza z neho spokojný, že vybavil,
čo bolo treba. Viem, že občas niečo aj
nevyjde, ale vždy sa snažíme problém
vyriešiť k čo možno maximálnej spokojnosti občanov. Tento rok budú ďalšie témy: prístavba základnej a materskej školy na Komenského ulici. A už je
na svete výzva na budovanie nových
materských škôlok z eurofondov, tak
chcem reagovať aj na túto výzvu. Tiež
finišujeme so spojazdnením kuchyne v
materskej škole. Pokúsim sa presadiť
projekt modernizácie verejného osvetlenia. Pracujeme na projekte znižovanie energetickej náročnosti obecných
budov. Konečne sa nám podarilo pre
obec kúpiť nový traktor, vlečku, snežnú
radlicu a hydraulickú ruku potrebnú na
kosenie (najmä cyklotrás).
• Čo zo štábnej kultúry BSK je osožné
preniesť na náš obecný úrad?
V porovnaní s Úradom Bratislavského
samosprávneho kraja netvrdím, že náš
Obecný úrad pracuje zle, ale ak teda
mám porovnať: prostredie na úrade
BSK je v rovine zamestnanec – návštevník úradu určite pokojnejšie a tichšie.
Určite to závisí aj od agendy, ktorá je
predsa len rozdielna a predovšetkým

tá obecná zahŕňa tzv. všehochuť. Niekedy sme však zbytočne emotívni, zabúdame, že „ráno je múdrejšie večera“
a to platí pre obe strany, ako referentov, tak návštevníkov úradu. Takisto
chcem odstrániť riešenie tém na chodbách úradu, to tam určite nepatrí. Zatiaľ nie je možné dosiahnuť, aby referenti, ktorí musia pracovať aj v teréne,
boli prítomní na pracovisku počas všetkých stránkových hodín. Niekedy je
naozaj nevyhnutné, aby bezodkladne
išli riešiť problémy do obce bez ohľadu
na to, či je stránkový deň, čo vyvoláva
u návštevníkov úradu negatívne reakcie. Snažíme sa aspoň eliminovať tieto
nevyhnutné výjazdy, aby k nim dochádzalo v čo najmenšej miere.
• V akých oblastiach spolupracuje náš
obecný úrad so susednými obcami?
Spoločne s obcami Ivanka pri Dunaji,
Chorvátsky Grob, Malinovo a Zálesie
máme v Bernolákove zriadené Obvodné oddelenie policajného zboru. To je
jeden z dlhodobých projektov našej
a susedných obcí zameraný na zvyšovanie bezpečnosti občanov. S obcou Nová
Dedinka sme spojení novou cyklotrasou – tu bola spolupráca najmä počas minulého roka a bude pokračovať
i naďalej, podobne ako pri cyklotrase
do obce Ivanka pri Dunaji. So starostami obcí Chorvátsky Grob, Slovenský
Grob a Viničné sme už tiež hovorili
na tému cyklotrasy, ktorá by nás prepojila. Stretávanie starostov je nielen
o spoločných projektoch ale aj o výmene názorov, skúseností, vzájomnej
podpore.
So starostami obcí Ivanka pri Dunaji
a Chorvátsky Grob v blízkej dobe plánujeme spoločné stretnutie s Národnou diaľničnou spoločnosťou a Ministerstvom dopravy, Slovenskou správou
ciest (i ďalšími zainteresovanými) ohľadom projektu križovatky Triblavina,
nakoľko sa šíria rôzne fámy, dohady
a konšpirácie.
• Prečo rokovania obecného zastupiteľstva zväčša končili po polnoci?
Začíname vo večerných hodinách.
Ale to som sľúbil občanom, takže svoj
sľub plním, aby sa mohli týchto zasadnutí zúčastňovať v čo možno najväčšom
počte. Nuž a keby materiál poslanecký
zbor poriadne prebral s referentmi na
zasadnutiach komisií, tak na zasadnutí
obecného zastupiteľstva by to mohlo

ním áut na chodníkoch spraví poriadok
obecná polícia. Je potrebné ich kontaktovať v tejto veci. Občania sa rozhodli
ponechať obecnú políciu v našej obci,
takže určite je k dispozícii riešiť i tieto
dopravné priestupky.
• Ak by ste chytili „obecnú zlatú rybku“, aké tri priania by ste si želali
pre obec?
1) Občanov, ktorí sa preukázateľne väčšinu roka zdržujú v našej obci, majú tu
domy, rodinu a využívajú služby našej
obce, cesty.... – tak týchto všetkých si
prajem na trvalom pobyte v Bernolákove
2) Naďalej fungujúci a správne pracujúci obecný úrad v prospech všetkých
občanov rovnako
3) Úspešné projekty, ktoré zvýšia občiansku vybavenosť našej obce. Rozumný rozvoj našej obce po všetkých
stránkach.
• Čo Vás na poste starostu obce najviac prekvapilo, zarazilo? Niečo, čo ste
nečakali?
Nečakal som až toľko zanedbaných tém
v obci:
• Zbytočné prieťahy vo vybavovaní občianskej agendy
• Nelegálny softvér na obecnom úrade
(už sa ho našťastie podarilo odstrániť)
• Nezmyselne nedokončené úseky
kanalizácie – Marhuľová, Višňová,
Broskyňová, Slivková, Riečna, Lesná
ulica, koniec Nálepkovej ulice, neexistujúca kanalizácia na Obilnej a Kalinčiakovej ulici
• Spackaný projekt kanalizácie na Poštovej ulici, Bernolákovej ulici, Železničnej ulici

• Dotovanie Penziónu Pohoda obecnými peniazmi – pritom podľa zmluvy
o úvere so ŠFRB sa má úver splácať
z prostriedkov vybraných od nájomcov
penziónu
• Neexistencia nájomných bytov v Penzióne Pohoda (miesto 24 nájomných
bytov boli len 4)
• Nezáujem riešiť akútnu situáciu
s umiestnením detí v škôlke a žiakov
v základnej škole
• Neexistencia kuchyne v materskej
škole
• Rozbité chodníky v obci (pritom bolo
programové obdobie 2007-2013, v ktorom bolo možné čerpať peniaze v rámci
revitalizácie centier obcí aj na chodníky
– aspoň v centre obce mohli byť opravené)
• Večne kolabujúce verejné osvetlenie
a obecný rozhlas
• Žiadna výsadba v obci a pritom predošlé vedenie dostalo nie malé prostriedky za výrub stromov od Národnej
diaľničnej spoločnosti v roku 2014 (cca
240.000 Eur, výsadba však nebola a peniaze skončili nikto nevie kde)
• Developerské projekty z minulosti
v intraviláne obce, ktoré vôbec nereflektujú na potreby občanov v takto
novovzniknutých lokalitách obce, žiadne dopravné riešenia (len stále napojenie sa na existujúce cesty), žiadne školy, škôlky, detské ihriská, parky....
• Nedoriešená situácia v športovom
areáli J. Popluhára
• Neurčitý pocit z toho, prečo si kontroly z rôznych inštitúcií podávali v roku
2015 a už aj v roku 2016 na úrade kľučky, ale v predchádzajúcich obdobiach
sa obecnému úradu ako keby vyhýbali.

pustovky, rárohy... Zmizli škrečky, sysle a keď niet zajacov, odišli spod starej
vŕby aj líšky. Len neviem kam sa to všetko podelo. Na lišiaka si často spomínam, stretával som ho na poľnej ceste
za rosy, pri východe slnka. Prekvapivo
sa vždy vynoril na tom istom mieste
a v ten istý čas z vedľajšieho porastu.
Prekvapenejší ako ja sa na mňa úchytkom pozrel – div že ma od strachu nepozdravil – a dlhým skokom sa stratil
v inej, náprotivnej vegetácii. Od rosy
býval mokrý, v papuli zvieral jedného
či dvoch hlodavcov, najčastejšie máloobratných a ohnivo zafarbených škrečkov. Bol dobrým otcom a starostlivosť
o potomstvo sotva niekedy zanedbal
a sotva niekedy opustil. Roky sa zdržiaval

na tom istom mieste – pod starou vŕbou
nad potokom. Brloh si každoročne starostlivo obnovoval, aby v ňom s tou istou
družkou na jar vyviedol tri, štyri líšťatá.
Od istého času – od rozorania medzí –
bývam pri chôdzi poľom v neustálom
strehu. Najmä na jar. V opare každodenného rána striehnem, či náhodou
nezachytím hlas škovránka, alebo škrekot jarabíc. Pamätám si, ako by to bolo
dnes, na akýsi dobový predel, od ktorého hlas týchto dvoch vtáčích etník zanikol a neviem, či nie navždy. Ešte dnes
vidím „hrdého“ človeka, ako sme „my
ĽUDIA“ vtedy zničili medze a húštiny,
ich domovy, ich „večné“ hniezdoviská.
Odvtedy až dodnes, trištvrtiny storočia ich nikto nevidel a nepočul. Odišli
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byť o to rýchlejšie. Poniektorí z poslaneckého zboru nie a nie si osvojiť rokovací poriadok. Mali by byť dôslednejší
v dodržiavaní rokovacieho poriadku,
lebo veľakrát ho porušujú (aj účelovo)
a tým rozprava skĺzne do zbytočného mlátenia prázdnej slamy, dookola opakovania toho istého monológu
a zbytočného naťahovania času zastupiteľstva.
• Schodisko na obecnom úrade zdobia
výtvarné práce žiakov našej ZUŠ. Počíta sa s ďalšími priestormi pre prezentáciu našich umelcov?
Veľmi pekne nám žiaci našej ZUŠ dotvorili prostredie na obecnom úrade.
Aj touto cestou im ďakujem za ich obrazy. Môžeme časom pristúpiť k tomu,
že obrazy budeme vymieňať za nové
práce žiakov. Práce žiakov ZUŠ by mohli
dotvoriť i ďalšie obecné priestory, vôbec sa tomu nebránim. Toto celé bol
nápad poslanca Jaroslava Vokouna, takže ho týmto pozdravujem a ďakujem
aj jemu.
• Kto a kedy spraví poriadok s parkovaním áut na chodníkoch, s kríkmi
a stromami zasahujúcimi do chodníkov?
Nuž, čo sa týka kríkov a stromov –
priebežne sa ich snažíme udržiavať,
ak niekde pozabudneme, je na mieste
interakcia s občanmi, nech nás na tieto
miesta navedú a upravíme ich. Chystáme znovu jarné upratovanie, v rámci
ktorého nám občania pomáhajú a prerastajúce kríky a stromy z ich pozemkov
na chodníky upravujú sami a my zelený
odpad priebežne odvážame na skládku.
Táto spolupráca sa nám osvedčila, preto v nej chceme pokračovať. S parkova-

Už som si zvykol, že náš chotár a celé
naše okolie dediny pustne. Až na niekoľko tvorov, ako sú umelo chované a
na jeseň do voľnej prírody vypustené
bažanty, dvoch, troch zajacov, niekoľkých srncov a srniek nestretnete tu
nič živšie. Pravda, ak nepočítam niektoré a niektorých, ktorí sem zavítajú
venčiť psov a zopár vytrvalo odhodlaných upevňovať si zdravie cezpoľným
behom. Pri zdravotných prechádzkach
som si uvedomil, ako rýchlo sa priestor
za hranicou dediny nielen vyľudnil,
ale aj ochudobnil o iné organizmy. Zakrátko sa mi pred očami okrem mravcov, pavúčikov– pôvodcov babieho leta,
myší a iných stratili poľné vrabce, poľné
hrdličky, vrany – aj samotárky šedivky,
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NÁZORY A POSTREHY

v tichosti, možno zahanbení, ponížení,
len niekoľko kilometrov západnejšie,
kde doteraz – čuduj sa svete – sa na jar
vraj, akoby nič predvádzajú. Bez rozlúčky odišiel škovránok a už sa nevrátil,
dodnes nezatrepal krídelkami vo výšinách a nástojčivým spevom neupozornil, že jar je tu. Kto nám to dnes krajšie
ako on pripomenie? Traktory? Sotva!
A jarabice? To vám bol vydarený „hyd“,
špecialistky na žravý hmyz, no najmä
na známe nosadce, na chrobáky, ktoré
ak sa premnožili, za pár dní zožrali repné porasty – katastrofa. Dnes jarabice
nepotrebujeme, jednoduchý recept,
repoviská totiž tiež už nemáme. A hoci
by aj boli, ľahko by sme si postrekmi
pomohli. Od ich „zrodu“ a vraj od nového pohľadu „na vec“ sme sa ani nenazdali a jarabice, bažanti, škovránky
a všeličo iné nám z pod nosa zmizli.
Niet ich a ťažko spočítať koľko. Že toho

nie je málo, napovedá chotármi sa šíriace, veľavravné ticho. Žiadna vrava,
ani spev, ani vtáčí a veru ani človečí. Človek od Boha je už taký, nie je
len všežravec, ale aj spevavec. Spieval
od vekov, kde sa len dalo, aj v radosti
a aj v smútku. Spievalo sa pri hrobe,
po svadbách, pri kolíske, ale aj pri robote. Od jari do jesene, od rána do večera sa poľom, sadmi a vinicami niesol
spev. Často som sa ako chlapec od kráv
opájal hlasmi oráčov. Ich hlasy po každej obrátke buď slabli, alebo pri návrate
silneli. Aj kone, či voly mali pri chôdzi
brázdou radšej spev, ako bič pána.
Aj dnes občas počujem spev, je to však
skôr utrpenie, ako potešenie.
Spev od viníc, od známych Šalaperkovcov, Kúcerovcov a Livätékovcov v čase
„zelených prác“ – „plevačiek“ a viazania
– obzvlášť v dobe zberu býval pôvabný,
ženský a do diaľky prenikavejší. Smútok

v nich striedal optimizmus, veselosť.
Ak prestala jedna, začala iná. Taká bola
atmosféra našej mladosti, bola plnšia
spevu a vtipu – vlastností, ktoré nás
obraňovali pred iným, nebezpečnejším
zlom, ako doba, ktorú žijeme.
Prečo a kam sa spev, zver, stromy a lesy
podeli? Kedy sa vrátia k nám opäť jarabice a kedy nám nad hlavami zašvitorí
škovránok? Vie to vôbec niekto? Pochybujem! Viem však isto, potvrdzuje mi
to môj vnútorný hlas a zrak, ako nám
„náš“ svet vôkol mimoriadne zovšednel a stíchol. Pred očami nám mizne
taká potrebná rôznorodosť, aby ju vzápätí nahradila strohosť, šeď oráčin a
strnísk plných buriny. Akoby naschvál
sa obklopujeme vegetačným deficitom
a následnou absenciou živočíšnej zložky
nášho okolia.
Jano Navara
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So záujmom som si prečítal rozhovor
redaktora týždenníka Trend so starostom našej obce pánom Mgr. Richardom
Červienkom, uverejneného dňa 24.
februára 2016 na web stránke periodika Trend.
Tento článok ma donútil zamyslieť sa
nad dobre známym problémom výšky
príjmu obce z podielových daní. Do našej obce som sa prisťahoval pred štyrmi rokmi a hneď som si vybavil aj trvalý pobyt. Veď na čo čakať? Považujem
za svoju morálnu povinnosť prispieť
aspoň tým, že moja obec dostane
za mňa, ako obyvateľa s trvalým pobytom, finančné prostriedky, aby mohla
pre mňa, moju rodinu a svojich občanov zabezpečovať služby, ktoré sú dnes
nevyhnutnosťou pre moderný spôsob
života.
Pokúsim sa priblížiť, ako to v realite
funguje a ako to chápem ja.
Podiel obce na vybratej dani z príjmu
fyzických osôb predstavuje mesačnú
platbu zo strany Štátnej pokladnice
v prospech obce. Ministerstvo financií SR každoročne oznamuje celkový
podiel samospráv (VÚC a obcí) na vybranej dani, ako aj samotný vzorec výpočtu podielu samospráv, samostatne
pre VÚC a pre obce.
Pre rok 2016 sa podiel na výnose dane
z príjmov fyzických osôb (DPFO) medziročne zvyšuje u obcí zo 68,5 % na 70,0
% a u vyšších územných celkov z 29,2
% na 30,0 %. Táto daň sa prerozdeľuje
vo výške 100 % jej výnosu pre samo-

správu. Vzorec výpočtu bol ponechaný
z roku 2015.
Do celkového výpočtu podielu každej
obce sa uvádzajú aj také údaje ako je
nadmorská výška obce (čím vyššie položená obec – tým viac peňazí, kvôli
vysokým nákladom na kúrenie), počet žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, či štátom uznanej cirkvi
alebo súkromnej osoby. Tento údaj je
vždy k dátumu 15.9. predchádzajúceho
roka, t. j. podielové dane na rok 2016
vychádzajú z údajov k 15. septembru
2015. Jediná premenná s najväčšou váhou, ktorú je možné za obec celoročne
na mesačnej báze ovplyvňovať je počet
obyvateľov obce. Treba si uvedomiť,
že za počet obyvateľov obce nie je považovaný počet reálne žijúcich osôb
v obci, ale počet obyvateľov s trvalým
pobytom v obci.
K 30. novembru 2015 vydalo Ministerstvo financií prognózu podielu obcí
na výnose DPFO pre rok 2016, vrátane zúčtovania za rok 2015. Pre našu
obec s nadmorskou výškou 141 m n. m.
a počtom trvale bývajúcich obyvateľov
6 147 osôb k 1. januáru 2015 sa jedná
o sumu 1 867 436 €. Susedná obec Ivanka pri Dunaji (132 m n. m.) s počtom
6 245 obyvateľov má prognózu podielu 2 138 899 €. Všimnime si, že tento
rozdiel takmer 100 obyvateľov v prospech susednej obce predstavuje sumu
271 463 €. Samozrejme počet obyvateľov je len jedným z faktorov, ktorý
ovplyvňuje výšku podielu obce na vý-

nose DPFO – viď. napr. obec Dunajská
Lužná (130 m n. m.), ktorá pri menšom počte obyvateľov (5 536), dostane
v tomto roku takmer rovnakú sumu ako
naša obec (1 811 730 €). Pre ďalšie porovnanie, aj s inými regiónmi, je potrebné uviesť, že napr. podobne veľká obec
Gelnica (365 m n. m., so štatútom mesta a počtom obyvateľov 6 163) dostane
menej ako naša obec (1 737 581 €).
V súčasnosti je v Bernolákove evidovaných 6 500 obyvateľov s trvalým pobytom. Existuje však predpoklad, že v obci
žije viac ako 8 000 ľudí. Opýtal som sa
pána starostu, ako by mohla naša obec
využiť túto sumu peňazí. Podľa jeho
vyjadrenia by sa táto suma mohla použiť na rekonštrukciu chodníkov, ciest,
rozvojové projekty obce, nedokončené úseky kanalizácie, lepšiu občiansku
vybavenosť, detské ihriská, prístavbu
a vybavenie materskej a základnej školy, atď. Všeobecne povedané, pomohlo
a pomáhalo by to našej obci brať menej
úverov, prípadne aj žiadne u komerčných bánk.
Čo k tomu dodať? Len málo stačí, aby
sa aj naša obec mohla tešiť z vyššieho
príjmu finančných prostriedkov, ako doteraz, pretože neprihlásený obyvateľ je
stratou príjmu pre obecnú kasu. Bol by
som úprimne rád, keby aj neprihlásení obyvatelia prehodnotili svoj postoj,
a aj touto cestou prispeli k skvalitneniu
životnej úrovne v našej obci.
RNDr. Peter Gajdošík
obyvateľ Bernolákovo Juh

CYKLLISTIKA V OBCI

Do práce na bicykli
Preplnené cesty a nedostatok pohybu
patria k neduhom našej doby. Bicykel
predstavuje dobrú alternatívu v doprave, avšak cyklisti sú z ciest vytláčaní
a niekedy prehliadaní. K zmene stereotypov chce prispieť celoslovenská súťaž
„Do práce na bicykli“, ktorú vyhlasuje
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a trvá počas mesiaca
máj. V 1 730 tímoch sa zaregistrovalo
5 635 bicyklistov z firiem a inštitúcií,
ktoré sídlia v 60 mestách a obciach.
Hlavnou témou tohtoročnej kampane
je bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel
cestnej premávky. Každý z účastníkov súťaže dostal tričko s posolstvom
„Jazdime spolu“. Na tričku je upozornenie pre vodičov, aby dodržiavali bezpečný odstup pri obiehaní minimálne 1,5 metra. Do 3. ročníka kampane
sa zaregistrovala aj naša obec.
Tým umožnila ľuďom, ktorí jazdia
do práce na bicykli a chcú trochu súťažiť, aby vytvorili cyklistické tímy
a zaregistrovali sa. Prihlásilo sa 5 tímov,
z toho až 3 z firmy Holger Christiansen

Production Slovakia. Bernolákovo je
prímestská obec a mnohí obyvatelia
dochádzajú do práce najmä do Bratislavy. Niektorí z nich v mesiaci máj jazdia vo svojich bratislavských firemných
tímoch. Bezpečná trasa do Bratislavy vedie po cyklochodníku do Ivanky,
za Ivankou popri letisku a Malom Dunaji do Vrakune a odtiaľ podľa miesta pracoviska napríklad do Petržalky
po Prístavnom moste alebo do centra
po cyklochodníku v Ružinove súbežne
s električkami.

Ambíciou kampane je pozitívne ovplyvniť verejnosť v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti. Z bicykla
by sa mal stať rešpektovaný dopravný
prostriedok na presun po obci a blízkom okolí. Nižšia miera využívania motorových vozidiel prispieva k ochrane
životného prostredia (zníženie emisií)
a osobný úžitok spočíva v uskutočnení
pohybovej aktivity prospešnej nášmu
organizmu.
Jaroslav Vokoun

Odpoveď je naozaj jednoduchá.
Lebo tá opačná strana nie je výlet
do prírody, ale prechádzka v dedine,
poza chrbty domov. A je už poznačená „užívaním“. Hádam by potrebovala jarnú brigádu, trochu breh vyčistiť,
kde-tu spevniť, kde-tu opraviť možno aj
rozšíriť dlažbu. Na detskom ihrisku vysadiť zopár stromov, nech sa deti v lete
na hojdačkách neupečú. Možno by to
trochu pomohlo.
Ale späť ku cyklotrase. Ako a kam odohnať z cyklotrasy všetkých, pre ktorých nie je určená? Kde hľadať miesto
na „venčenie“ našich miláčikov?
Kedysi sme chodili cestou popri autovrakovisku a rybníku ku Veľkému Bielu. Dnes je tá cesta v katastrofálnom
stave, zdevastovaná betonárskymi vozidlami, príšerne prašná v lete, takmer
nepriechodná po daždi... A za dedinou
Vás ešte poľovník upozorní, že ste v revíri a pes musí byť na „vôdzke“. Takže je
po prechádzke. Na vôdzke sa prechádzajú psy, ktoré sa majiteľom nepodarilo vycvičiť, alebo tie, ktorých majitelia
sa nikdy nezamysleli nad psou dušou.
Pre tých, ktorí nenaložia svojho
miláčika do auta a nezájdu s ním
do Ivanky na kanál, zostáva prechádzka

po asfaltových chodníkoch (veľmi príjemné najmä v lete!) s vreckom v ruke.
Mnohí majitelia psov sa tomu nevenujú a pokračujú v osvedčenej metóde:
nenápadne pootvoriť bránku štvornohému kamošovi, nech si ide „pokecať“ s parťákmi za susedným plotmi.
Alebo majú „kamošov“ zavretých
vo voliérach. Nech „strážia“ (rozumej:
štekajú)! Mnohí naozaj o dušu štekajú
zo zúfalstva, že nemôžu výjsť von.
Boj o cyklotrasu je zbytočný. Bola vytvorená pre cyklistov a všetci ostatní
sú na nej HOSTIA! Tí musia dávať pozor, aby neprekážali cyklistom, aby
im nevytvárali na trase prekážky. Nie
pokriky mamičiek na bezohľadných
cyklistov, tu je to naopak, v práve sú tí
na kolesách.

Cyklocesta Bernolákovo – Nová Dedinka, dlhoočakávané, vynikajúce, úžasné,
krásne upravené „pobrežie“ Čiernej
vody. Tešili sa všetci.
Cyklisti sa tešili, tešili sa aj maminy
s deťmi, potešili sa aj „psíčkari“,
že sa konečne majú kde prechádzať.
A vznikol problém: cyklisti, pre ktorých tá paráda bola vybudovaná, sú
obmedzovaní, musia dávať pozor
na peších, na deti, dokonca na zvieratá
aj na ich exkrementy... Z dlho očakávanej cyklotrasy sa stalo korzo pre Bernolákovčanov aj Novodedinčanov, možno
už aj Ivančanov....
Čo sa vlastne stalo? Prečo je pri Čiernej vode stále viac mám s detskými
kočíkmi a s deťúrencami na trojkolkách, bicykloch, peších? Prečo je to
miesto prechádzok pre psíčkarov? Kde
boli dosiaľ? Prečo sa neprechádzajú
po chodníkoch v dedine, prečo nie
sú na detských ihriskách? Prečo sa
im zrazu páči pri Čiernej vode? Kvôli kačičkám, labutiam a bobrom?
Kvôli stromom? Kvôli pocitu, že sú naozaj v prírode? Prečo prichádzajú práve
sem? Prečo im nestačí opačná strana
Čiernej vody od mosta ku futbalovému
ihrisku?

Mária Mollerová
Autorka nie je cyklistka
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Zo života Klubu dôchodcov
Rok 2016 sme začali účasťou na februárovom Plese seniorov Bratislavského
kraja v priestoroch Incheba Expo Arény.
Zúčastnilo sa ho 45 členov aj s rodinnými príslušníkmi. Do tomboly prispel
Obecný úrad, Klub dôchodcov a niektorí účastníci plesu.
Na členskej schôdzi z 27. februára sme
hodnotili činnosť za rok 2015 a prijali
nový plán aktivít na rok 2016. Bol zvolený výbor a revízna komisia. Rozlúčili sme sa s pani Teréziou Zbitákovou,
ktorá odstúpila zo zdravotných dôvodov a pánom Petrom Urmaničom.
Do revíznej komisie boli zvolení pani
Eva Voláriková, pani Matilda Čambalová
a pán Peter Miklošík. Zablahoželali sme
53 jubilantom, ktorí sa v prvom polroku 2016 dožili 60 a viac rokov. Členskú
schôdzu spestrila skupina Montana,
spevácky súbor Čeklísanky a pani Piterová s básňou jubilantom. Na záver
bolo podané bohaté občerstvenie, pripravené členkami výboru.
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Hana Mšállová
Marko Viktorín
Kristína Kovalík
Nicolas Polena
Benjamin Kiss
Martin Morávek
Ján Trnovec
Tomáš Dobrovodský
Jaroslav Stredanský
Liliana Balážiová
Nikoleta Horinková
Melánia Harčárová
Emma Berčíková
Adam Macura
Maxim Satury
Olívia Hammerschmiedt
Adam Szalay
Matthias Nagy
Lívia Klementová
Oliver Plačko
Juraj Bojkovský

Zosobášili sa
Miroslav Gál a Zdenka Kerepeczká
Peter Gažo a Veronika Býčková
Zoltán Mikécz a Lenka Červíková
Štefan Kováč a Zuzana Hauliková

2. marca sa 55 našich členov zúčastnilo vystúpenia Michala Davida v bratislavskom NTC. V marci sme tiež zabezpečili relaxačný pobyt pre 43 členov
v Dudinciach, kde oslávili aj sviatok MDŽ
za účasti starostu obce. Pre vysokú spokojnosť plánujeme túto akciu zopakovať aj v novembri. 16. marca sa 55 členiek zúčastnilo osláv MDŽ v Kultúrnom
dome Senec.
Na predveľkonočných nákupoch v Kittsee sa zúčastnilo 23 členov. Naše členky
napiekli pagáčiky na akciu Klubu podnikateľov „Hľadanie veľkonočného vajíčka“.
V máji sme zorganizovali pre 43 členov
zájazd na verejnú nahrávku programu
Zlatý šláger v bratislavskom Istropolise.
V máji sme tiež zabezpečili výlet na termálne kúpalisko do Mosonmagyováru
pre 50 členov.
V ďalšom období plánujeme:
• Návštevu termálneho kúpaliska v mesiaci júl

• 25. 9. – 1. 10. Senior pobyt v Habovke,
hotel Julianin dvor, cena pobytu vrátane dopravy je 190 €.
• 13. 11. – 19. 11. Relaxačný pobyt
v Dudinciach, hotel Prameň, cena pobytu vrátane dopravy je 205 €.
Opäť dávame do pozornosti, že prihlášky na podujatia organizované klubom sú platné až po zaplatení poplatku.
V prípade neúčasti na akcii je člen povinný nájsť si náhradu, v opačnom prípade mu poplatok nebude vrátený.
Upozorňujeme členov, ktorí nemajú
ešte zaplatené členské príspevky na rok
2016, že môžu zaplatiť u pani Piterovej
v Klube dôchodcov ,vždy vo štvrtok medzi 14:00 a 17:00.
Privítame Vaše návrhy na ďalšie podujatia, ktoré v rámci našich možností budeme realizovať.
T. Hanicová, M. Zemanová, E. Piterová
Klub dôchodcov

Spoločenská rubrika
Michal Slaný a Zuzana Mezovská
Martin Tychánsky a Martina Voleková
Marek Džačar a Zuzana Ife Krajčovičová
Ján Kost a Mária Ileková
ErvinOrbán a Andrea Štaffová
Andrej Daniel a Veronika Petríková

Naši jubilanti
Rozália Bulková		
Estera Kocholová
František Švarda
Júlia Kopernícka		
Alojz Szalay		
Jozef Telekes		
Edita Donnertová
Irena Marianičová
Jozef Podobný		
Monika Poórová
Zita Papayová		
Valéria Krajčírová
Alexander Fehér
Lídia Važanová		
Alena Záhorcová
Irena Podobná		
Jozef Nagy		
Rozália Jedlovcová
Milan Šišák		
Anna Malušová		

95
90
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75

Mária Pavlejová		
70
Marta Trubačová
70
Mária Wojnárová
70
Edita Kozárová		
70
Marcela Kútyová
70
Jozef Bobáň		
70
Tibor Jurányi		
70
Renata Grosschmidtová 70
Viera Navarová		
70
Mária Mačayová
70
Emil Pavleje		
70
Štefan Čajkovič		
70
Juraj Lóczi		
70
Katarína Markusová
70
Marian Heriban		
70
Mária Vrbovská		
70
Anna Reindlová		
70
Ladislav Jačman		
70
Vladimír Maštena
70

Navždy nás opustili
Jozef Jánošík		
Margita Váczyová
Miloš Lukovič		
Gabriela Viková		
Elena Jánošíková
Ján Barkol		
Martina Krasňanská
Vilma Bošková		

72
75
49
94
74
75
38
102

Paulína Minárová,
30. výročie úmrtia
František Minár,
28. výročie úmrtia
S láskou spomíname...

Dňa 12. marca sa uskutočnil slávnostný zápis občanov do Pamätnej knihy obce Bernolákovo. Pozvaní boli tí, ktorí v druhom polroku 2015 oslávili významné životné jubileum 80
a 85 rokov a tí, ktorí v uplynulých mesiacoch len prišli na tento svet. Jubilantov a deti s ich rodičmi, ktorí prijali pozvanie
na slávnostný zápis, privítal v obradnej sieni kultúrneho domu
starosta obce Mgr. Richard Červienka a členky zboru pre občianske záležitosti v Bernolákove.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Dňa 23. mája nás v úctyhodnom veku 102 rokov navždy opustila najstaršia obyvateľka našej
obce pani Vilma Bošková.
V Bernolákove prežila celý svoj život, bolo jej
kolískou i miestom poslednej rozlúčky. Nech
odpočíva v pokoji.
Zbor pre občianske záležitosti obce Bernolákovo

Očiam si odišiel, v srdciach si zostal
Dňa 7. februára uplynuli 3 roky, čo navždy odišiel Ján Liška.
S láskou spomína manželka Anna, dcéra Daniela s rodinou, dcéra Jana, synovia Vladimír a František a vnučky Gabriela, Dominika a Rebeka.
Dňa 29. marca uplynulo 13 rokov, čo nás opustil
náš milovaný syn a brat Ľubomír Pekár vo veku
26 rokov. So žiaľom na teba spomínajú rodičia
a súrodenci. Venujte mu s nami tichú spomienku.

Dňa 29. mája 2008 zomrel náš dobrý
manžel, otec, dedko a pradedko Alexander Švarda. Život s ním bol veľmi pekný,
preto tak ťažko prežívame, že už nie je
s nami. S láskou spomína celá smútiaca
rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd.
Kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu kvety položíme a pri plamienku sviečky sa pomodlíme.
Dňa 23. júla sme si pripomenuli už 30. výročie
tragického úmrtia Jozefa Péka.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli. Manželka Helena, syn Jozef a dcéry Zuzana a Eva
s rodinami.
Ako ticho žil, tak ticho a bez rozlúčky odišiel.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie.
V srdciach zostala bolesť a tiché spomínanie.
Dňa 25. augusta uplynie 10 rokov čo nás
bez rozlúčky navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko Rudolf Srnka.
Ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu
s nami tichú spomienku. S láskou spomína
manželka a dcéry Marta a Magda s rodinami.

Krásne životné jubileum oslávili v marci
pani Estera
Kocholová,
90
rokov
a v apríli
pani Rozália
Bulková, 95
rokov.
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Dňa 27. júla uplynulo 10 rokov, čo od nás odišla nezabudnuteľná, láskavá a dobrá mamička, stará a prastará mama, pani Mária Nagyová. S láskou na ňu spomínajú dcéra Anka
s manželom, syn Stano, vnúčatá s rodinami
a pravnučky Danka, Janka, Peťka a Miška.
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