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Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a priateľov,
pevné zdravie a veľa úspechov v novom roku 2017 želajú všetkým
občanom Bernolákova starosta obce a zamestnanci obecného úradu.
Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí sa podieľali na rozvoji našej
obce v roku 2016.

Mgr. Richard Červienka
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OBECNÝ ÚRAD

Nálepky na rok 2016 sú platné až do 28. 2. 2017.
Smetné nádoby, ktoré po 26. 2. 2017 nebudú označené nálepkou na rok 2017, nebudú po
tomto termíne vyvezené.
Cenník
poplatkov ostáva
oproti roku 2016
Predaj nálepiek na
smetné
nádoby
nanezmenený.
rok 2017

Nálepky na smetné nádoby na rok 2017 bude
možné zakúpiť v dňoch
1. – 28. 2. 2017 na prízemí obecného úradu
nasledovne:

objem nádoby a cyklus vývozu

sadzba

A) nádoba s objemom 110 alebo 120 litrov
- s cyklom 104 vývozov za rok (vývoz 2× za týždeň)
- s cyklom 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
platí pre 3 – 6 osôb

- s cyklom 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)
platí pre 1 – 2 osoby

Pondelok 8:00 – 18:00
Streda 7:30 – 16:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok 7:30 – 12:00
Obedňajšia prestávka
12:00 – 13:00

poplatok

- s cyklom 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)
pre záhrady a stavby na individuálnu rekreáciu mimo záhradkárskych osád

0,0097 €/l

121 €

0,0097 €/l

60 €

0,0103 €/l

32 €

0,0058 €/l

18 €

0,0097 €/l

70 €

0,0097 €/l
0,0097 €/l

121 €
60 €

B) nádoba s objemom 140 litrov
- s cyklom 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
C) nádoba s objemom 240 litrov
- s cyklom 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
- s cyklom 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)

Občania môžu úhradu D) nádoba s objemom 1100 litrov
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
0,0101 €/l
577 €
zrealizovať aj bankovým
Podľa ceny účtovanej vývozcom
prevodom na č. účtu:
za veľkoobjemové kontajnery
- individuálna rekreácia/záhradkárske osady – podľa platného
alebo
2621730240/1100 Tatra
VZN obce Bernolákovo o zbere, preprave a zneškodňovaní
18 € za
komunálneho a drobného stavebného odpadu
banka a. s., IBAN: SK56
0,0058 €/ l
záhradku
1100 0000 0026 2173
0240, Variabilný symbol:
zber sa určujú minimálne množstvá zberných nádob a cyklus vývozov
1330132016. Pri každej Pre
Pre zber sa určujú minimálne množstvá zberných nádob a cyklus vývozov nasledovne:
platbe je potrebné uviesť: nasledovne:
meno, adresu a telefónne 1.) rodinné domy s jedným až tromi bytmi
číslo.
stanovená
počet osôb
stanovený cyklus vývozov
Po
pripísaní
úhrady
zberná nádoba
bývajúcich v byte
za kalendárny rok
na účet obecná polícia
1 – 2 osoby
26 vývozov (dvojtýždňový vývoz)
52 vývozov (týždňový vývoz)
bude kontaktovať obča- 1 ks 110 alebo 120-litrovej 3 – 6 osôb
104 vývozov (vývoz 2× týždeň)
nov a odovzdá im prísluš- zbernej nádoby pre každý
alebo
samostatný byt
7
a
viac
osôb
nú nálepku.
52 vývozov s použitím dvoch nádob

Nálepky na rok 2016 sú
platné až do 28. 2. 2017.
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Smetné nádoby, ktoré
po 26. 2. 2017 nebudú označené nálepkou
na rok 2017, nebudú
po tomto termíne vyvezené.
Platí cenník poplatkov
ako v roku 2016.

2.) byt v bytovom dome,
pokiaľ nie je použitá 1100-litrová zberná nádoba pre všetkých užívateľov bytového domu
stanovená
zberná nádoba
1 ks 110 alebo 120-litrovej
zbernej nádoby pre každý
samostatný byt

počet osôb
bývajúcich v byte
1 – 2 osoby
3 – 6 osôb

stanovený cyklus vývozov
za kalendárny rok
26 vývozov (dvojtýždňový vývoz)
52 vývozov (týždňový vývoz)
104 vývozov (vývoz 2× týždeň)

7 a viac osôb

alebo

52 vývozov s použitím dvoch nádob
3.) v prípade preukázania separácie odpadov
počet osôb
bývajúcich v byte
3 osoby

stanovený cyklus vývozov
za kalendárny rok
26 vývozov (dvojtýždňový vývoz)

Preukázanie separácie bude spočívať doložením fotodokumentácie od držiteľa odpadu a kontrolou naplnenia nádob na komunálny
odpad a separovaný odpad pracovníkmi obecného úradu. Držiteľ odpadu musí na tento účel sprístupniť nádoby k nahliadnutiu.

Právnické osoby a fyzické osoby
– podnikatelia
môžu
vyzdvihnúťsi rozhodnutie
o rozhodnutie
miestnomopoplatku
Právnické
osoby a fyzické si
osoby
– podnikatelia,
môžu vyzdvihnúť
miestnom
na prízemí obecného úradu vpoplatku
termínena1.prízemí
– 26. 2.obecného
2017 v čase
určenom
pre
predaj
nálepiek.
úradu v termíne 1. – 26. 2. 2017 v čase určenom pre predaj
nálepiek.

Vývoz smetných nádob počas vianočných sviatkov 2016 zostáva nezmenený.
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Vývoz smetných nádob počas vianočných sviatkov 2016 zostáva nezmenený.

V obci je vybudovaná a skolaudovaná verejná splašková kanalizácia.
Podľa § 23 ods. 2, Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú
odpadové (splaškové) vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej
kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy
na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť občanov, aby túto možnosť využili
v čo najskoršom termíne, aby sme v prípade zistenia závady na už
vybudovaných prípojkách po hranicu vašich pozemkov nestratili možnosť uplatnenia reklamácie u zhotoviteľa stavby.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce

Nové telefónne kontakty na Obecnom úrade
Nové telefónne kontakty na Obecnom úrade

V auguste 2016 bola z technických a kapacitných príčin na Obecnom úrade vymenená teV auguste 2016 bola z technických a kapacitných príčin na Obecnom úrade vymenená telefonická
lefonická
ústredňa za novú (digitálnu). Z tohto dôvodu sú v prevádzke nové telefónne čísla.
ústredňa za novú (digitálnu). Z tohto dôvodu sú v prevádzke nové telefónne čísla.
oddelenie

pracovník

telefónne číslo

Renáta Holická

02/40 200 601

Dane a poplatky

Bc. Anna Simandelová

02/40 200 602

Matrika, evidencia obyv.

Elena Molnárová

02/40 200 604

Sociálne oddelenie

Mgr. Mariana Lasicová

02/40 200 605

Životné prostredie

RNDr. Monika Czupeková

02/40 200 607

Personálne oddelenie

Helena Čambálová

02/40 200 614

Sekretariát

Mgr. Marcela Turiničová

02/40 200 608

Zástupkyňa starostu

Mgr. Iva Pipíšková

02/40 200 609

Ekonomické oddelenie

Bc. Ľubomíra Šuvadová

02/40 200 613

Ľubica Vallová

02/40 200 616

Pokladňa

Michaela Bubeníková

02/40 200 618

Správca obecného majetku

Ing. Peter Vittek

02/40 200 611

Stavebný úrad

Ing. Ivan Dutka

02/40 200 603

Územné plánovanie

Ing. Martin Guldan, PhD.
Ing. Klaudia Šichtová
Ing. arch. Marián Jurča
Ing. Denisa Danišová
Peter Quarda
Andrea Grebečiová

Kultúrny dom

02/40 200 617
02/40 200 606
02/40 200 615

Knižnica

02/40 200 622

Dielňa

02/40 200 620
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Podateľňa

Otázku túlavých psov v našej obci
považujem za dlhodobý problém,
ktorý sa v minulosti otvoril len
z času na čas, začalo sa diskutovať,
avšak prakticky sa toho veľa nevyriešilo. Kedysi mala obec podpísanú
zmluvu o spolupráci s organizáciou
Sloboda zvierat. Praktická stránka
naplnenia zmluvných podmienok
však narážala na kapacitu útulku, neschopnosť operatívneho a rýchleho
zásahu. Navyše sa nikdy nesledovalo,
čo sa so psom deje po jeho odovzdaní
do cudzích rúk.
Koncom leta došlo k zmene. Obec
uzatvorila zmluvu o vytvorení karanténnej stanice s veterinárom v našej
obci. Rieši sa ňou nielen odchyt psov,
ale aj ich umiestnenie v karanténe
a s tým súvisiace opatrenia a úkony, vrátane nevyhnutných očkovaní.
Pre tieto potreby sa obec rozhodla
zaviesť aj evidenčné začipovanie
takto odchytených psov, a to najmä
z dôvodu sledovania jeho ďalšieho
možného pobytu. Sloboda zvierat tak
nastupuje až keby sa kapacita karanténnej stanice úplne naplnila.
Obecná polícia participuje aj na vyhľadaní pôvodného majiteľa, ktorý
sa mnohokrát prihlási aj sám, keď zistí, že mu štvornohý miláčik zabehol.
Tu si dovolím poukázať aj na skutočnosť, že ešte stále mnoho psov chovaných a držaných v našej obci nie
je evidovaných. Prihlásenie a zaplatenie poplatku za psa nie je zďaleka
samozrejmosťou, ako by sme si želali.
Zachyteným psíkom je ale mnohokrát potrebné vyhľadať nového majiteľa. Pobyt psa v karanténnej stanici
je napriek odbornej starostlivosti
neútešným osudom, ktorý zapríčinil
človek, a nie pes. Na facebookovom
profile obecnej polície sa o týchto
psíkoch dozviete viac, pomôžete im
aj zdieľaním informácie o nich a kto
vie, možno sa nájde aj záujemca, ktorý si najdúcha vezme k sebe.
V prípade, že uvidíte, či priamo
na ulici stretnete zatúlaného psa,
je potrebné volať na obecnú políciu, ktorá ho zabezpečí do príchodu
zmluvného veterinára. Volajte číslo
0918 88 22 22.
Mgr. Iva Pipíšková
zástupca starostu

OBECNÝ ÚRAD

VÝZVA
na pripojenie na verejnú kanalizáciu v obci

Túlaví psi v našej obci
– nové riešenie a prvé
skúsenosti
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UDIALO SA V OBCI
Bernolák 3-4/2016
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Nepohoda s Pohodou
Pred niekoľkými mesiacmi som sedel neskoro večer vo svojej kancelárii
a rozmýšľal, ako Vám oznámiť, že obec
sa ocitla na prahu finančnej katastrofy
menom nútená správa. Čo by to spravilo s našou obcou a s nami všetkými?
Čo vlastne z nútenej správy vyplýva pre
obec a jej obyvateľov?
• Zastavia sa všetky investičné aktivity
obce (koniec chodníkom, školám, škôlkam, ihriskám).
• Zastavia sa akékoľvek dotácie
pre občianske združenia, kluby a spolky
v obci.
• Maximálne sa obmedzia výdavky obce
(žiadne opravy ciest, budov, obmedzuje
sa aj verejné osvetlenie v nočných hodinách).
• Požiadanie ochrany pred veriteľmi
(obec by mohla prísť o svoje nehnuteľnosti, napr. aj o futbalové ihrisko).
• Žiadne kultúrne a športové podujatia,
žiadne Dni obce, Kultúrne leto, Filmový
klub...)
• atď., atď., ľudovo povedané – bežný
život obce sa zmrazí.
V prípade našej obce hrozilo, že obec
bude musieť vrátiť poskytnutú dotáciu spolu so sankčnými úrokmi a pokutou vo výške cca 500 000 € a následne
vrátiť úver ŠFRB so sankčnými úrokmi
a pokutou vo výške cca 1 000 000 €.
Nad ďalším úverom zo ŠFRB visel ťažký otáznik – pravdepodobne aj tento
úver by musela obec vrátiť. Nakoľko
obec nedisponuje takýmito finančnými
prostriedkami, bola by na ňu uvalená
nútená správa zo strany Ministerstva
financií.
Znova som prežíval, s akým nadšením
som písal svoj volebný program o tom,
čo všetko chcem s Bernolákovčanmi
pre Bernolákovo dosiahnuť. Znova som
si pripomenul aj varovné hlasy, ktoré
ma od začiatku nástojčivo upozorňovali: opatrne, nezačínaš na zelenej lúke,
preberáš územie plné nastražených
nášľapných mín.
Mína, ktorá takto ohrozila Bernolákovo, sa volá „Pohoda“ (v skutočnosti
dve neziskové organizácie Penzión Pohoda, n. o. a Senior Pohoda, n. o.).
Budovu, v ktorej sídlia tieto neziskové
organizácie, postavila obec v rokoch
2011 – 2012. Budova je rozdelená
na trakty A, B, C. Trakty A a B boli postavené ako nájomné byty z úveru ŠFRB
(účel úveru – nájomné byty) a z dotácie Ministerstva dopravy. Trakt C bol

postavený ako zariadenie pre seniorov
z úveru ŠFRB (účel úveru – zariadenie
pre seniorov). Okrem tohto si obec
musela zobrať úver z komerčnej banky
a vložila do celého projektu nemalé financie z vlastných prostriedkov – cca milión eur. Nielenže budova bola postavená
v rozpore s projektovou dokumentáciou,
ale spustením prevádzky Pohody odobrilo bývalé vedenie obce užívanie budovy
v rozpore s prísnymi zmluvnými podmienkami ŠFRB a Ministerstva dopravy.
Akoby nestačilo, bývalé vedenie obce
podpísalo zmluvy o spolupráci s Pohodou
na dobu 30 rokov, ktoré boli maximálne
nevýhodné pre obec, a to všetko bez súhlasu ŠFRB a Ministerstva dopravy.
Len pre informáciu – za Pohodu obec
splácala ročne úvery vo výške 155 000 €
a príjmy obce z prenájmu na základe uvedených zmlúv boli vo výške len
35 000 €, teda obrovský nepomer v neprospech obce a jej občanov.
Kontrola z ministerstva dopravy nedala
na seba dlho čakať. Na základe zistených pochybení Ministerstvo chcelo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí dotácie.
Pre obec by to znamenalo, že do 7 dní
by musela vrátiť cca 500 000 eur, čo by
bolo pre ňu likvidačné.
Predchádzajúce vedenie obce svojím
konaním tak ohrozilo nielen obec, ale
i seniorov žijúcich v traktoch A a B.
Okrem nútenej správy hrozilo, že seniori žijúci v traktoch A a B skončia zo dňa
na deň na „ulici“.
Čo si môžeme o tom všetkom myslieť?
Chyby sa stávajú a dajú sa odpúšťať,
veď kto z nás je neomylný. Tu však nešlo o chybu. Tieto kroky boli zámerné
a takmer zlomili obci krk.
Milí Bernolákovčania, s radosťou Vám
oznamujem, že táto nášľapná mína nevybuchne!
V čase, keď neexistovalo ani to povestné svetielko na konci tunela, sme začali
niekoľkomesačné náročné a maximálne
vyčerpávajúce rokovania s Ministerstvom dopravy, Ministerstvom práce,
úradom BSK, právnymi zástupcami obce
i Pohody, a najmä nekonečné rokovania
s vedením Pohody. Situácia vyzerala
pre obec stále beznádejne, štátne inštitúcie nemali ani najmenší dôvod dať
obci druhú šancu. Napokon, ani sa im
nemožno čudovať, boli oklamané a išlo
naozaj o nemalú finančnú sumu zo štátneho rozpočtu. Tu sa druhá šanca nedáva.

A predsa sme to nevzdali. Hľadali sme
východiská, v časovej tiesni sme zabezpečovali generálnu transformáciu Pohody s celým procesom opatrení, aby
sme dosiahli súlad s pôvodnými zmluvnými podmienkami. Po mesiacoch rokovaní, vypätia a neskutočného množstva
práce sa tá neuveriteľná vec podarila.
Ministerstvo
dopravy
definitívne
v Správe o finančnej kontrole na mieste potvrdilo, že peniaze obec vrátiť nemusí!
Podarilo sa nám dohodnúť aj to, že seniori neskončia na ulici. Pohoda bude
musieť do konca roka 2016 uvoľniť
trakt B a do 31. 12. 2017 uvoľniť trakt A.
Do traktu C nebudú môcť prijať nového
seniora až do 31. 12. 2017.
Mám okolo seba šikovných ľudí. Ďakujem predovšetkým ekonómke OcÚ pani
Šuvadovej, ktorá pripravovala všetky
podklady a zabezpečovala rokovania
v tomto záchrannom procese. Ospravedlňujem sa jej synovi, že Obecný úrad
mu „kradol“ mamu, ktorá v týchto hektických mesiacoch kvôli Pohode v práci
doslova nocovala a musela stíhať aj povinnosti ekonómky úradu.
Obrovské poďakovanie patrí JUDr. Syrovému, ktorý obec v kauze zastupoval
a vyrokoval aj zmluvné podmienky zabezpečujúce ďalší chod Pohody. Ďakujem všetkým zamestnancom obce, ktorí sa počas dlhých mesiacov na celom
procese podieľali. Ďakujem poslancom,
ktorí naše kroky hlasovaním v poslaneckom zbore odobrili a mohli sme tak definitívne začať novú kapitolu.
Pohoda teda konečne pláva v zákonných vodách. Čo s ňou ďalej? Som si
vedomý, že prinesie ešte nejeden problém a čaká nás ešte veľa práce. Osobne
ma mrzí aj to, že nedokážeme napraviť
krivdu voči našim seniorom, ktorým bývalé vedenie obce sľubovalo, ako budú
môcť Pohodu užívať, ako sa v nej budú
môcť stretávať na svojich aktivitách,
rôznych podujatiach, využívať jej služby
– práčovňu, kuchyňu, atď.
Už vtedy vedenie obce vedelo, že to nie
je pravda, keďže nechalo vypracovať
projekt stavby a nastavilo prevádzkovanie Pohody tak, že uvedené služby
sú len pre klientov ubytovaných v tomto zariadení, na poskytovanie služieb
pre ostatných dôchodcov v obci Pohoda
kapacity nemá.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce

Nie je šofér ako šofér

Za p o s l e d n é o b d o b i e h l i a d k y
O b e c n e j p o l í c i e r i e š i l i p reva ž n e
n e p r i s p ô s o b i v ýc h vo d i čov, kto r í
svojich „tátošov “ parkovali kde sa
im chcelo a ako sa im chcelo. Niektorí vodiči nerešpektujú dopravné
značenie a svojou činnosťou porušujú predpisy, ohrozujú bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky aj občanov. Ako napríklad vodič nákladného vozidla, ktorý sa dostal
do ulice, ktorá nie je prispôsobená
pre takéto vozidlá. Svojím návesom
zachytil stĺp verejného osvetlenia
a poškodil ho. Skutok bol zdokumentovaný a vodiča neminie náhrada škody.

Najlepší priateľ človeka

Domáci „nezbedníci“ čoraz viac
utekajú svojim majiteľom a túlajú
sa po obci. Častokrát za to nemôžu
práve zvieratá, ale ich nezodpovední majitelia. Obecná polícia eviduje
prípad uhryznutia psom, kedy maloleté dievčatko chcelo túlavého
psa pohladkať a ten ju pohrýzol.
Dieťa musel jej rodič odviesť do nemocnice na lekárske vyšetrenie a psa
si prevzal veterinárny lekár. Hliadka
OP bola privolaná aj k dvom agresívnym psom, ktorí napádali okoloidúcich psov a ohrozovali ich majiteľov
v oblasti detského ihriska na „Žabáku“. Bohužiaľ, situácia bola tak závažná, že príslušník Obecnej polície
bol nútený použiť na zastavenie útočiacich psov svoju služobnú zbraň.
K udalosti musel byť privolaný aj veterinárny lekár.

Pozor na zlodejov!

Prevencia

Obecná polícia v súčinnosti s Policajným zborom mali prednášku
pre najstarších občanov zameranú na zraniteľnosť tejto skupiny
obyvateľstva. Záujem o prednášku
bol vysoký a Obecná polícia verí,
že v budúcnosti bude záujem ešte
väčší, keďže nebezpečenstvo číha
na každom rohu, a práve títo starší
ľudia sú najzraniteľnejší.

Prichytený pri čine

Hliadka Obecnej polície odhalila páchateľa, ktorý poškodil
na niekoľkých miestach rôzne zariadenia v obci Bernolákovo tým,
že ich pokreslil nápisom „aest“.
Hliadka všetky miesta zdokumentovala a vec odovzdala príslušnému
Policajnému zboru.

Čistá obec

V katastrálnom území obce Bernolákovo sa čoraz viac množia skládky
odpadu na miestach, ktoré nie sú
na to v zmysle zákona o odpadoch
určené. Preto žiadame občanov Bernolákova, aby v prípade, že spozorujú pôvodcu skládky, ihneď kontaktovali Obecnú políciu.

Za uplynulé obdobie Obecná polícia eviduje aj niekoľko prípadov,
kedy občania zneškodňovali odpad
spaľovaním. Obecná polícia upozorňuje všetkých občanov, že spaľovanie komunálneho, biologického,
či iného odpadu je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Taktiež dávame do pozornosti,
že od 01. 07. 2016 je v účinnosti
platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016, ktoré okrem iného zakazuje aj spaľovanie odpadu
zo záhrad.
O tom, že nám ochrana životného
prostredia v našej obci nie je ľahostajná, svedčí aj prípad, kedy hliadka Obecnej polície bola privolaná
na ulicu Trnavská, kde sa pri lávke
občania sťažovali na veľký zápach.
Po príchode hliadky na miesto sa zistilo, že do toku Čiernej vody z kanalizačného potrubia vyteká odpadová
voda, ktorá bola zdrojom šíriaceho
sa zápachu a znečistenia toku Čiernej vody. Hliadka miesto dôkladne
zdokumentovala, neodkladne vyrozumela o poruche Bratislavské vodárne a situáciu nahlásila na Štátnu
Inšpekciu Životného Prostredia, ktorá ihneď začala vo veci konať.

Vinšujeme vám

V mene celého tímu Obecnej polície
v Bernolákove chceme vám, občanom, zaželať šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko
dobré do nového roku, hlavne aby
ten nový bol lepší, než ten predchádzajúci. Ďakujeme vám za spoluprácu za uplynulý rok a veríme, že aj
v tom ďalšom bude naša spolupráca pokračovať. S pozdravom Obecná
polícia Bernolákovo.

Rôzne povery hovoria o tom,
že spln mesiaca má vplyv
na správanie človeka. Nie sme
poverčiví, ale aj Obecná polícia
s príchodom splnu eviduje zvýšený počet rôznych incidentov,
nehôd alebo rušenia nočného
kľudu.
spracoval Ing. Marek Danko
Obecná polícia

Bernolák 3-4/2016

Obecná polícia disponuje pultom
centrálnej ochrany, na ktorý je napojených niekoľko objektov a domácností. Za uplynulé obdobie boli
príslušníci Obecnej polície vyslaní
k niekoľkým poplachom. Vo väčšine z nich išlo len o falošný poplach, no v troch prípadoch sa jednalo o ostrý poplach. Preto Obecná
polícia vyzýva obyvateľov obce,
aby ochranu svojho majetku nepodceňovali a v prípade pripojenia
na pult centrálnej ochrany sa obrátili na Obecnú políciu.

S nárastom obchodných reťazcov
v našej obci dochádza častejšie
k vykrádaniu motorových vozidiel.
Vďaka všímavým občanom a súčinnosti s OOPZ v Bernolákove boli
na parkovisku pred jedným z obchodných reťazcov prichytené osoby, ktoré sa pokúšali vykradnúť
motorové vozidlá. Preto Obecná
polícia upozorňuje, aby sa vodiči
pred odchodom od svojho auta uistili, že sa v ňom nenachádzajú žiadne cennosti na viditeľných miestach
a aby sa poriadne presvedčili, že majú
vozidlo zabezpečené proti krádeži.
V poslednej dobe hliadky Obecnej
polície evidujú aj nárast oznámení
o krádežiach a to v lokalite „Juh“.
Začali tam čoraz viac miznúť okrasné kvetiny, stromčeky a iný záhradný materiál. Preto Obecná polícia upozorňuje občanov, aby boli
obozretní a svoje okrasné kvetiny
a stromčeky nenechávali na dostupných miestach.

OBECNÁ POLÍCIA

Pod lupou
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Uznesenia z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13. 6. 2016
Uznesenie č. 1/13/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku
zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Marcelu Turiničovú. Za overovateľov zápisnice určuje
Ing. Ivana Trubača a Miroslava Tureniča.
Uznesenie č. 2/13/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej
komisie JUDr. Katarínu Burešovú a Ing. Jaroslava
Vokouna.
Uznesenie č. 3/13/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva so všetkými schválenými zmenami.
Stiahnuté body:
• Modernizácia verejného osvetlenia v obci –
zmluva o dielo
• Všeobecné záväzné nariadenie č..../2016 o
miestnom poplatku za rozvoj
Pridané body:
• Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy
• Správa o bytovom fonde obce Bernolákovo
za rok 2015
• Zanedbávanie povinností hlavnej kontrolórky obce
• Informácia z Komisie verejného záujmu
Uznesenie č. 4/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie Protokol o výsledku kontroly
hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy
a územnej samosprávy
Uznesenie č. 5/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
1) odvoláva Ing. Patríciu Fatulovú z postu hlavnej
kontrolórky obce Bernolákovo v tajnom hlasovaní
pre porušenie § 18a odst. 1 Zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2) vyhlasuje v zmysle § 18a odst. 4 Zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení tak, aby sa konali
najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu
funkcie hlavného kontrolóra - na deň 11.8.2016.
Uznesenie č. 5/13/2016 bolo zrušené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 17. 6. 2016
uznesením č. 4/14/2016 bod a).
Uznesenie č. 6/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie kontrolu plnení uznesení
a interpelácií zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev zo dňa 14. 12. 2015, 28. 12. 2015, 8. 2. 2016,
24. 2. 2016 a 14. 3. 2016.
Uznesenie č. 7/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
1) berie na vedomie informáciu o pozemku parc.
č. 444/24
2) žiadosť Róberta Jezberu o prenájom pozemku
sťahuje z rokovania obecného zastupiteľstva
3) súhlasí s kúpou pozemku parc. č. 2737/182 o výmere 78 m2, pozemok registra „C”, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria do vlastníctva obce
za cenu 1€ od manželov Rudolfa Podhradského
a Antónie Podhradskej, rodenej Jančičekovej, bytom Železničná 109, 900 27 Bernolákovo. Úkony
spojené s predajom pozemku zabezpečí obec
4) súhlasí s odkúpením časti pozemku parc.
č. 4915/44, parcela registra „C”, druh pozemku ostatné plochy, novovytvorenej parcely

č. 4915/703 o výmere 46 m2, ktorá sa nachádza na
Višňovej ulici, od pána Stanislava Maceka, bytom
Komenského 16, 01001 Žilina, za sumu 1€. Úkony
spojené s predajom pozemku zabezpečí obec
5) súhlasí so zámenou pozemku registra „C” par.
č. 4971/4 o výmere 64 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Ing. Jozefa
Petríka, Mierova 25, 900 27 Bernolákovo za pozemok registra „C”, par. č. 4970/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, táto časť bude
parcela registra „C”, bude mať parc. č. 4970/6
a výmeru 315 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Bernolákovo
6) súhlasí s udelením súhlasu Slovenskému pozemkovému fondu na odpredaj časti pozemku parc.
č. 2741/17, ktorá tvorí predzáhradku pána Kamila
Bátorfiho domu, parcela registra „E”, druh pozemku ostatné plochy, výmera odkupovanej časti pozemku neuvedená, pod podmienkou že Slovenský
pozemkový fond predloží Obecnému úradu Bernolákovo súhlas všetkých siedmych spolumajiteľov
pozemku parc. č. 2741/17 s jeho odpredajom
7) súhlasí s odkúpením pozemku parc. č. 2739/49,
parcela registra „C”, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera pozemku 202 m2 do
vlastníctva obce od spoluvlastníčok Alžbety Barkolovej, rod. Neštickej bytom Hlavná 184/50, 900
27 Bernolákovo a Daniely Morávkovej, rod. Konrádová, bytom Poľovnícka 7, 900 28 Ivanka pri
Dunaji za 1 €. Úkony spojené s kúpou pozemku
zabezpečí obec
8a) nesúhlasí so zámerom predať pozemok parc.
č. 1056/57, parcela registra „C”, druh pozemku
záhrady, výmera pozemku 151 m2 a časti pozemku parc. č. 1056/67 parcela registra „C”, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
pozemku 13 m2 manželom Ing. Jozefovi Markovi
a Márii Markovej, rod. Horváthovej, bytom Trnavská 122A, 900 27 Bernolákovo
8b) nesúhlasí so zámerom predať časť pozemku
parc. č. 1056/67 parcela registra „C”, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera pozemku 13 m2 Milanovi Baďurovi, bytom Dukelská
1356/9, 900 27 Bernolákovo
9) nesúhlasí so zámerom odpredať časť pozemku par. č. 444/24, register “C”, druh pozemku
námestie o rozlohe 336 m2 a časť pozemku parc.
č. 444/48, register “C”, druh pozemku námestie
o rozlohe 635m2 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bernolákovo na Slanej ulici, manželom Ľubici Njagojevič Biskupičovej, rodenej
Biskupičovej a Željkovi Njagojevičovi s trvalým pobytom Slaná 12, 900 27 Bernolákovo. Ide o prípad
osobitného zreteľa, ktorého dôvod spočíva v tom,
že uvedené pozemky sú pre obec Bernolákovo
nepotrebné a nadbytočné a obec ich nevie inak
využiť. Cenu stanovenú znaleckým posudkom +
náklady na prevod vlastníctva na vypracovanie
znaleckého posudku a geometrického plánu (ak
bude potrebný) zaplatia kupujúci
10) schvaľuje podpis zmluvy o zriadení vecného
bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na pozemkoch parc. č. 4880/615, 4881/3,
4880/99, 4880/98, 4881/5, 4880/97, 4881/41,
4881/40, 4881/42, 4880/705, 4880/708
11) neschvaľuje návrh zmluvy o zriadení vecného
bremena v prospech Západoslovenskej distribuč-

nej, a.s. na pozemku parc. č. 5127/1
12) súhlasí s odkúpením parcely č. 2373/119, parcela registra „C”, druh parcely orná pôda, výmera
parcely 1644 m2 – lokalita Poľná RZ 1-2, od spoločnosti Vilan, s.r.o., Gaštanova 4, 040 01 Košice
za sumu 1 €
13) súhlasí so zámerom predať manželom Ing. Felixovi Burešovi a JUDr. Kataríne Burešovej, rodenej
Habartovej, bytom Potočná 1, 900 27 Bernolákovo pozemok parc. č. 1658/72, parcela registra „C”,
druh pozemku záhrada, výmera pozemku 128 m2.
Ide o prípad osobitného zreteľa, ktorého dôvod
spočíva v tom, že uvedený pozemok je pre obec
Bernolákovo nepotrebný a nadbytočný a obec
ho nevie inak využiť. Cenu stanovenú znaleckým
posudkom + náklady na prevod vlastníctva na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického
plánu (ak bude potrebný) zaplatia kupujúci
14) nesúhlasí so zámerom zámeny pozemku parc.
č. 2650/10, pozemok registra „C”, rozloha pozemku 8259 m2, druh pozemku orná pôda, ktorý je vo
vlastníctve obce Bernolákovo za pozemok parc.č.
2650/15, pozemok registra „C”, rozloha pozemku
8648 m2, druh pozemku orná pôda, ktorý vlastní
Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
15) súhlasí s predajom 25 ks elektrických stĺpov
na ulici Železničná spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., za cenu stanovenú znaleckým
posudkom č. 07/2016 vypracovaným spoločnosťou CM – Centrum, s.r.o., ul. Sasinkova 1069/7,
Piešťany a to za 550,00 € bez DPH za 1 ks stĺpa.
Počet stĺpov ktoré sú predmetom žiadosti, je celkom 25. Súhrnná cena podľa znaleckého posudku
je 13.750,00 € bez DPH
Uznesenie č. 8/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2015.
Uznesenie č. 9/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2016, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania
detí do materskej školy, určuje výšky a spôsob
úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole, základnej škole (školskom klube
detí) a základnej umeleckej škole.
Uznesenie č. 10/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Bernolákovo.
Uznesenie č. 11/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie informácie Komisie verejného
záujmu.
Uznesenie č. 12/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje:
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 4/2016 - Požiarny poriadok Obce Bernolákovo
2) Mgr. Melitu Matalovú ako preventivára Obce
Bernolákovo
3) kontrolnú skupinu Obce Bernolákovo v zložení:
Mgr. Melita Matalová, vedúca kontrolnej skupiny

Uznesenie č. 14/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
predlžuje platnosť dokumentu Program ekonomického a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo
do 31. 12. 2016.
Uznesenie č. 15/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo
č. 1/2016.

Uznesenie č. 16/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
1) berie na vedomie upozornenie prokurátora
na uznesenie č. 19/5/2015 bod 5 písm. C), D)
2) zrušuje časť uznesenia č. 19/5/2015 bod
5 písm. C), D).
Uznesenie č. 17/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie Správu o bytovom fonde obce
Bernolákovo za rok 2015.
V Bernolákove, 22. 6. 2016

Uznesenia zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 17. 6. 2016
Uznesenie č. 1/14/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku
zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Marcelu Turiničovú. Za overovateľov zápisnice určuje
PhDr. Máriu Kiskovú a Ing. Alexandra Molnára.
Uznesenie č. 2/14/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej
komisie JUDr. Katarínu Burešovú a Ing. Jaroslava
Vokouna.
Uznesenie č. 3/14/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 4/14/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a) ruší Uznesenie č. 5/13/2016 z 13. zasadnutia
obecného zastupiteľstva
b) odvoláva Ing. Patriciu Fatulovú z postu hlavnej
kontrolórky obce Bernolákovo vo verejnom hlasovaní pre porušenie § 18 ods. 1 Zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v súlade s § 18a ods. 9 písm. c.
c) vyhlasuje v zmysle § 18a odst. 4 Zákona
č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr 60 dní odo dňa
skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra –
na deň 15.8.2016.
d) určuje
1) požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
a) kvalifikačné predpoklady:
- ukončené úplné stredné vzdelanie
b) iné predpoklady podľa Zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
2) náležitosti písomnej prihlášky:
- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko

- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov,
nie starší ako tri mesiace
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- štruktúrovaný profesijný životopis
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „ Voľba
hlavného kontrolóra – neotvárať“ zašlú na adresu
Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27
Bernolákovo, alebo osobne doručia do podateľne obecného úradu v Bernolákove najneskôr do
14 dní pred dňom konania voľby t.j. 1. 8. 2016.
Rozhodujúcim je dátum doručenia písomnej prihlášky vyznačený prezenčnou pečiatkou podateľne obecného úradu.
3) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu
do práce, týmto dňom je 16. 8. 2016. Momentom
vzniku pracovného pomeru hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle § 18 odst. 1 Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4) Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva
na pracovný úväzok 18 hodín týždenne.
e) Schvaľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
1) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
verejným hlasovaním
2) uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad,
náležitosti prihlášky a včas podá písomnú pri-

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Helena Čambálová, členka kontrolnej skupiny
Elena Molnárová, členka kontrolnej skupiny.
Uznesenie č. 13/13/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
1) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 5/2016 o zhromaždeniach obyvateľov obce
2) zrušuje článok 15 ods. 3 Všeobecne záväzného
nariadenia obce Bernolákovo č. 1/2011 Štatút
obce Bernolákovo zo dňa 21. 6. 2011, schválený
uznesením č. 6/5/2011.

hlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na
funkciu hlavného kontrolóra. Úspešným uchádzačom bude obecným úradom v Bernolákove zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra
najmenej 10 dní pred konaním voľby.
3) Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného
zastupiteľstva v Bernolákove v časovom rozsahu
maximálne 15 minút.
4) Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom
poradí.
f) Zriaďuje päťčlennú komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.
g) Volí členov komisie na otváranie obálok
s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí
prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení poslancov:
Martina Jánošíková
Ing. Alexander Molnár
PhDr. Mária Kisková
Mgr. Iva Pipíšková
Miroslav Turenič
Za predsedu komisie schvaľuje Ing. Alexandra
Molnára.
Za dvoch náhradníkov schvaľuje Ing. Jaroslava Vokouna a Petra Hanica.
Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra a obecnému zastupiteľstvu
predloží zoznam kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra najneskôr 5. 8. 2016.
h) Ukladá obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie
vyhlásenia konania voľby hlavného kontrolóra na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
V Bernolákove 22. 6. 2016

Uznesenia z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 30. 6. 2016
schvaľuje:
a) Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné
hospodárenie s výhradami
b) Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa
§ 10 ods. 3 písm. a), b) Zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 723 747,39 € upravený o nevyčerpané prostriedky vo výške 401.131,19 € je
183.038,83 €. Z prebytku hospodárenia je vyčlenených 50.000 € - záväzok voči NDS do rozpočtu
v roku 2016 cez finančné operácie. Rezervný fond
sa bude tvoriť vo výške 133.038,83 €.

a) Opatrenia:
1) Vykonať inventarizáciu sociálneho fondu
a zosúladiť zostatky účtov 472 a 221 do 31. 12.
2016.
2) Tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške
133.038,83 € viesť v účtovníctve na analytickom
účte resp. na samostatnom bankovom účte.
Uznesenie č. 5/15/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016
o určení názvu ulíc Figová, Slnečnicová, Stromová.
Uznesenie č. 6/15/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
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Uznesenie č. 1/15/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Marcelu
Turiničovú. Za overovateľov zápisnice určuje Ing. Jaroslava Vokouna a Radovana Hanica.
Uznesenie č. 2/15/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej
komisie Mgr. Ivu Pipíškovú a Miroslava Tureniča.
Uznesenie č. 3/15/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 4/15/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
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1) Schvaľuje navýšenie dotácie pre Združenie záchrany kultúrnych pamiatok o 1930 €.
2) Schvaľuje navýšiť položku rozpočtu obce - bežné
výdavky - č. 800 (Rekreácia, kultúra, náboženstvo

– príspevky občianskym združeniam, nadáciám
a cirkvám). Navýšenie bude kryté z prebytku rozpočtu.
3) Dotácia bude vyplatená po predložení odborných

stanovísk spomínaných v žiadosti, vo veci sanácie
omietok v objekte kaplnky sv. Anny ( kultúrna pamiatka vedená pod. č. 384/2).
V Bernolákove, 1. 7. 2016

Uznesenia zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 15 .8. 2016
Uznesenie č. 1/16/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Marcelu
Turiničovú. Za overovateľov zápisnice určuje JUDr.
Katarínu Burešovú a Ing. Jaroslava Vokouna.
Uznesenie č. 2/16/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej
komisie Ing. Alexandra Molnára a Radovana Hanica.
Uznesenie č. 3/16/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 4/16/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:

1. Berie na vedomie zápisnicu z pracovného rokovania komisie, ktorá sa týkala posúdenia náležitosti písomných prihlášok uchádzačov na funkciu
hlavného kontrolóra obce, zo dňa 3. 8. 2016.
2. Berie na vedomie poradie prezentácie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra podľa abecedného poradia ( podľa priezviska).
3. Schvaľuje volebnú komisiu v zložení Miroslav Turenič, Ing. Jaroslav Vokoun a Martina Jánošíková. Za
predsedu bol určený Miroslav Turenič.
4. Zvolilo v 2. kole RNDr. Helenu Niepelovú, PhD.
na funkciu hlavného kontrolóra obce vo verejnom
hlasovaní.

5. Schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra
obce - 18 hodín týždenne.
6. Schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce prepočítaný na úväzok 18 hodín týždenne vo výške 724
€ mesačne.
7. Žiada starostu obce uzavrieť so zvoleným hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu od 16. 8. 2016.
Uznesenie č. 5/16/2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonávaním inej
zárobkovej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bernolákovo.
V Bernolákove, 16. 8. 2016
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Uznesenia zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 19. 9. 2016
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Uznesenie č. 1/17/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku
zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Marcelu Turiničovú. Za overovateľov zápisnice určuje
Ing. Ivana Trubača a Petra Hanica.
Uznesenie č. 2/17/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej
komisie Mgr. Ivu Pipíškovú a Katarínu Koporcovú.
Uznesenie č. 3/17/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania
obecného zastupiteľstva s pozmeňujúcimi návrhmi.
Uznesenie č. 4/17/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materálu, berie na vedomie Správu o ukončení šk.
roku 2015/2016 a o začiatku šk. roku 2016/2017
zo základnej školy, materskej školy a základnej
umeleckej školy.
Uznesenie č. 5/17/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2016.
Uznesenie č. 6/17/2016
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu
a) schvaľuje
1. žiadosť o NFP v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného program v pôsobnosti
riadiaceho orgánu – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pre projekt: Modernizácia
odborných učební Základnej školy v Bernolákove,
v celkovej predpokladanej výške 80 000 €
2. spoluúčasť obce vo výške 5%
b) poveruje starostu obce
1. k podpísaniu tejto žiadosti o NFP
2. k podpísaniu zmluvy s poradenskou konzultačnou spoločnosťou CNS EuroGrants s.r.o. ako spracovateľa žiadosti o NFP.
Uznesenie č. 7/17/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje:
a) Dohodu o ukončení Zmluvy o spolupráci
pri prevádzke Zariadenia pre seniorov na poskytovanie sociálnych služieb zo dňa 1. 8. 2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27. 3. 2014 k 31. 12. 2016
(Penzión Pohoda, n.o.).
b) Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri prevádzke Zariadenia pre seniorov na Hlavnej ulici
č. 112 Bernolákovo traktu A na poskytovanie
sociálnych služieb, uzavretá v zmysle § 269 ods.

2 Obchodného zákonníka a Zákona č. 448/2008
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (Senior Pohoda, n.o.).
c) Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa ustanovenia § 663 Občianskeho zákonníka medzi obcou
Bernolákovo a Senior Pohoda, n.o. trakt C.
d) Dohodu o úprave sporných práv a povinností
súvisiacich s ukončením poskytovania sociálnych
služieb – Penzión Pohoda, n.o.
e) Dohodu o úprave sporných práv a povinností
súvisiacich s ukončením poskytovania sociálnych
služieb – Senior Pohoda, n.o.
Uznesenie č. 8/17/2016
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materálu,
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a interpelácií z 13., 14., 15. a 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 9/17/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A) súhlasí s predĺžením nájmu obecného pozemku parc. č. 2747/99 o výmere 164,3 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bernolákovo p. Róbertovi Jezberovi na dobu 1/2 roka,
a to od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.
B) súhlasí s predajom parcely registra „C”, druh
pozemku záhrada, výmera pozemku 128 m2
manželom Ing. Felixovi Burešovi a JUDr. Kataríne
Burešovej, rodenej Habartovej, bytom Potočná
1, 900 27 Bernolákovo. Ide o prípad osobitného
zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom,
že uvedený pozemok je pre obec Bernolákovo nepotrebný a nadbytočný, a obec ho nevie inak využiť. Je nízkej výmery a žiadatelia ho dlhodobo udržiavajú. Cenu stanovenú znaleckým posudkom +
náklady na prevod vlastníctva, na vypracovanie
znaleckého posudku a geometrického plánu
(v prípade že bude potrebný) zaplatí kupujúci.
C) súhlasí so zámerom predať časť parcely
č. 757/35, parcela registra „C”, druh pozemku
ostatné plochy, výmera časti pozemku 51 m2
manželom Vojtechovi Pokrývačovi a Ing. Kataríne
Pokrývačovej rod. Biskupičovej, bytom Tabaková
3245, 900 27 Bernolákovo. Ide o prípad osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva
v tom, že uvedený pozemok je pre obec Bernolákovo nepotrebný a nadbytočný a obec ho nevie
inak využiť. Cenu stanovenú znaleckým posud-

kom + náklady na prevod vlastníctva, na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu (v prípade že bude potrebný) zaplatí kupujúci.
D) nesúhlasí so zámerom predať pozemok parc.
č. 106/65, parcela registra „C”, druh pozemku
záhrady, výmera pozemku 112 m2, manželom Jaroslavovi Jurigovi a Alene Jurigovej rod. Ondovej,
bytom Panónska 1658/13, Svätý Jur. Ide o prípad
osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa
spočíva v tom, že uvedený pozemok je pre obec
Bernolákovo nepotrebný a nadbytočný a obec
ho nevie inak využiť. Cenu stanovenú znaleckým posudkom + náklady na prevod vlastníctva,
na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu (v prípade že bude potrebný) zaplatí kupujúci.
E) neschvaľuje návrh zmluvy o zriadení vecného
bremena v prospech SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, na parcele č. 444/1 v kat. ú. Bernolákovo.
F) súhlasí so zámenou pozemku č. 5210/1, parcela registra „C”, druh pozemku orná pôda, výmera
pozemku 367 m2 za pozemok parc. č. 5800/371,
parcela registra „C”, druh pozemku orná pôda,
výmera pozemku 405 m2.
G) súhlasí s prebratím a odkúpením infraštruktúry (komunikácie, chodníky a verejné osvetlenie)
vybudovanej v lokalite Slnečnicová v Bernolákove
do majetku obce Bernolákovo za sumu 1 € od firmy Mediderma Invest I so sídlom Dlhá 118, Nitra.
Uznesenie č. 10/17/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie
na vedomie Správu nezávislého auditora za rok 2015.
Uznesenie č. 11/17/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície v Bernolákove od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016.
Uznesenie č. 12/17/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje rozšírenie náplne Komisie školstva,
športu a mládeže v znení:
Vykonáva kontrolnú činnosť procesu príjímania
detí do materskej školy v súlade s podmienkami
príjímania detí do materskej školy a oboznamuje
o výsledku obecné zastupiteľstvo.
V Bernolákove 21. 9. 2016

Poslanci zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja na svojom zasadaní 9. septembra jednoznačne schválili,
a tým zároveň vyjadrili podporu iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Podunajsko, ktorého cieľom je záchrana
a zachovanie posledných zvyškov kriticky
ohrozených biotopov v lužných lesoch.
Podporu iniciatíve vyjadrili aj ústavy
Slovenskej akadémie vied a ochranárske
združenia.

“Bratislavská župa spolu s tretím sektorom a, samozrejme, v spolupráci so samosprávou, ktorej sa to týka, sa pokúsi
spoločne prihlásiť k idei národného parku, a zároveň tým, že budeme chrániť
prírodu. Takisto chceme, aby čo najviac
ľudí do tejto prírody chodilo. Výsledkom
NP má byť viac ľudí v tom území, v týchto
lužných lesoch a ich väčšia ochrana. Inšpirovali sme sa tým, čo je v Rakúsku, kde je
NP turistickým lákadlom. Na to, aby sme
to dosiahli, prijala bratislavská župa silnú
deklaráciu a zaviazala sa, že vytvorí istý
pozičný dokument, ktorý zahrnie všetky predstavy, ktoré v rámci NP budeme
chcieť mať. Aby sme zabezpečili kroky vedúce k vyhláseniu NP Podunajsko, ale aby
sme zabezpečili aj to, že sa v ňom bude
rozvíjať nielen bežný život, ale aj turistický život,” povedal na tlačovej konferencii
predseda BSK Pavol Frešo.

zdola, nie zhora, ako to bolo vo väčšine
prípadov, keď bol národný park vyhlásený vládou. Pozičný dokument, ktorý bude
vo februári budúceho roka prijatý, a ktorý
bude sformulovaný tu na pôde Bratislavského samosprávneho kraja, by mal napomôcť k tomu, aby sme našli optimálne
riešenie, ktoré podporí ochranu prírody,
turistický ruch a rozvoj tohto územia,“ povedal podpredseda BSK Martin Berta.
„Pre mňa je okrem deklaratívnej podoby veľmi dôležitá prax a uvedenie tejto
myšlienky do praxe. Aby sa táto myšlienka premietla do územných plánov obcí
a miest a aby sa lesohospodárska činnosť,
ktorú definuje program starostlivosti o les
,posudzovala ako dokument v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie“, uviedla poslankyňa Zastupiteľstva BSK Anna Zemanová.

SAMOSPRÁVNY KRAJ

Národný park Podunajsko o krok bližšie k vzniku

Vyhlásenie národného parku má v kompetencii Vláda SR, ktorá tak môže urobiť
na návrh Ministerstva životného prostredia. BSK sa stáva sprostredkovateľom
diskusie medzi vládou a obyvateľmi kraja,
ktorí podporujú vznik Národného parku
Podunajsko.
„Dnešný deň považujem za veľmi významný v histórii ochrany prírody,
a to nielen v rámci Bratislavského kraja,
ale v rámci celého Slovenska. Myslím
si, že poslanci tohto zastupiteľstva preukázali vyšší stupeň politickej zrelosti,
keď pochopili, že národný park nie je
na to, aby ľudí obmedzoval, ale práve
naopak, aby podporil širšie možnosti pre
zmysluplné využívanie toho prírodného
bohatstva, ktoré tu ešte máme,“ zhodnotil Jaromír Šíbl z Klubu strážcov prírody.
tlačová správa BSK

Národný park Podunajsko by mal spojiť
už existujúce chránené územia od sútoku
Moravy a Dunaja cez Bratislavu, Dunajské
Luhy až po Veľkoleský ostrov. Celková výmera by mala byť 8 332,98 hektárov.
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„Uznesenie bolo výsledkom diskusií
s občianskymi združeniami, ale aj laickou verejnosťou, odbornou verejnosťou,
o čom svedčia aj stanoviská Slovenskej
akadémie vied, Univerzity Komenského
a ďalších partnerských národných parkov,
ktoré už skúsenosti majú a našu aktivitu
podporujú. Na rozdiel od iných národných
parkov toto je iniciatíva, ktorá vychádza
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Stalo sa v kultúre
Detský prázdninový podvečer
V júli sa pred kultúrnym domom uskutočnilo ďalšie podujatie
Kultúrneho leta 2016. Tentokrát bolo venované deťom. Odohral
sa tu príbeh Slncový kôň v podaní divadielka Bum Bác. Napriek
veľmi teplému počasiu sa pred kultúrnym domom zišlo veľa
detí aj ich rodičov. Po skončení divadla sa väčšina detí presunula
do sály KD, kde pre nich bolo pripravené premietanie animovaného filmu, vzhľadom k horúčave vonku s výstižným titulom,
Ľadová sezóna.
Otvárací koncert Kultúrneho leta v Bernolákove
Poslednú júnovú nedeľu sa pred kultúrnym domom konal otvárací koncert obľúbeného cyklu podujatí Kultúrneho leta. Tohtoročné Kultúrne leto sme otvorili príjemnou hudbou, za ideálneho počasia a v skvelej „letne“ uvoľnenej atmosfére. V prvej časti
sa tradične prezentovali mladí nádejní umelci z našej ZUŠ-ky.
Potešili nielen svojich rodičov, ale aj pomerne veľkú skupinu divákov, ktorí dali prednosť posedeniu pri hudbe pred futbalovým
zápasom Majstrovstiev Európy, ktorý začínal presne v tom čase
ako koncert pred kultúrnym domom. Ďalšími účinkujúcimi boli
hostia z Českej republiky, folková kapela BAOBAB. Zahrali veľmi
pestrú a rôznorodú hudobnú zmes od folku cez swing, rock‘n‘roll,
slovenské i moravské ľudovky až po sambu. Určite potešili
Letný podvečer pre skôr narodených
Pekný augustový podvečer prilákal pred Kultúrny dom v hojnom
počte prevažne skôr narodených obyvateľov, ale aj návštevníkov Bernolákova. Na počúvanie aj do tanca hrala dychová hudba
Kozovanka a country skupina OUKej. Muzika a príjemná letná
atmosféra pretrvala až do úplného zotmenia.
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a dodali letnému podvečeru pohodu. Po nich sa predstavila –
v Bernolákove prvýkrát – kapela Prešovský Dixieland. Skvelí hudobníci spolu so sólistkou, známou speváčkou Katkou Koščovou,
víťazkou prvej slovenskej Superstar, zahrali a zaspievali klasické
swingové i bluesové pesničky, ktoré navodili atmosféru prvej
polovice minulého storočia. Príjemný a uvoľnený prejav speváčky bezchybne sprevádzaný kapelou dosiahol kvalitou špičkové
zoskupenia amerického tradicionálu. Prvý letný víkend bol skutočne vydarený a nedeľný podvečer sa niesol v pohode a spokojnosti početných divákov.
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Záverečný koncert Kultúrneho leta
Kultúrne leto 2016 v Bernolákove sa nieslo v znamení pestrej
ponuky najrôznejších žánrov. Zábavné posedenia, detské divadlo, filmové predstavenia ale tradične hlavne koncerty. Aj posledné podujatie malo názov Pestrá hudobná paleta. Na pódiu
pred KD odzneli aj v jednu augustovú nedeľu pestré hudobné
tóny. V prvej časti spevák Marián Bango zaspieval rad piesní
z repertoáru najrôznejších interpretov, K. Duchoňa, K. Gotta, A. Bocelliho, skupiny ABBA a množstva ďalších piesní. Potom si prítomní návštevníci podujatia mohli vypočuť populárne, klasické, ľudové, známe aj menej známe piesne z Mexika
v podaní vynikajúceho hudobného zoskupenia El Caminante.
V tretej časti pestrej hudobnej palety sa predstavila populárna

KULTÚRA

sa priestranstvo pred KD a okolo obľúbenej fontány postupne
zaplnilo do posledného miesta. Ďalšia kapela k nám zavítala
z Brezna. V Bernolákove nie neznáma skupina Vodopád zahrala
príjemné bluegrass country. Po Vodopáde sa už na pódiu rozložili muzikanti z ďalšej bernolákovčanom známej hudobnej skupiny Bukasový masív. Táto kapela svojimi populárnymi textami
výborne naladila publikum. Mnohé pesničky si niektorí diváci
zaspievali spolu s kapelou. V nočnom programe po náročnejšej
prestavbe sme na pódiu privítali špičkového intrepreta z Moravy, Tomáša Kočku a jeho orchester. Interpreti vniesli neopakovateľnú atmosféru, skvele zaranžované a interpretované moravské
piesne v modernom duchu. Tomáš Kočko, charizmatický spevák
a vynikajúci hudobník, presvedčil bernolákovských priaznivcov
kvalitnej hudby, že moravská hudba je nám naozaj veľmi blízskupina Kochanski so svojim repertoárom zloženým z pesničiek
svojho predchodcu, legendárnej skupiny Lojzo ale aj so svojimi
najnovšími skladbami. V závere podujatia prítomných pokropil dážď, no kapela to nevzdala a dokončila svoj skvelý koncert
vo veľkom štýle. Týmto koncertom bolo aj Kultúrne leto 2016

v Bernolákove oficiálne ukončené. Cyklus podujatí mal vysokú návštevnosť a aj počasie bolo až na posledné minúty veľmi
priaznivé. Tešíme sa na podujatia Kultúrneho leta 2017.
Filmy v letnom kine
V rámci Kultúrneho leta sme na otvorenom priestranstve pred
kultúrnym domom premietli dve letné komédie, ktoré publikum
určite príjemne pobavili. Českú komédiu Padesátka a francúzsku
bláznivú komédiu Prázdniny all inclusiv. Vďaka prajnému počasiu sa obe premietania mohli pri hojnej účasti uskutočniť.

Rallye Krištáľové krídlo
Do Bernolákova v rámci svojej charitatívnej jazdy zavítala populárna Rallye Krištáľové krídlo. Známe osobnosti a ľudia
zo sveta showbiznisu pod záštitou spoločnosti Matador a v spolupráci s Obcou Bernolákovo prezentovali svoj projekt, ktorého
cieľom je podporiť zbierku pre rodiny, organizácie a zdravotnícke zariadenia, ktoré sa venujú vážne zdravotne postihnutým
deťom. Upútavajú pozornosť mimoriadne atraktívnou formou.
Prichádzajú do miest a obcí na prekrásnych historických vozidlách. V Bernolákove sa táto rallye zastavila po prvýkrát a to
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Čeklíske echo 2016
Mini festival Čeklíske echo, ktorý sa uskutočnil tradične začiatkom septembra, sa niesol v skvelej atmosfére. Na pódiu pred
Kultúrnym domom si diváci najprv pripomenuli krásne a stále
aktuálne piesne pesničkára Karla Kryla. Tieto najmä staršej generácii pripomenuli páni z SPKK (Spolok priateľov Karla Kryla),
Jozef Horný, Braňo Kšiňan a Boris Čechvala. Počas koncertu

ka. Určite stálo za to prečkať náročnejšiu prestavbu (pre veľké
množstvo najrozmanitejších hudobných nástrojov) a vychutnať
si perfektný koncert.
Čeklíske echo aj napriek množstvu ďalších podujatí v blízkom
okolí a tiež priamo v Bernolákove prilákalo veľké množstvo návštevníkov a samozrejme k skvelej atmosfére prispelo aj prekrásne počasie.
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Modrý piatok
11. novembra večer sa v Modrom salóniku Kultúrneho domu
uskutočnilo ďalšie podujatie z cyklu Modrých piatkov, diskusno-hudobný večer, tentokrát na cestovateľskú tému. Navštívili
sme škandinávske krajiny, porozprávali zaujímavosti, pozreli si
videá a popritom si vypočuli aj dobrú a príjemnú muziku. Hosťom večera bol cestovateľ, publicista, turistický sprievodca, znalec európskeho severu František Michlík. Hudobnú časť vyplnila
vynikajúca slovenská speváčka Ingrid Bezáková s gitaristom Vladom Mindom.

v nedeľu 18. septembra popoludní. Pred ich príchodom, čakanie
na kolónu vozidiel so známymi osobnosťami spríjemnila kapela
Inotaj. Kolóna skutočne prekrásnych historických exemplárov
po dlhšom čakaní dorazila pred Kultúrny dom. Obyvatelia si
mohli dôkladne obzrieť, odfotografovať autá najrôznejších značiek a typov. Tiež sa mohli odfotiť s osobnosťami a samozrejme
prispieť na charitu.

Honza Nedvěd – Návrat
V novembri sa v Kultúrnom dome v Bernolákove konal aj koncert populárneho českého folkového speváka a hudobníka Honzu Nedvěda. Koncert sa uskutočnil v rámci turné Návrat. Legenda, Honza Nedvěd sa po takmer dvojročnej prestávke vrátil
na koncertné pódiá so svojimi nestarnúcimi hitmi (Kohout,
Podvod, Bible, Rúže z papíru...), ale aj so songami z nového
CD Souhvězdí jisker. Spolu s Honzom vystúpili vynikajúci hráč
na klávesy Jindra Koníř a Pavel Helan, hráč na gitare a ukulele.
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BOT – Mafiánky
V bernolákovskom kulturáku sa nedávno uskutočnila derniéra
úspešnej divadelnej komédie Mafiánky v prevedení BOT (Bernolákovské ochotnícke teátro), ktorá mala premiéru na jar tohto
roku. Po jesenných úspešných hosťovaniach na scénach v blízkom i vzdialenejšom okolí sa 20. novembra miestni divadelníci
rozlúčili s publikom a s projektom Mafiánky, aby sa svojim priaznivcom predstavili na jar budúceho roku s novým titulom, ktorý
začnú pripravovať v nasledujúcich dňoch.
spracoval Peter Quarda, Referát kultúry OÚ
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Pripravujeme

Adventný koncert v kaštieli

Predvianočný koncert v čase adventu zaznie v nádherne zrekonštruovanom Esterházyovskom kaštieli v Bernolákove
15. decembra o 18:00. Hosťom výnimočného večera bude skvelé a capella zoskupenie Close Harmony Friends. Skupina, ktorej
za 26 rokov existencie tlieskali nadšení diváci nielen na Slovensku a v Európe, ale aj v ďalekých krajinách ako sú Kolumbia,
Mexiko, Austrália.
Vstupenky v cene 8,- € bude možné zakúpiť len v predpredaji
v Kultúrnom dome od 28. novembra.

Obecný ples

Starosta obce si Vás dovoľuje pozvať na II. ročník obecného
plesu, ktorý sa uskutoční 28. januára 2017 v Kultúrnom dome
v Bernolákove. Vstupenky bude možné zakúpiť na Obecnom úrade a v Kultúrnom dome od 15. decembra. Cena vstupenky je 40 €
Informácie: 02/40 200 608, marcela.turinicova@bernolakovo.sk,
peter.quarda@bernolakovo.sk, andrea.grebeciova@bernolakovo.sk

Milan Markovič a Páni bratia – Kabaret Na plnú hu(d)bu!

Detský karneval

V nedeľu 26. februára 2017 o 15:00 v Kultúrnom dome pripravujeme pre deti tradičný Detský karneval. Vítané sú všetky masky.

Oldies party rádia Vlna

O vašu skvelú náladu sa postará tím Rádia Vlna – moderátor
Martin „Chyno“ Chynoranský a DJ Peter Hurajt. Hity overené časom známe z vysielania Rádia Vlna vám jednoducho nedovolia
sedieť! To najlepšie z rokov 70-tych, 80-tych a 90-tych.
4. marca 2017 o 20:00 v Kultúrnom dome v Bernolákove

Cigánski diabli

Svetoznámy orchester, ktorý reprezentoval slovenskú kultúru
takmer v celom svete po 4 rokoch opäť zavíta do Bernolákova.
Svoj koncert zložený zo známych melódií, v interpretácii skvelých hudobníkov na čele s virtuóznym cimbalistom Ernestom
Šarkőzym, odohrajú v Kultúrnom dome v Bernolákove 25. marca 2017 o 19:00.
spracoval Peter Quarda
Referát kultúry OÚ
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Humorista, satirik
a glosátor nepretržite na scéne!
Spolu s dvojicou
hudobníkov, multiinštrumentalistov,
spevákov,
hercov
a hudobných klaunov opäť na cestách
po Česku a Slovensku. Trojica známa
zo slovenských televíznych Večerov
Milana Markoviča
a protagonisti úspešného MM Kabaretu v poloimprovizovanom predstavení
na javisku i medzi
divákmi. Sto minút
hudby a hovoreného slova s prizerajúcimi sa, ale aj účinkujú-

cimi divákmi spájajú javisko s hľadiskom a v priamom prenose
na veľmi krátku vzdialenosť prinášajú skutočnú zábavu a neskutočne dobrú náladu. 17. februára 2017 o 19:00 v Kultúrnom
dome v Bernolákove
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“Pérák” Grand Prix Bernolákovo

V niekdajšej obci Čeklís, ako sa nazývalo dnešné Bernolákovo kedysi, sa koncom júla odohrávali slávnostné hody
s tradíciou v širokom okolí, s jarmokom,
parádnymi veselicami, oslavami vysvätenia kostolíka sv. Anny, v domoch sa
vypekali husi, kačice, všade piekli znamenité koláče.
Na slávnu tradíciu čeklískych hodov sa
však postupom času zabúdalo. Zhruba v rovnakom období sa začali konať tzv. Dni obce spojené s veselicou
na futbalovom štadióne. Existovala tam
i skupina nadšencov motocyklov Jawa
s prezývkou Pérák, ktorých neustále pribúdalo. Usporadúvali si spoločné výlety
do okolia a každoročne raz sa na Jawách
vybrali na dlhší výlet do Banskej Štiavnice.
Raz jeden z majiteľov Péráka navrhol,
aby si usporiadali medzi sebou preteky a za okruh chceli mať ulice v obci.
Lenže taký nápad by cez starostu sotva
prešiel. Myšlienka však naberala vážne rozmery a vybrali sa za richtárom
Ľudovítom Poórom. Ten šípil, že propagačná jazda asi nebude pravý dôvod
a že chlapci majú za lubom čosi vážnejšie. Podujatie povolil a súhlasil s uzavretím niektorých ulíc obce s podmienkou,

že nechce, aby sa pri tejto jazde stala
nehoda a aby sa niekto zranil. Nadšenci vypracovali podmienky súťaže, ktoré
schválil richtár podpisom s tým, že ide
o súčasť osláv Medzinárodného dňa
detí. Tak sa ”Pérák Grand Prix” v Bernolákove stal realitou. Podujatie sa
časom konalo každý rok a na propagačných plagátoch vynikal slogan: Nejde
o účasť, ale o víťazstvo!
Pomenovanie Pérák bola vlastne prezývka motocyklov Jawa s klzákovým
teleskopickým pružením zadného kolesa. Preteky PGP v Bernolákove sa
začali v roku 2006. V tom čase bolo
v obci už 14 pérákov. Na prvý ročník
PGP sa prihlásilo až 54 účastníkov.
Na tejto skupine fanúšikov bolo zaujímavé, že svoje motocykle nepovažovali
za veteránske klenoty, ktoré by denne leštili a starostlivo opatrovali. Mali
ich na jazdenie a priveľmi nedbali ani
na ich úplnú originalitu.
Aj ďalší starosta obce, Richard Červienka, dal súhlas, aby sa v tradícii usporadúvania PGP v Bernolákove pokračovalo a preteky sa dostali do kalendára
podujatí veteránistov Slovenska. Tohto
roku to bol už 9. ročník pretekov “Pérák Grand Prix”. Možno povedať, že du-

šou podujatia sa stal už pred niekoľkými rokmi Rišo Čajkovič, ktorý úspešne
štartuje na mnohých významných pretekoch veteránov v zahraničí a vlastní
niekoľko pretekárskych motocyklov.
Rišo Čajkovič: “Keď sme začínali, ozajstné pretekové pneumatiky stáli viac, než
naše motocykle. Počas 6. ročníka nám
pršalo. Na bežných sériových pneumatikách sa motocykle žalostne kĺzali.
Mali sme cez preteky aj viacero pádov, našťastie bez akýchkoľvek zranení.
Ale sláva našej Grand Prix sa rozniesla
široko-ďaleko a dnes sa veteráni na našu
“Pérácku GP“ v predstihu prihlasujú,
aby sa vôbec dostali na štartovú listinu.
Účastnícka plaketa z týchto pretekov sa
naozaj považuje za vážnu trofej.
Posledný, teda deviaty ročník, sa nám
z celej série najlepšie vydaril. Preteky
boli divácky zaujímavé. Po prvý raz sme
v rámci podujatia pripravili aj sériu pretekov pre deti a školákov vo veku od 0 do
10 rokov v kategóriach: Kolobežky, Odrážadlá, Štvorkoliesky a Trojkoliesky.
Ba našiel sa osememročný školák
Erik Gallo na malom motocykli, ktorý
na ňom dokonca absolvoval okrem detských tratí aj veľké kolo pre “dospelákov”. Detská trať mala dĺžku 150 met-

Tradičný guláš a rozdelenie tried
V “depe” pretekov pri budove základnej
školy a zmrzlinárni sa opäť varil kotlíkový
guláš. Ale aký? Na ten sa tešia vari všetci pretekári i diváci. Tajomstvo receptu
jeho tvorca nikomu neprezradí. Je to
pochúťka, že aj skúsené gazdinky závidia
tútu lahôdku, a tak sme neodolali a šli
sme si po nášup. O tom, že tento guláš
je naozaj vynikajúci, svedčí počet kotlov,
v ktorých sa varí. Pri prvom podujatí sa
varil iba v jednom. Tohto roku to boli už
tri kotle.
Program pre “dospelákov” bol nabitý.
Úvodom do Grand Prix boli preteky
šliapacích mopedov s objemom valca
80 cm3:
1. Babetta, Piagio, Jawa, Stadion, Jawetta – 5 kôl,
2. Simson, Pionier, Mustang, jawa –
5 kôl,
3. pretekové: všetky značky – 5 kôl.
Po nich nasledovali veľké triedy takto:
Do 175 cm3 (Jawa, ČZ, Tatran, Prasata
(skútre) – bez športovej úpravy– 5 kôl
Do 250 cm3 (Jawa, ČZ ) – bez športovej
úpravy – 5 kôl
Do 500 cm3 (Jawa ČZ) – bez kotúčovej
brzdy – 5 kôl
Nad 500 cm3(iba do roku 1989) – 5 kôl
Hlavné preteky dňa - Jawa 250 a 350
“Pérák”– 9 kôl
Niektorí účastníci nemali správny pretekársky grif a jazdili tak, ako by išli
do práce. Našli sa aj takí, čo už trochu
ovládali pretekársku abecedu a do zá-

krut vchádzali priam odborne. Potom
v štyroch vážnych zákrutách získavali
vyššiu rýchlosť ich prejazdu. Videli sme
ale aj ozajstných odborníkov v sklápaní motocyklov, ktorí si obuli pretekové
plášte. Tí, čo jazdili na sériových pneumatikách, mali v zákrutách plné ruky
práce. Snažili sa bojovať, ale s týmto
handicapom sa viacerí ocitli na zemi.
Napokon uvádzame výsledky tohto zaujímavého podujatia:
Špeciálne ceny
Najmladší účastník (zo štrnástich)
8-ročný Erik Gallo
Najstarší (z tridsiatich) 74-ročný Jozef
Henrich
Trieda do 80 cm3 šliapacie mopedy
1. Maroš Plávka
2. Tibor Markech
3. Juraj Plávka
Trieda do 80 cm3 štandardné
1. Alex Benický
2. Rastislav Potočný
3. Juraj Mižičko
Trieda do 80 cm3 otvorené
1. Marián Kročka
2. Michal Bariny

Trieda do 175 cm3
1. Patrik Gallo
2. Marek Kováč
3. Branislav Škrabák
Trieda do 250 cm3:
1. Miroslav Hanusek
2. Radovan Hanic
3. Jaroslav Kince
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rov. A boli na nej preteky ako remeň.
Každý sa snažil byť najlepší. Tí čo vyhrali, dostali medailu, ostatní pretekári
za svoju bojovnosť dostali balíček cukroviniek. Uspokojovali sa aspoň účasťou.
Raz sa z nich možno stanú nástupcovia
dnešných organizátorov.”

Trieda do 500 cm3
1. Filip Kandráč
2. Oliver Derszí
3. Boris Barbiřek
Trieda nad 500 cm3
1. Michal Bariny
2. Oliver Derszi
3. Andrej Kužeľa
Trieda 250 cm3 Pérák
1. Richard Čajkovič
2. Martin Takáč
3. Dávid Macháček
Trieda 350 cm3 Pérák
1. Igor Kropáč
2. Rudolf Wolf
Veselica do polnoci
Po slávnostnom vyhlásení výsledkov
bolo dosť času na vzájomné doberanie.
Napríklad: bol si lepší, lebo si použil
väčší karburátor. Alebo: máš v motore
vyleštené kanále, preto si bol rýchlejší
než ja. Veď uvidíš na rok ako sa ja pripravím!
Zábava trvala do polnoci. Nikto sa
na nikoho nehneval a všetci sa tešili
na jubilejný ročník, teda X. “Pérak
Grand Prix” v Bernolákove. Tieto preteky sú už aj tradičnou oslavou Dní obce
a medzinárodného dňa detí.
Stano Cvengroš, foto sc

Bernolák 3-4/2016
15

OSOBNOSŤ
Bernolák 3-4/2016
16

Rytier z Bernolákova: Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder
Na sklonku leta roku 1931 sa 12. septembra v dome na Hlavnej ulici narodil rodičom Štefanovi Binderovi a Rozálii Navarovej chlapec Július. Bolo to v dome oproti
vtedajšiemu kinu (dnes je neďaleko železiarstvo). Otec Štefan Binder pochádzal
zo starého bratislavského rodu. Priženil
sa do Čeklísa a mal tu mäsiarstvo. Mama
Rozália pochádzala zo starého čeklískeho
sedliackeho rodu Navara. Binderovci mali
postavený dom na dvore Navarovcov
a Július sa tu hrával spolu s bratrancami
Antonom a Jánom. Neďaleko, päť domov
smerom ku kaštieľu, stála budova základnej školy, o ktorej doc. Binder hovorí:
„Na tú dobu to bola dobrá škola, bolo
v nej 8 tried a učili tu vynikajúci učitelia pani učiteľka Lapárová a pán učiteľ Lapár.
Škola bola na dobrej rodinnej báze, učiteľ
bol vtedy ako otec a učitelia sa poznali
s rodičmi. Táto škola dala dobré základy
pre štúdium na strednej škole.“

Doc. Binder má jasný názor na poľnohospodárstvo: „Dobrý sedliak je základ.
On živí národ.“ Dedko a strýko Navarovci boli dobrí sedliaci a bolo potrebné im
pomáhať na roliach. Keď vyrástol, tak pomáhal pri žatve, pravidelne chodil okopávať zemiaky a kukuricu. Vtedy bol každý
kúsok pôdy obrábaný. „Na Šalaperskej
hore mal môj dedo vinohrad. Cez leto
som mu tam denne nosil obed.“
Binderovci bývali na Hlavnej ulici. „Pravidelne po nej chodil gróf Esterházy. Najskôr na koni, potom na aute. Utekali sme
za autom, aby sme ho dobehli.“ V detstve
boli bratranci Július, Štefan, Anton a Ján
pohromou na ulici. Dievčatá nenechali
len tak prejsť cez ulicu. Detské vojny viedli s chlapcami z horného majera. Boli kamaráti, ale občas, ako to medzi chlapcami
býva, sa pobili. Obľúbenými športmi boli
futbal a stolný tenis. Ping-pongový stôl
bol na fare a tu hrávali len tak pre pote-

inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes
STU). Špecializoval som sa na hydrotechnické stavby a to ma potom sprevádzalo
celý život. Promoval som v roku 1955.
V rokoch 1977 – 1978 som absolvoval
dvojročné postgraduálne štúdium špecializované na ekologické stavby.“ Ovláda
nemecký, anglický, ruský a maďarský jazyk, čo mu pomáhalo pri medzinárodných
aktivitách.

šenie. V lete sa kúpali v Čiernej vode pod
parkom a v zime táto riečka slúžila ako
klzisko. Vtedy boli tuhé zimy a po zamrznutej riečke sa dalo korčuľovať až do Šápu
(dnes časť Novej Dedinky). Na ľade chlapci hrávali hokej. Hodnotný bol kultúrny život v obci: „V čase mojej mladosti tu bolo
vynikajúce ochotnícke divadlo. Vychovali
tu aj herca Jána Géca. Motorom ochotníctva boli učitelia a intelektuáli, ktorí prišli žiť do Bernolákova.“
Doc. Binder o svojich ďalších školských
časoch hovorí: „Do roku 1944 som navštevoval gymnázium v Malackách.
Po prechode frontu som pokračoval
v štúdiu na reálnom gymnáziu v Bratislave, kde som v roku 1950 zmaturoval.
Chcel som byť právnikom, ale vtedy boli
prísne kvóty na počet prijatých študentov
a keďže som chodil do kostola, tak zostala
pre mňa technika. Vybral som si Fakultu

Manželkou doc. Bindera sa stala Čeklísanka Margita Mrvová a majú spolu dve
deti – Júliusa a Katarínu. V roku 1978 sa
odsťahovali z Bernolákova do Bratislavy.
V rokoch 1955 – 1985 pracoval ako projektant, v rokoch 1986 – 1990 ako výrobný námestník a v rokoch 1990 – 1991 ako hlavný
inžinier podniku Hydroconsult Bratislava.
Od roku 1991 do roku 1999 bol podniko-

vým riaditeľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. O Gabčíkovskom
vodnom diele hovorí: „Na príprave projektu sa zúčastnila takmer celá slovenská
vodohospodárska obec. Príprava trvala
veľmi dlho - 25 rokov, realizácia do roku

1989 prebiehala s problémami, ale dobre. Politické zmeny po perestrojke spôsobili zastavenie prác zmluvným partnerom.
Na Slovenskej časti diela boli objekty
takmer dokončené. Po neúspešných ro-

Doc. Július Binder je významný vodohospodársky odborník, vykonával odbornú
projekčnú a investorskú činnosť v oblasti
hydrauliky otvorených korýt tokov, úpravy vodných tokov, vodohospodárskej bilancie v povodiach, vodárenstve, ochrane
podzemných vôd pred znečistením, čistenia odpadových vôd, špeciálnych problémov pri rekonštrukcii elektrární, vodných
ciest a dopravy, priehrad a vodárenských
nádrží. Podieľal sa na návrhoch a realizácii mnohých vodohospodárskych diel
a hydrotechnických stavieb, predovšetkým sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a vodárenských nádrží
Starina, Málinec a Turček. Zúčastnil sa
na projekčných prácach vodného diela
Wolfsthal-Bratislava, vodného diela Lipovec, VD Žilina a ďalších. Bol hlavným
inžinierom rozšírenia elektrárne Nováky,
kde boli použité špeciálne technológie
hĺbkového zakladania. Ďalšie špeciálne
práce robil pre elektráreň Vojany, Chemko Strážske a Petržalku. Má rozhodujúci

podiel na vyriešení ochrany podzemných vôd Žitného ostrova pred ropnými produktmi. Bol hlavným inžinierom
projektu
Mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd v Slovnafte. Riadil a obhajoval práce na gabčíkovskom vodnom diele a má veľkú zásluhu
na jeho uvedení do prevádzky. Je autorom niekoľkých patentov a zlepšovacích
návrhov.
Bol manažérom projektu zásobovania
vodou štátu Coahula v Mexiku, a rekonštrukcie a zvýšenia hrádze Roseires
na Níle v Sudáne. Expertné činnosti vykonával vo Venezuele a Číne.
Doc. Binder je hlásateľom ekologických
myšlienok. V zahraničí prednášal na tému
environmentálnej politiky na univerzitách
a vedeckých spoločnostiach v USA, Kanade, Švajčiarsku, Nemecku, Maďarsku,
Poľsku a Česku. Je autorom piatich publikácií so zameraním na ochranu vodohospodárskych stavieb a spoluautorom
ďalších diel najmä s poľským profesorom
Dr. Januszom Dziewanským DrSc.
Popri odbornej projekčnej a investorskej
činnosti externe učil na Strednej priemyselnej škole stavebnej (l953 – 1978),
Strednej poľnohospodárskej škole v Bernolákove odbor hydromeliorácie (1960
– 1961) a externe prednášal na katedre
stavebnej mechaniky Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1978 –
1979). Na akademickom živote školy sa
zúčastňuje ako vedúci diplomových prác.
V oblasti výskumu spolupracoval so Stavebnou fakultou STU, kde riešil odborné
problémy v súvislosti s plavebnými komorami v Gabčíkove, výskum účinnosti tesniacich prvkov stavebných jám a prenos
znečisťujúcich látok, vplyv prietokového
režimu v starom toku Dunaja na podzemné vody atď. V roku 1998 habilitoval
na docenta na Žilinskej technickej univerzite. Za prínos do slovenského národného života, do jeho vedy, realizačnej praxe
a rešpektovania environmentálnych zákonitostí mu Vedecká rada STU udelila titul
Doctor honoris causa.
Ako vidí budúcnosť stavebníctva vo vodohospodárskej oblasti? „Na Slovensku
sa neinvestuje do vodného hospodárstva.
Na vysokej škole dochádza k likvidácii
odboru vodného hospodárstva. Extrémizácia počasia spôsobí, že budú veľké povodne a veľké suchá. A toto vie riešiť len
vodná nádrž, ktorá pri veľkých vodách
zachytí veľké množstvo prietokov. Bohužiaľ, od roku 1990 sa nepostavila žiadna
vodná nádrž.“
Za svoj prínos dostal mnoho ocenení.
V Madride v roku 1992 mu udelili Európ-
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ská vláda prehradenie nechala na mňa
a čakala, ako to dopadne. Boli za výstavbu, ale nechceli sa angažovať. Proti
boli aj viacerí ekologickí aktivisti. Avšak
prínosom výstavby priehrady na Dunaji
bola v prvom rade ochrana územia pred
povodňami, veď škody z povodne v roku
1965 vo finančnom vyjadrení boli vyššie
ako náklady na stavbu vodného diela. Kto
prežil takú povodeň, nechce si túto hrôzu
zopakovať. Ďalším prínosom vodného
diela bola výroba energie z obnoviteľného zdroja, a naviac túto energiu sme nemuseli potom dovážať. Vodná doprava je
tiež ekologická. Zachránila sa významná
ramenná sústava. Vieme regulovať hladinu v ramennej sústave Dunaja. Dokážeme udržať hladinu v ramennej sústave
s presnosťou 10 cm, čo je dôležite pri liahnutí rýb.
V roku 2010 bol doc. Binder uvedený
do Siene slávy Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode. „To bolo tak. Keď
sme projektovali a realizovali sústavu
vodných diel na Dunaji, tak prišli za mnou
vodáci s návrhom, či by sa dala spraviť divoká voda. Na Slovensku sme mali
projektanta, ktorý už areál divokej vody
projektoval pre olympiádu v Španielsku,
takže dodatočne sme spravili projekt.
Z Tatier sme vozili kameň, ktorý bol vhodný na takúto vodnú dráhu, ale mali sme
neprajníkov. Po tom všetkom ale vidíme,
že súťaženie na divokej vode patrí k najúspešnejším slovenským športom. Spravili sme aj dráhu pre rýchlostnú kanoistiku
a dúfam, že sa to k spokojnosti dokončí.“
Ako mladý stavebný inžinier projektoval
okolo 40 domov v Bernolákove. „Väčšina
týchto domov stojí na Table (miestny názov v Bernolákove).Vtedy to boli projekty
pre stavebné povolenie. Boli to viac menej dispozičné riešenia. Nebola to nová
architektúra, sú to typické bernolákovské
domy z päťdesiatych rokov.“ Robil výkre-

sy aj pre dom Jána Popluhára a o tejto
osobnosti hovorí: „Mal som rád Janka Popluhára, bol to vynikajúci človek. Hrával
som s ním futbal. Rozdiel bol v tom, že ja
som sa snažil hrať a on ho vedel hrať.“
Od roku 1957 bol členom Miestneho
národného výboru v Bernolákove. „Je
to aj moja zásluha, že máme postavený
kultúrny dom. Spolu s predsedom Národného výboru Ľudovítom Szalaiom sme
zabezpečili projektovú dokumentáciu
a realizáciu. Vtedy sa kultúrny dom postavil formou brigád. Ako poslanci sme sa nevenovali iba popisovaniu hospodárskych
zvierat, opravovali sme zanedbané cesty,
riešili sme školy. Robili sme to bez nároku
na odmenu a myslím, že to nebolo najhoršie obdobie pre Bernolákovo.“
Vyskúšal si aj veľkú politiku, keď v rokoch 1998 – 2002 bol poslancom Národnej rady SR. Bol súčasťou opozície ako
nezávislý poslanec za HZDS. „Politika je
panské huncútstvo a čestný človek má
v nej problém. Ale politika je aj vážna vec,
čo ukazuje súčasnosť, keď svet čelí vojenským konfliktom a vnímam to ako útok
na Európu.“

OSOBNOSŤ

kovaniach naša vláda rozhodla dokončiť
dielo na našom území. Pre účastníkov
výstavby nastal zápas o ukončenie nových objektov na území Slovenska. Zložité bolo postaviť za 251 dní to, čo firmy
vo svete robili štandardne 4 roky. Sloven-
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OSOBNOSŤ

sku cenu za kvalitu Award. Minister kultúry SR mu udelil Zlatý dvojkríž. Zvláštnu
cenu Osobnosť roka získal v roku 1994.
Od HN Klubu dostal zlatý Biatec. Za prínosy k slovenskému národnému životu
od Nadácie Matice slovenskej obdržal
cenu Štefana Moyzesa za rok 1997. Zlatú
medailu MS. Prezident SR mu v roku 1996
udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta
Štúra I. triedy. V roku 1995 získal Najvyššie ocenenie od Slovak National Congress
of Canada. V roku 1998 mu ministerka
školstva udelila Veľkú medailu Svätého
Gorazda za pedagogickú činnosť. Český
prezident Miloš Zeman mu v roku 2015
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udelil vyznamenanie za zásluhy o štát
v oblasti vedy Medailu za zásluhy I stupňa. V roku 2004 mu bol Jánom Pavlom II.
udelený titul Rytier sv. Gregora Veľkého.
Je to najvyššie cirkevné vyznamenanie
pre laika. Je čestným členom Nadácie
Slovak Gold, členom Spolku slovenských
spisovateľov a členom Prezídia Matice
slovenskej.
Doc. Binder je hlboko kresťansky orientovaný a má výrazné národné cítenie. Bol
editorom a spolu s Jánom Chryzostom
Korcom napísali predslov slovenského
prekladu diela Petra Lipperta: Človek Jób
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hovorí s Bohom (2002).
Doc. Binder je v prvom rade zástancom

„ekológie duše“. „Človek nemá problém
len s hmotným svetom, ale má problém
aj s duchovnom. Dobrý človek je taký, ktorý žije podľa morálnych pravidiel zaužívaných v Európe. Je nesmierne dôležité, aby
si ľudia vzájomne vychádzali, aby sa podporovali. Pri svojom angažovaní sa snažím, aby všetko vychádzalo čo najlepšie.“
Je predsedom redakčnej rady časopisu
Kultúra. Bol členom Stálej rady národnej
kultúry. Vedie striedmy život a i to je cesta, ako žiť dlhšie.
U doc. Bindera je zjavný nepokoj v duši.
To ho vedie k neustálej pracovnej iniciatíve, k predkladaniu nových nápadov v odbornom a spoločenskom živote. „Človek
žije v tomto svete a jeho problémy sú aj
moje problémy. Preto som podpísal výzvu
prof. Hrušovského na vojenskú neutralitu
Slovenska. Tiež ma trápi amorálnosť televízie a divadiel. S manželkou sme pravidelne chodili do divadla. Divadlo má byť
také, že keď človek z neho vychádza, má
byť lepší. A teraz vychádza ako bastard.
Okolo nás je veľa braku. Jedine v morálke

je základ výchovy správnych ľudí.“
V Bernolákove stále trávi veľa času. V lokalite Lúky má pomerne veľkú záhradu.
„V záhrade mám v prvom rade vinič. Každý
chlap by mal mať vinohrad. Mám ovocné
stromy a priestor tu má aj zelenina. Je to
veľa práce, ale ak sa niečo vydarí, tak mám
z toho radosť. Tento rok nebol najlepší, lebo
hrozno dostalo úpal a k tomu múčnatka
a perenospóra urobili svoje. Keď som býval do roku 1978 v Bernolákove, tak na záhradkárskych výstavách som tu mal jablká
z odrôd Golden Delicious a Idared. V čase
môjho detstva boli typické odrody jabĺk
Sklenka, Jonathan a jablká bez názvu. Ľudia
si tu sami štepili a očkovali stromy.“
Riečka Čierna voda bola kedysi väčšia,
lebo Šúr ešte nebol odvodnený Šúrskym
kanálom a teda prichádzala sem aj voda
zo Šúru a aj povodne. Doc. Binder projektoval a zariadil postavenie spojnice medzi Bielou vodou a Čiernou vodou. V línii
Jabloňovej ulice je pod zemou vedené
potrubie, v ktorom tečie 800 litrov vody
za sekundu. Vyteká oproti „Jadroňovi“
a tým je oživená riečka Čierna voda. To je
hmatateľný prínos doc. Bindera pre vodné hospodárstvo v Bernolákove.
V roku 1998 Obecné zastupiteľstvo
v Bernolákove udelilo doc. Binderovi čestné občianstvo pri príležitosti 50. výročia
premenovania našej obce. V roku 2011
získal Cenu starostu obce Bernolákovo
za celoživotné úspechy v oblasti vodného
hospodárstva. Článok k tejto príležitosti
je v Bernoláku 4/2011.
Bernolákovčania o doc. Binderovi povedali:
Bratranec Ján Navara: „On odmalička nad
nami vyčnieval v tom, že bol rozvážny.
Nikdy nepovedal hlúposť. Keď sme boli
partia, tak on bol organizačný prvok.
A potom neskôr sa to potvrdilo. Jeho
mama na neho trpela a to ho mohlo posúvať výraznejšie vpred. Stal sa z neho
cieľavedomý chlap.“
Priateľ František Klepsatel: „Júliusa Bindera poznám od roku 1953. Za mlada
hral stolný tenis, venoval sa ochotníckemu divadlu. Je rešpektovaný vodohospodár, v odborných témach bol otvorený
diskusii. Veľkú prácu spravil pri obhajobe
vodného diela Gabčíkovo. Vďaka tomu,
že bol ústretový k vybudovaniu areálu
vodných športov v Čuňove, môžeme sa
tešiť z úspechov slovenských športovcov.“
A na záver vyznanie doc. Bindera o Bernolákove „Je to moja dedina, moje rodisko. Ja sa všade hlásim za Bernolákovčana. Bernolákovo je krásna obec, mala
vynikajúcich ľudí, mala vzdelaných ľudí,
mala všetkých päť P.“
Jaroslav Vokoun

Historický kalendár

19. 9. 1715 sa v Pápe narodil uhorský
kancelár František Esterházy. Patrilo
mu panstvo Čeklís.
22. 9. 1957 bol slávnostne posvätený
evanjelický kostol na Poštovej ulici. Základný kameň bol posvätený 10 rokov
predtým (14. 9. 1947) a hrubá stavba
aj so strechou stála do konca roka.
27. 9. 1995 Firma HUMA 90 dostala
do prenájmu kaštieľ a jeho okolie na 99
rokov.
28. 9. 1842 v Čeklísi zomrel farár Anton Bánik. Mal 82 rokov, na fare v Čeklísi žil od r. 1795. Pravdepodobne bol
najdlhšie pôsobiacim kňazom v obci.
Október
3. 10. 1762 sa v Slanici narodil jazykovedec, národovec, kňaz Anton
Bernolák.
3. 10. 1947 dokončený a odovzdaný do premávky most na Trnavskej
ulici nad Čiernou vodou. Bol zničený
Nemcami pri ich ústupe pred sovietskou armádou.
5. 10. 1792 sa v Nitre-Pohraniciach
narodil Imrich Mikšík, kaplán v Čeklísi
v r. 1820 – 1827.
10. 10. 1817 sa vo Viničnom narodil Martin Jajcaj. V r. 1851 sa oženil
s Teréziou Barkolovou. Sú zakladatelia bernolákovskej vetvy Jajcajovcov.
10. 10. 1937 sa konali „Bernolákove
dni v Čeklísi“. Slávnostne bol odhalený pomník Antona Bernoláka pred
r-k farou, ktorý bol dielom akademického sochára Frica Motošku.
25. 10. 1786 sa v Malom Šúri narodil Michal Máčaj. V r. 1811 sa oženil
s Máriou Kováčovou a založili bernolákovskú vetvu Máčajovcov.
28. 10. 1918 v obci ešte nikto nevedel, že sa končila 1.svetová vojna.
Až na druhý deň prišla do obce táto
radostná správa. Vo vojne zomrelo
vyše 40 mužov z Bernolákova.
31. 10. 1947 bolo z Ilavy dovezené

telo Silvestra Cvergla, umučeného
počas II. svetovej vojny. Za veľkej
účasti obyvateľov bol pochovaný
na bernolákovskom cintoríne 1. 11.
1947.
November
1. 11. 1781 panovník Jozef II. vydal
patent o zrušení nevoľníctva.
2. 11. 1938 Čeklís pripadol Maďarsku na základe Viedenskej arbitráže.
Vo večerných hodinách bol obsadený maďarským vojskom, zmenili sa
predstavitelia obce a školy. Až 14.
3. 1939 bol Čeklís pripojený k novo
vzniknutému Slovenskému štátu.
4. 11. 1882 sa v Čeklísi v dome č. 88
narodil Karol Kastl, starosta v rokoch
1927 – 1932.
4. 11. 1921 sa v Čeklísi narodil vojenský pilot Karol Farský. Jeho pôvodné
priezvisko bolo Farkaš. Bol prvým riaditeľom bratislavského letiska.
7. 11. 1772 sa v Záhorskej Vsi narodil
Martin Škvorec. S Alžbetou Polgárovou sú zakladateľmi bernolákovskej
vetvy Škvorcovcov.
8. 11. 1414 bol korunovaný za rímskeho kráľa Žigmund Luxemburský.
Bol majiteľom hradu Čeklís.
11. 11. 1725 sa v obci Érkeserü (župa
Bihar) narodil Anton Radič. V Čeklísi
bol farárom v r. 1769 – 1773.
17. 11. 1906 sa v Čeklísi narodil Michal Hergovič, predseda národného
výboru v období 1955 – 1957.
18. 11. 1815 zomrel gróf František Esterházy, majiteľ čeklískeho panstva,
stoličný hodnostár, radca uhorskej
dvorskej kancelárie. Na svojich majetkoch sa usiloval o moderné spôsoby hospodárenia.
23. a 24. 11. 1990 sa konali komunálne voľby, v ktorých kandidovali obyvatelia už za rôzne politické strany.
24. 11. 1791 sa vo Viedni narodil
gróf Jozef Esterházy. Vdova Helena

Brezobrazova dala postaviť na bernolákovskom cintoríne memoriálnu
kaplnku po jeho smrti 12. 5. 1847.
27. 11. 1940 sa v Čeklísi narodil Vojtech Kondrót, matematik, básnik
a prekladateľ.
29. 11. 1931 bol slávnostne otvorený
katolícky dom iniciovaný Katolíckou
jednotou.
30. 11. 1984 zomrel Vojtech Bognár,
predseda národného výboru v rokoch 1951 – 1953.
December
1. 12. 1905 sa v obci Bíňovce narodil
Anton Mikulka, farár v Bernolákove
v rokoch 1953 – 1962.
4. 12. 1854 sa v dome č. 171 narodil
Ján Škvorec. Bol richtárom v rokoch
1913 – 1915.
5. 12. 1992 vznikol detský tanečný
súbor Niagara Bernolákovo.
15. 12. 1999 bol slávnostne odhalený
pamätník Monument 2000. Pamätník vznikol na návrh pána Milana Kútyho a zrealizovala ho firma Svarogo
v parčíku pred Kultúrnym domom.
16. 12. 1850 bola uvedená do prevádzky železnica a cez Čeklís prešiel
prvý parný vlak.
19. 12.1918 sa v Čeklísi narodil Károly Géza József Rudolf Alfons Mária
Fortuné Esterházy, posledný gróf
v Bernolákove.
26. 12. 1920 sa v Čeklísi narodil Viliam Voštinár. V r. 1942 sa pridal
k bieloruským partizánom. Po vojne
bol v Prahe členom hradnej stráže
prezidenta E. Beneša.
28. 12. 1915 sa v Čeklísi narodila
Etela Belajová vyd. Buzgovičová, ako
prvá žena predsedkyňa národného
výboru v rokoch 1953 – 1955.
29. 12. 2009 zomrel Marcel Pápay,
predseda miestneho národného výboru v rokoch 1980 – 1986.
spracoval Jaroslav Vokoun

HISTÓRIA

September
1. 9. 1963 slávnostne otvorená Nová
škola na Komenského ulici.
1. 9. 1993 Činnosť začalo Športové
gymnázium v priestoroch PTŠ.
4. 9. 1932 sa uskutočnil I. ročník
Štefánikovho maratónu. Štart bol
na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, v Čeklísi bola obrátka a cieľ bol
v Petržalke na štadióne ŠK.
5. 9. 1866 bola v matrike zomretých
na fare v Bernolákove zaznamenaná
prvá obeť cholery. Posledná obeť
zomrela 19. 10. 1866.
7. 9. 1413 bol v Bratislave prešetrovaný prípad vraždy. Stolársky majster
Hinc Genglein preklal nožom Pavla
Obrachta v dome richtára v Čeklísi.
7. 9.1993 Pamiatkový úrad SR vyhlásil memoriálnu kaplnku Jozefa Esterházyho za kultúrnu pamiatku. Nachádza sa uprostred cintorína.
10. 9. 1825 sa v obci Bořenovice okr.
Kroměříž narodil František Odnechta. S Máriou Blechovou založili bernolákovskú vetvu rodu.
12. 9. 1931 sa v Čeklísi narodil významný vodohospodár Július Binder.
12. 9.1935 sa v Čeklísi narodil jedinečný futbalista Ján Popluhár.
15. 9. 1773 v Čeklísi zomrel farár
Anton Radič. Bol jezuita, spoluautor
učebníc fyziky.
15 .9. 1928 sa v Čeklísi narodil spevák
Jozef Kuchár.
17. 9. 1938 sa v Čeklísi narodil
futbalista Ľudovít Cvetler. V drese Slovana Bratislava získal Pohár víťazov pohárov (1969), bol
majster ČSSR (1970 – 71), víťaz
ČSL pohára (1962 – 63 a 1968).
Je držiteľ striebornej medaily z OH
1964 v Tokiu.
17.9.1871 v Čeklísi v dome č. 131 zomrel
Anton Vörös de Magyarbél, pôsobil tu
ako r-k farár v rokoch 1844 – 1871.

DETSKÁ ŠKÔLKA

JESENNÁ AKCIA
V BERNOLÁČIKU
NA POSLEDNÉ
VOĽNÉ MIESTA!

VIAC INFO NA NAŠOM WEBE
tel. č.: 0904/391792
web: www.bernolacikds.sk
email: bernolacikds@gmail.com
..a sme aj na facebooku: www.facebook.com/www.bernolacikds.sk
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24. január • utorok

28. január • sobota

1. – 14. február

Interný koncert
Hudobného odboru
Základná umelecká škola

Obecný ples
II. ročník
obec Bernolákovo

Orchideové dni
výstava exkluzívnych orchideí
a poradenstvo pre pestovateľov

sála SPoPŠ
voľný vstup

sála Kultúrneho domu
platený vstup

Záhradkárstvo Dráb
voľný vstup

11. február • sobota

14. február • utorok

17. február • piatok

Reprezentačný školský ples
IV. ročník
OZ Školáčik

Interný koncert
Hudobného odboru
Základná umelecká škola

Na plnú hu(d)bu!, kabaret
na javisku i medzi divákmi
Milan Markovič & Páni bratia

sála Kultúrneho domu
platený vstup

sála SPoPŠ
voľný vstup

sála Kultúrneho domu
platený vstup

21. február • utorok

26. február • nedeľa

4. marec • sobota

Darovanie krvi
bezpríspevkový odber
Slovenský Červený kríž

Detský karneval
tradičné podujatie pre deti
v maskách a kostýmoch

Oldies party Rádia Vlna
Martin Chyno Chynoranský
& DJ Peter Hurajt

zasadačka Kultúrneho domu
dobročinné podujatie

sála Kultúrneho domu
voľný vstup

sála Kultúrneho domu
platený vstup

7. marec • utorok

11. marec • sobota

18. – 19. marec • sobota • nedeľa

Interný koncert
Hudobného odboru
Základná umelecká škola

Výročná členská schôdza
za rok 2016
OZP Nádej

Sestra v akcii, muzikál
Literárno-dramatického odboru
Základná umelecká škola

sála SPoPŠ
voľný vstup

sála Kultúrneho domu
podujatie pre členov

sála Kultúrneho domu
platený vstup

25. marec • sobota

28. marec • utorok

apríl (rámcový termín)

Cigánski diabli, koncert
svetoznámy etno orchester
Ernesta Sarközi

Interný koncert
Hudobného odboru
Základná umelecká škola

Brigáda ku Dňu Zeme
zveľadenie verejných priestorov
obec Bernolákovo

sála Kultúrneho domu
platený vstup

sála SPoPŠ
voľný vstup

miestny cintorín
dobrovoľné podujatie

21. apríl • piatok

25. apríl • utorok

Veľkonočný jarmok
vlastnoručných výtvorov
OZ Školáčik, Základná škola

Koncert pre skôr narodených
podujatie s príjemnou hudbou
do tanca i na počúvanie

Interný koncert
Hudobného odboru
Základná umelecká škola

ZŠ Školská
nekomerčný predaj výrobkov

sála Kultúrneho domu
platený vstup

sála SPoPŠ
voľný vstup

29. apríl • sobota

5. – 6. máj • piatok • sobota

13. máj • sobota

Deň na dvoch kolesách
podujatie s pokusom o zápis
do knihy rekordov

Zber papiera a hliníka
separovaný zber odpadu
OZ Školáčik, Základná škola

Míľa pre mamu
podujatie pre rodiny s deťmi
pri príležitosti Dňa matiek

cyklotrasa
Bernolákovo – Nová Dedinka

ZŠ Školská
dobrovoľné podujatie

Komunitné centrum Prístav
voľný vstup

21. máj • nedeľa

27. máj • sobota

28. máj • nedeľa

Záverečný koncert
Hudobného odboru
Základná umelecká škola

Kartónová výzva
II. ročník tvorivého podujatia
pre rodiny s deťmi

Absolventský koncert a výstava
za školský rok 2016/2017
Základná umelecká škola

sála Kultúrneho domu
voľný vstup

Komunitné centrum Prístav
voľný vstup

sála SPoPŠ
voľný vstup

2. jún • piatok

2.-3. jún • piatok • sobota

13. jún • utorok

Beh pre beh
IV. ročník
Katarína Donáthová

Dni Obce
12. ročník
obec Bernolákovo

Interný koncert
Hudobného odboru
Základná umelecká škola

lokalita Žabák
dobročinné športové podujatie

Športový areál J. Popluhára
voľný vstup

sála SPoPŠ
voľný vstup

20. jún • utorok

Výstava prác
Výtvarného odboru
Základná umelecká škola

Divadelný večer
Literárno-dramatického odboru,
Základná umelecká škola

priestory SPoPŠ
voľný vstup

sála Kultúrneho domu
voľný vstup

Bernolák 3-4/2016

19. – 30. jún

V spolupráci s organizáciami a jednotlivcami
v našej obci vám prinášame kalendár podujatí pre rok 2017. Jeho účelom je prehľadnou a ucelenou formou informovať o termínoch nekomerčných verejných podujatí
v Bernolákove – vystúpenia, koncerty, výstavy, diskusie, hody, dni obce, brigády, športové zápasy, turnaje, závody, detské podujatia a podobne. Prinášame Vám prehľad
na prvý polrok 2017. Na e-mailovej adrese
casopisbernolak@gmail.com radi prijmeme tipy na podujatia, ktoré pripravujete.
spracoval Jakub Hanic

KALENDÁR PODUJATÍ

8. apríl • sobota
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Hrad Čeklís – Vraciame, čo bolo vzaté
V Bernolákove ucítite závan stredoveku
na Hradnom návrší. Pre návršie (mylne pre
vodárenskú vežu) zľudovel maďarský výraz
Várdomb. Hrad Čeklís a priľahlý kostol tu stáli
už v 13. storočí. Hrad zanikol na konci 15. storočia a dodnes sa zachovala jeho čistá stredoveká dispozícia, bez novovekých prestavieb.
V odkrývanej hradnej miestnosti sme našli
kamenné bloky s prvkami gotickej architektúry, ktoré svedčia o tom, že tu nestála len
vojenská pevnosť, ale že to bolo aj miesto
žitia vlastníka hradu s palácovou stavbou.
V 18. storočí bola na návrší postavená baroková tehlová cisterna a na začiatku 20. storočia vodárenská veža, ktorá jestvuje podnes.
Všetko má svoj vývoj, aj toto vzácne miesto
v našej obci.

Od roku 2010 tu prebieha systematický archeologický výskum. Snažíme sa o ňom informovať aj na stránkach časopisu Bernolák.
Výskum bol sústredený do severnej časti
hradu a dosiahnutý stupeň poznania vyústil
do projektu obnovy hradu Čeklís. Podoba tohoto stredovekého hradu sa nám nezachovala.
Obnova pamiatky teda nemá za cieľ postaviť
nový hrad, ale dostavať nálezy do formy ruiny
hradu, ktorá bude prezentovať jeho architektúru, a tiež ochráni jeho pôvodné múry. Zároveň vytvoríme terén bezpečný pre návštevníkov. Aby sa tak stalo, treba ešte veľa urobiť.
Ak chceme uvažovať o budúcnosti hradu,
musíme predovšetkým skúmať jeho minulosť. Výskum hradného návršia sa uberá
mnohými smermi, uplatňuje sa v ňom archeológia, numizmatika, architektonicko-historický výskum, geofyzikálny výskum, archívny
výskum, dendrochronológia, petrografia, pedológia (pôdoznalectvo) ... Z toho je zrejmé,
že pre spoznanie jeho podstaty musíme spolupracovať s odbor-níkmi z rôznych vedných
odborov. Veľmi sa nám osvedčila spolupráca
s vysokoškolskými študentami. Niektorí sa
dokonca venujú špecifickým „záhadám“ hradu vo svojich diplomových prácach. Študenti
archeológie počas štúdia absolvujú na našom
hrade svoju povinnú prax archeologického výskumu, a tak majú archeológovia pri vykopávkach na našom hrade spoľahlivých kopáčov.
Nie je to však iba hrubá práca so zeminou,

využívame aj moderné technológie, napr. detektor kovov pre vyhľadávanie kovových nálezov. Často nachádza napr. klince, ktoré spájali
drevené časti hradnej architektúry.
Každý rok pripravujeme projekty v úzkej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom
v Bratislave. Stupeň odkrytia severnej časti
hradu vyústil do prípravy projektu obnovy hradu Čeklís. Pracovala na ňom študentka Fakulty
architektúry STU, Marcela Sládečková, v úzkej
spolupráci s Ing. arch. Pavlom Paulínym z tejto fakulty a s PhDr. Viktorom Ferusom z KPÚ
Bratislava. Technické výkresy riešiace detaily
stavby pripravoval Ing. arch. Tomáš Sabin.
Vlastníkom hradu je obec Bernolákovo, a preto je prirodzené, že obec sa stará o obnovu
svojej pamiatky. V roku 2016 sme obnovu
realizovali s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, BSK a obce Bernolákovo.
Spolu bolo pri financovaní projektu od týchto
troch subjektov k dispozícii približne 20 000
eur. Peniaze sme využili na nákup materiálu (kamene, vápno, drevo), jeho dopravu
a na zaplatenie murárskych prác od júla
do konca októbra. Dobrý pocit pramení
z toho, že posledné dva roky obecný úrad intenzívnejšie vstupuje do procesov a podieľa
sa na realizácii viacerých aktivít. Príkladom
je vyriešenie dverí na vodárenskej veži, čím
sa umožnilo odkladanie náradia a materiálu.
Na strážení lokality sa podieľa obecná polícia.
Keď získame základný kapitál pre aktivity
na hrade, to potom vytvára základňu pre
pomoc ďalších inštitúcií, firiem a jednotlivcov. Hradu veľmi pomáha firemné dobrovoľníctvo. Okolo 40 pracovníkov z firiem Bosch
a Tchibo sa podieľalo na príprave objektu pre
murovanie. S náletovou zeleňou a odpadkami sa popasovali Denisa Kancírová a Andrej
Viglaš. Pri príprave staveniska s bagrom pomohla firma Staviko. O bezpečnosť pri práci
sa odborne stará bernolákovský rodák a hradný nadšenec Vlado Frank. Podporovateľom
aktivít na hrade je PaedDr. Ján Andráš.
Tak, ako má život svoje zákruty, tak aj my pri
obnove pamiatky zažívame lepšie i horšie
časy. Žiaľ, garant projektu obnovy, PhDr. Viktor Ferus zomrel pár dní pred začatím murárskych prác. Stratili sme kľúčového človeka.
Dlho sa s tým vyrovnávame, dúfame, že s pomocou našich spolupracovníkov a priaznivcov
prekážky prekonáme.
Hrad Čeklís pred 500 rokmi rozobrali, z kamenných múrov sa stal kameňolom a kamene odviezli, aby slúžili novému účelu.
Pri obnove hradu sme potrebovali domurovať južný múr hradnej pivnice do výšky
nádvoria hradu, aby sme ochránili pôvodný zachovaný múr a stabilizovali vyvýšený
terén hradného nádvoria. Pôvodné kame-

Pamiatková
obnova
hradu
ne v hradnom
múre
skúmal
doc.Čeklís
Daniel
v bernolákove
Pivko z Prírodovedeckej fakulty UK 1.a zistil,
že v stredoveku hrad stavalia najmä zo žuly
z Malých Karpát (granitoidné horniny).
.M
Preto sme potrebné kamene Bvozili
zS kameňolomu Devín. Menšie kamene sme získali z kamenice z modranského vinohradu
vďaka Martinovi Guldanovi. V pôvodnom
múre sa vyskytoval aj pieskovec získavaný
z bernolákovských kameňolomov, ktoré tu boli za dávnych čias v svahoch
nad riečkou Čierna voda. Fúry štrkopiesku,
ktorý sme potrebovali na maltu, daroval
pán Milan Rajter zo spoločnosti WHW.
Vápno sme hasili na mieste a len málokto
mal odvahu robiť túto nebezpečnú prácu. Miešanie malty nám uľahčila obecná
miešačka. Kamene sme do múru ukladali do riadkov a vzájomne ich preväzovali.
Na temer dvojmetrovú hrúbku múrov bola
naozaj veľká spotreba stavebného materiálu. Ako múr rástol, potrebovali sme
stavebné kozy, aby bolo možné materiál
dvíhať vyššie. Opäť sme našli dobré duše.
So stavebnými kozami nám pomohli páni
Ivan Bulla a Igor Varga.
Jedným z pilierov pokračovania prác
na hrade sú študenti, ktorým sa v lete nelení pracovať v čase i nečase. Pri archeologickom výskume sa z nich stávajú kopáči,
pri murovaní múrov opevnenia sú z nich
kamenári. Aj tento rok nám pomáhali študenti archeológie a ďalší priaznivci histórie. Silnou oporou je nám už niekoľko rokov
študent Vilo Husenica zo Senca. V partii sa
nestratila ani jediná deva Beáta Koššová.
Ona patrí k neveľkému počtu Bernolákovčanov, ktorí časť leta strávili na hradnej
brigáde. Spolu s mlaďou tu boli aj skúsení
a spoľahliví bernolákovskí majstri Ján Viglaš
a František Kostka. Ján Viglaš je známy
keramikár, má hlboké historické znalosti
o remeslách a rozumie aj kameňu a jeho
ukladaniu pri stavbe hradného opevnenia.
Správny kameň sa musí hľadať, nosiť, otáetaPa

rchitektonická štúdia

c

arcela

ládečková

Návštevníci, ktorí prišli na lokalitu hradu
v čase, keď tam boli archeológovia, mali príležitosť sa od nich všeličo zaujímavé dozvedieť. O práci na hrade sme hovorili pre rádio
Regina. Pani redaktorka Ruslana Kurilcová
zo spravodajstva TV JOJ prišla na hrad s kameramanom nafilmovať murárske práce. Tiež
na internete sme prinášali aktuálne informácie o dianí na hrade.
Súbežne s murovaním prebiehal archeologický výskum. Stabilným partnerom obce
je nám Archeologické múzeum SNM s archeológmi PhDr. Zdeňkom Farkašom a Mgr.
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čať, posúvať a toto umenie ovláda málokto.
Ján Viglaš aj majstrovsky zamuroval kavernu vo východnom múre rohovej veže.
Tohtoročné murovanie južnej steny hradnej pivnice ukázalo, aké náročné muselo
byť stavanie hradu v stredoveku. Bolo potrebné dopraviť veľké množstvo kameňov,
lebo miestne zdroje materiálu boli obmedzené. Môžeme predpokladať, že blízko
od hradu, pri rieke, ťažili štrkopiesok pre
výrobu malty. Prepravu materiálu mohli
zabezpečiť len konskými povozmi, prípadne loďkami po rieke.

Igorom Chomom. V snahe zachytiť priebeh
opevnenia hradu a preskúmať hradnú priekopu v pôvodnom profile sme pomocou
bagra vykopali sondu vo svahu smerom
ku kostolu. Ukázalo sa, že v stredoveku bola
priekopa značne hlbšia oproti súčasnosti.
Nález úlomku kamennej delovej gule bol dôkazom dávneho dobývania hradu a streľby
z kanóna na južnú časť opevnenia hradu.
Archeologickou sondou sme zachytili aj
okraj cintorína, ktorý bol stáročia na ploche medzi kostolom a hradnou priekopou.
Doskúmali sme aj hrob objavený koncom
roku 2015 na Hlavnej ulici.
Máme zvyk na konci sezóny uskutočniť
na tvári miesta “výstupnú komisiu“ a spoločne prebrať, čo sme urobili, objasniť si nejasnosti, zhodnotiť naplnenie cieľov a dohodnúť plány do budúcna. Je potrebné mať
na pamäti aj vodárenskú vežu. Je to chránená technická pamiatka, a preto pracujeme
na prípravných fázach obnovy tohto objektu štylizovaného do podoby hradnej
veže.
Napriek veľkému pokroku vo výskume zostávajú pre nás mnohé záhady. Jednou z nich
je dosiaľ neobjavená poloha vstupnej brány
do hradu.
Jaroslav Vokoun
OZ Hrad Čeklís
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Krásne
chynou
s tradicnou domácou ku
strávené
svadby, oslavy, pro mócie, chvíle bez
krstiny ...
starostí.

Reštaurácia

Vám ponúka

komfortné ubytovanie
miestnost
a prezentacnú

www.penzionpalenica.eu

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

Bernolák 3-4/2016

Penzión

23

KOMUNITA
Bernolák 3-4/2016
24

Zo života Klubu dôchodcov

Vedenie Klubu dôchodcov v uplynulom období
pripravilo podujatia na spríjemnenie voľného
času našich seniorov.
V mesiaci máj sme zorganizovali výlet na termálne kúpalisko do Mosonmagyováru. Zúčastnilo sa ho 47 členov a ich rodinných príslušníkov. Účastníci sa vyhriali v teplej termálnej
vode, poprezerali si mestečko a urobili menšie
nákupy.
Pri príležitostí Dní obce sme sa zúčastnili varenia Čeklískej fazuľovice so slížami pod vedením
šéfkuchárky pani Cilky Dehelánovej. Členky výboru napiekli dobré pagáčiky a domáce koláče.
Touto cestou by sme chceli poďakovať sponzorom p. Milanovi Štefkovičovi, p. Kamilovi Hržičovi a p. Ľubošovi Šticovi.
V mesiaci júl sme sa po roku zase zúčastnili
prednášky pre seniorov pod názvom „Bezpečný život“. Prednášku zabezpečil náčelník obecnej polície v spolupráci so štátnou políciou.
Upozornili nás na to, ako sa treba chrániť pred
zlodejmi a rôznymi ľuďmi s nekalými úmyslami.
Zorganizovali sme aj zájazd do Štúrova, odkiaľ
sme sa mestkým vláčikom previezli do Ostrihomu k bazilike, ktorá je po bazilikách sv. Petra
v Ríme a sv. Pavla v Londýne tretím najväčším
kostolom v Európe. Sprievodkyňa nás oboznámila s históriou južného Slovenska, Maďarska
ako aj samotnej baziliky. Po prehliadke baziliky sme sa vláčikom vrátili späť do Štúrova
a navštívili sme rekreačný komplex termálneho
kúpaliska Vadas, kde sme si vyhriali naše postaršie kostičky. Zúčastnilo sa 38 členov.
V mesiaci august sme zabezpečili výlet na Termálne kúpalisko Vincov Les. Pre nepriznivé počasie sme výlet zrušili.

V mesiaci september sme prežili týždeň v hoteli Julianin dvor v Habovke, krásnom prostredí
západných Tatier – Roháčov. Cestou na Oravu
sme sa zastavili na zrekonštruovanom hrade
Budatín. Sprievodcovia nás previedli hradom
v dobových kostýmoch, ukázali nám pytačky,
zásnuby a svadbu z minulých dôb, ba ponúkli
nám aj svadobné víno. Navštívili sme Múzeum
oravskej dediny v Brestovej, kde sme boli oboznámení s tradíciami jednotlivých oravských regiónov.
Neodpustili sme si nákupný výlet do Jablonky
– Poľsko, a taktiež Michalský jarmok v Tvrdošíne. Oddýchli sme si v Aquaparku Meander
Park Oravice, kde sme sa vykúpali v termálnej
vode. Keďže bolo nádherné počasie, mnohí
účastníci chodili na túry do okolia, našli aj hríby a čučoriedky. Personál hotela bol veľmi milý
a ústretový. 46 účastníkov strávilo pohodový
týždeň oddychu a relaxácie k plnej spokojnosti.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v obci Krivá,
kde sme si nakúpili ovčie špeciality. Na tento výlet sme využili aj dotáciu od obce Bernolákovo
na čiastkovú úhradu dopravy.
V októbri pri príležitosti Dňa úcty k starším sme
zorganizovali posedenie s jubilantmi, ktorí sa
v II. polroku dožívali okrúhleho výročia 60, 65,
70, 75, 80 a viac rokov. V kultúrnom programe
vystúpili detičky z materskej škôlky pod vedením svojich učiteliek . Jubilantom zaspievali
Čeklisanky .Predsedníčka KD a starosta obce
odovzdali každému jubilantovi kvietok a popriali im veľa zdravia a šťastných chvíľ. O dobrú
náladu sa starala skupina Fortúna. Počas prestávok bola losovaná tombola. Touto cestou
by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom,

ktorí nám prispeli svojím darom do tomboly.
Menovite: Mäsiarstvo p. Laššú, Kapustáreň
p. Kesjarovej, Kaderníctvo Denis p. Donátovej,
Pálenica Guldan – p. Guldanovi, Záhradkárstvo
p. Monike Dráb, Salon Elena – p. Achbergerovej Elene, Hydináreň Pro Ovo Bernolákovo,
Lekáreň Lilium, Mgr. Richardovi Červienkovi,
Obecnému úradu Bernolákovo, COOP Jednota
Bernolákovo, p. Ing. Biskupičovi, Kvetinárstvo –
p.Švardovej.
Poďakovanie patrí aj ostatným členom Klubu
dôchodcov, ktorí prispeli hodnotnými darčekmi do tomboly.
V októbri sme sa zúčastnili spolu s ostatnými spoločenskými organizáciami brigády
na miestnom cintoríne. Ďakujeme pani Malochovej za bohaté občerstvenie, ktoré pripravila pre brigádnikov.
Naše speváčky Čeklisanky sa zúčastňovali
na podujatiach poriadaných obcou.
V mesiaci november sme pre členov Klubu
dôchodcov zorganizovali 7-dňový kúpeľný pobyt v Dudinciach v hoteli Prameň. Zúčastnilo
sa ho 59 členov. Ďakujeme Obecnému úradu
za dotáciu na čiastočnú úhradu dopravy.
Dňa 22. novembra 2016 organizujeme predvianočný nákupný výlet do Kittsee.
V decembri pripravíme vianočné balíčky
pre dlhodobo chorých členov klubu, pre našich
členov nad 80 rokov a pre bývalé dlhoročné
členky výboru.
Záverom dávame do pozornosti, že Klubovňa
seniorov bude v zimnom období otvorená každý štvrtok od 14:00 do 17:00 hod.
T. Hanicová, M. Zemanová
Klub dôchodcov

V júni a v októbri 2016 zorganizoval Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Bernolákove ďalšie bezpríspevkové odbery krvi. Uskutočnili sa v Kultúrnom dome v Bernolákove mobilnou odberovou jednotkou. Odberu dňa 21. júna sa zúčastnilo 55 darcov, z toho 1 prvodarca,
13 darcov z Chorvátskeho Grobu a 2 darcovia z hokejbalového družstva Bernolákovo. Odberu
dňa 22. októbra sa zúčastnilo 42 darcov, z toho 2 prvodarcovia, 11 darcov z Chorvátskeho
Grobu a 2 darcovia z hokejbalového družstva Bernolákovo.

Darcovia
z Bernolákova:
Eva Antoniová
Patrícia Baďuríková
Anna Barkolová
Ľubomír Benkovský*
Jana Bieliková
Andrej Bober
Erika Boberová
Jana Bučeková
Tamara Bučeková
Zuzana Buzgovičová
Helena Čambálová*
Ján Dulai
Stanislava Ferancová
Monika Gažíková
Alexandra Gruberová
Tomáš Grunner
Martin Hanúska
Pavol Hanúska*
Renáta Holická
Drahomír Jajcaj*
Branislav Jánošík
Darina Kalivodová*
František Kollár
Miroslav Kollár
Pavol Komada
Katarína Koporcová
Katarína Koreňová

Tomáš Kováč*
Milan Krampl
Monika Krupičková
Andrea Kútyová
Mariana Lasicová
Vladimír Luljak*
Jana Macková*
Miloš Macháček
Miroslav Matula
Ľubica Mečírová
Ivana Mikulová
Michaela Mikyšková
Zuzana Mocsiová
Jana Nagyová*
Lenka Nagyová*
Alžbeta Noskovičová
Nina Prodan
Peter Rovenský
Miroslav Rozložník
Jaroslav Sekerka
Peter Sivčák
Slávka Sivčáková
Pavol Sloboda
Zuzana Szalaiová
Ľuboš Štica
Zuzana Šticová
Miroslav Turenič
Ľubiva Vallová
Katarína Vitrovszká

Bohuš Vrábel
Ivan Vysučáni*
Darcovia
z hokejbalového
družstva:
Jaroslav Frindrich
Marek Kalivoda*
František Kováč
Darcovia
z Chorvátskeho
Grobu:
Soňa Černayová*
Adriana Dudášová*
Vladimír Javorka
Darina Javorková*
Lucia Ježeková -

Havlíková
Ingrid Krumpolcová
Anna Kubešová
Martina Múčková*
Zuzana Nogová
Anna Simandelová
Jana Suchá*
Zuzana Šuleková
Marcela Turiničová*
Anna Valentová*
Jana Váňová*
Dagmar Zemešová
*) Označení darcovia prispeli na oboch
spomenutých odberoch.

V októbri sa v Modrom salóniku v Kultúrnom dome konala besedo-prednáška
na tému ekoprania a ekoupratovania
v domácnostiach. Išlo o pilotnú akciu,
pri ktorej sme si povedali, prečo robiť niečo inak. Prečo urobiť pár krokov naviac
a prečo obetovať pár minút navyše. Výsledkom je žiarivá a zdravá domácnosť,
ktorá poteší nielen oči, ale aj ducha.
Nejde predsa len o našu pohodlnosť,
ale dôležitú úlohu hrá aj naša zodpovednosť voči ľuďom okolo nás a tým, ktorí
po nás prídu. Ale dosť heroických rečí.
Ak máte záujem dozvedieť sa viac, vyskúšať to na vlastnej koži (či práčke) neváhajte a ozvite sa na mailovú adresu
denisa.kancirova@gmail.com.
Podobné akcie (samozrejme s voľným
vstupom) sa budú realizovať podľa aktuálneho záujmu. Už teraz sa tešíme a dúfame, že aj týmito malými krôčikmi dokážeme zmeniť svet.
Denisa Kancírová

KOMUNITA

Ekodomácnosť (?)

Darcovstvo krvi

Starosta obce a predsedníctvo
Miestneho spolku Slovenského
Červeného kríža ďakujú všetkým
darcom krvi za ich humánny
a šľachetný čin. Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční dňa
21. februára 2017 mobilnou odberovou jednotkou v Kultúrnom
dome v Bernolákove.
Mária Nagyová
Miestny spolok SČK v Bernolákove

Rok OZP Nádej v skratke
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Spoločenské organizácie v našej obci uskutočňujú svoje ročné predsavzatia a OZP Nádej pre svojich členov zorganizovala v sezóne
2016 viacero podujatí. V máji to bol celodenný výlet do Piešťan a okolia, v júni pobyt
na termálnom kúpalisku v Podhájskej.
Začiatok septembra naši členovia strávili
na týždennom pobyte na chorvátskom ostrove Krk v mestečku Omišalj. Vďaka nádhernému počasiu z Jadranu si priniesli nezabudnuteľné zážitky.
Vynikajúci bol aj októbrový výlet do Viedne spojený s prehliadkou najzaujímavejších
zámkov. Rok sme zakončili tradičným Mikulášsko-vianočným posedením spojeným s príjemným kultúrnym programom.
Alena Záhorcová
OZP Nádej
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Činnosť dobrovoľného hasičského zboru
Po čase by sme čitateľov opäť radi informovali o našej činnosti, plánoch a víziách.
Za uplynulé obdobie sme úspešne pokračovali vo väčšine nastavených cieľov,
hlavne čo sa týka práce s deťmi a výpomoci pri kultúrnych a spoločenských
podujatiach.
Bolo nám cťou asistovať pri krásnej júnovej akcii Beh pre beh v réžii Katky Donáthovej, ktorá sa vydarila a splnila svoju
ideu pomoci, rozhýbania a spájania dobrých ľudí.
Ďalšou skvelou akciou, ktorej sme sa
s radosťou zúčastnili, bol Deň detí organizovaný Školáčikom. Na tento účel sme
nachystali prekážkovú dráhu pre deti
a názornú ukážku zásahu hasičov, pri ktorej nám asistoval DHZ Veľký Biel, za čo im
srdečne ďakujeme.
Ako v každej obci na Slovensku, aj náš zbor
bol nápomocný obecným pracovníkom
pri stavaní mája a myslím, že ten náš bol
jeden z najkrajších v okolí.
DHZ Bernolákovo sa zúčastnilo aj
na brannom tábore Slovenských DHZ
s medzinárodnou účasťou hasičských
útvarov z Rakúska v Malinove. Dôstojne
sme reprezentovali našu obec a ukázali sa
v dobrom svetle. Podľa reakcií mali deti
z tohto podujatia nezabudnuteľný zážitok, ktorý si budú pamätať veľmi dlho.
V októbri sa naša mládež zúčastnila hasičskej súťaže v Blatnom, kde sa nestratili

v silnej konkurencii ostatných družstiev.
Už po druhýkrát sme boli nápomocní
pri organizovaní lampiónového sprievodu, ktorý je ďalšou neoddeliteľnou akciou
v našej obci. Pri pohľade na tie rozžiarené
detské tváričky si stále povieme, že to napriek tej nevôle kompetentných zaradiť
náš zbor do VZN stojí za to.
V posledný septembrový deň sme ukončili
verejnú zbierku vyhlásenú koncom minulého roka. Za osem mesiacov nám dobrí ľudia prispeli sumou takmer 600 eur. Týmto
chceme poďakovať za príspevky všetkým
darcom a firmám za umiestnenie zbierkových pokladničiek vo svojich priestoroch.

Tento rok sa tiež budeme uchádzať
o zaradenie do zoznamu prijímateľov 2 %
z dane za rok 2016.
Aj v tomto školskom roku sme otvorili
hasičský krúžok, kde s deťmi precvičujeme základné princípy ochrany pred
požiarmi a trénujeme na detské hasičské súťaže. Na naše počudovanie nám
na tento školský rok nebol pridelený príspevok na fungovanie krúžku, ako tomu
bolo v minulom roku. Nás to ale neodradilo, a aj napriek tomu budeme robiť všetko
pre to, aby sme detičky nesklamali.
Milan Maruškanič
DHZ Bernolákovo
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Desiate výročie súboru Čeklísanky
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Ženský spevácky súbor Čeklísanky pôsobí v obci Bernolákovo už
10 rokov. Vznikol ešte v roku 2006 pri Základnej umeleckej škole
v Bernolákove a mal 23 členiek. Prvých päť rokov pôsobil pod vedením pani učiteľky Eugénie Sklenkovej. Novela zákona 597/2003
z roku 2012 o financovaní škôl a školských zariadení znemožnila
ďalšiu spoluprácu s učiteľmi zo Základnej umeleckej školy.
Pretože všetky členky majú rady spev a rady sa stretávajú na nácvikoch a vystúpeniach, hľadali iné možnosti pre ďalšie pôsobenie
spevokolu. Od januára 2013 oficiálne „fungujú“ pod Klubom dô-

chodcov v Bernolákove. Ich vedúcou je v súčasnosti RNDr. Danuša
Szökeová, PhD. Organizačné záležitosti a koordináciu práce spevokolu s Klubom dôchodcov zabezpečuje p. Piterová. V súčasnosti sa
aktívne do práce súboru zapája 17 členiek, stretávajú sa pravidelne vždy v pondelok popoludní v kultúrnom dome v Bernolákove.
Do ich repertoáru patria najmä slovenské ľudové piesne.
Vystúpenia Čeklísaniek so sprievodom akordeonistu, pána Mariana Vojta, člena Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu,
sledujeme každoročne na Dňoch obce a pri ďalších príležitostiach,
ktoré u nás organizuje veľmi aktívny Klub dôchodcov. Z ich spevu
je vždy cítiť radosť a životný optimizmus. Rady privítajú v súbore
všetky záujemkyne, ktoré rady spievajú.
K desiatemu výročiu súboru Čeklísanky sa o Čeklísankách dozvedelo celé Slovensko prostredníctvom Rádia Regina. A pán Vokoun
pohotovo zvečnil dve pesničky, ktoré si môžete cez internet dožičiť hneď:
Kamarátko moja požič mi lajblíka – https://youtu.be/FSw7d9iWH3o
Vínečko modranské – https://youtu.be/-3keaFImTUI
Milé Čeklísanky, všetci Vám zo srdca za Vaše piesne ďakujeme
a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Prajeme Vám pevné zdravie, chuť
do ďalších rokov práce v spevokole a veľa radosti zo všetkých vystúpení, ktoré pre nás pripravíte.
Mária Mollerová a Danuša Szökeová

Divadlo Aréna, VaN Gym, Lekáreň Lilium, Športový klub Emko,
Elektročas Bernolákovo, WHW, Richard Červienka – poslanec
BSK, Jozef Baláž – Stolárstvo, Ján Víglaš – Keramika.
Dovidenia o rok na ďalšom výnimočnom behu.
PS: Od Alickiných rodičov som si domov odnášala dar. Domáci,
s láskou upečený chlebík. A aj tak chutil. Výnimočne.
Katarína Donáthová
organizátorka behu

ŠPORT

Beh pre Alicku

Každý pretek je niečím výnimočný. Aj 3. ročník Behu pre beh
takým určite bol. Všetci zúčastnení si prišli nielen zašportovať,
ale aj podporiť Alicku v jej úsilí postaviť sa na vlastné nohy.
Na štart sa postavilo 127 detí a 142 dospelých. Medzi nimi aj Alicka
so svojimi rodičmi. Symbolicky si zabehli s deťmi kratšiu trasu.
Bolo úžasné sledovať, ako sa v každom prebudil súťaživý duch.
V cieli boli odmenení vlastnoručne vyrobenou medailou. V bufete
s občerstvením si každý pochutil na rôznych koláčoch, pagáčoch
a mastných chleboch. A bolo ich teda neúrekom. Asi 1100 kusov!
O hladký priebeh sa postarali naši bernolákovskí hasiči, obecní
policajti, Červený kríž a veľa dobrovoľníkov. Veľká vďaka! Bežci
aj povzbudzujúci vytvorili výnimočnú atmosféru. Pre Alickinu
ďalšiu liečbu sa „vybehalo“ 1 774 €. Priatelia, má to zmysel. Bežali ste, aby mohla Alicka tiež kráčať, bežať...
Za podporu ďakujeme aj našim sponzorom a partnerom: obec
Bernolákovo, Ingastav, Sipe, Airons, Euro Office, Coop Jednota,
Staviko, Dobrovoľný hasičský zbor Bernolákovo, Kapustáreň,

Úspechy našich hokejbalistov

Hokejbalový tím HBK 07 Bernolákovo pôsobí v našej obci
od roku 2007. Činnosť a úspechy za posledné obdobie nám priblížil kapitán klubu Radoslav Ágh.
Klub HBK 07 reprezentuje našu obec v Seneckej hokejbalovej
lige, ktorá prebieha od októbra do mája. V sezóne 2015/2016 sa
im podaril zatiaľ najlepší výsledok, keď dosiahli 3. miesto spomedzi 12 tímov.
Okrem toho niekoľko hráčov z mužstva reprezentovalo Slovensko na júnových Majstrovstvách sveta Masters – veteránov
v Kanadskom meste Banff, provincia Alberta, kde sa umiestnili
na 6. mieste z celkového počtu trinástich mužstiev. Súčasťou vý-
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beru Old Boys Slovakia boli aj hráči HBK 07 Martin Turek, Karol
Rehák, Jozef Zemeš, Radoslav Ágh, Jaroslav Frindrich, Miroslav
Bilka a tréner Marián Hambálek.
V tejto sezóne je na súpiske 18 hráčov, z toho 9 z Bernolákova .Tím je otvorený novým členom, najlepšie z Bernolákova
a blízkeho okolia. Naša obec sa rozrastá veľmi rýchlo a možno sa
medzi novými spoluobčanmi nájdu aj záujemcovia, ktorí s hokejbalom alebo hokejom prišli do kontaktu. Hokejbalisti trénujú
zvyčajne v utorok podvečer. Ligové zápasy sa hrajú v Senci, kde
hráči radi privítajú fanúšikov. Informácie o zápasoch a priebehu sezóny nájdete na webovej stránke www.hokejbalsenec.sk
alebo na facebooku HBK 07. Ak máte tímového ducha a záujem
o tento šport, neváhajte a ozvite sa na telefónnom čísle
0905 362 498.
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MATERSKÁ ŠKOLA

Naša jedenástka z Komenského 1
V jeden septembrový piatok sa náš školský
dvor premenil na mravenisko plné usilovných
mamičiek, oteckov, deduškov, babičiek a našich učiteliek, ktorí využili svoj čas v prospech
úpravy nášho areálu a našej novej materskej
školy. V pondelok 19. septembra sme konečne sprevádzkovali prístavbu materskej školy
a všetky deti mohli ísť konečne do svojich tried.
Od tohto dňa sme „naša jedenástka“, čo znamená, že máme 11 tried, ktoré navštevuje 265
detí. Stará sa o ne 23 pedagogických zamestnancov, 7 prevádzkových zamestnancov a 5
zamestnancov kuchyne. Aj v „našej jedenástke“
sme si starostlivo naplánovali akcie a program
pre deti na celý školský rok.
V septembri deti spolu s pani učiteľkami vyrobili
jesenné dekorácie na výstavu ovocia a zeleniny
do kultúrneho domu. Všetky deti sa na prvej
vychádzke oboznamovali s najbližším okolím
a zúčastnili sa vyhodnotenia prác na výstave, kde
za odmenu dostali jabĺčka od záhradníctva Dráb.
Október prebiehal v znamení úcty k starším.
Podrobnosti o aktivitách pre naše deti a seniorov vám priblíži s samostatnom článku pani učiteľka Martina Zámečníková.
November začíname vianočným fotením. Všetky deti pôjdu do kultúrneho domu na hudobný
program Fidlikanti. Ak nám bude priať pekné
slnečné počasie, plánujeme jesennú brigádu
s rodičmi spojenú s opekačkou.
December začne Mikulášskym programom
v kultúrnom dome pre všetky deti. 13. decembra nám z materskej školy v rámci tradícií Lu-

cie vyženú zlú energiu a povymetajú husacími
krídlami všetky kúty. 19. decembra sa chystáme na Vianočný koncert, na ktorý nás pozvali deti zo ZUŠ. V triedach sa deti oboznámia
s adventnými a vianočnými tradíciami, posedia
si pri stromčeku, ochutnajú typické slovenské
vianočné dobroty.
V novom roku, po prázdninách pôjdeme
do divadla na Indiánsku rozprávku. Koncom
januára si spravíme v kultúrnom dome dopoludnie, kde všetky deti vystúpia s kultúrnym
programom „Trieda pre triedu“.
Vo februári nás roztancuje v hudobnom programe ujo Jano Juhás. Na fašiangovom popoludní sa zabavíme v maskách na karnevale,
kde ochutnáme fašiangové dobroty z našej kuchyne.
V marci sa predškoláci chystajú na návštevu
do základnej školy navštíviť kamarátov prvákov.
Deti sa oboznámia s jarnými tradíciami a staršie
deti vynesú Morenu k Čiernej vode. Na hudobnom predstavení Simsalabim si deti zatancujú

v rytme detských melódií. Tradične sa zameriame na predčitateľskú gramotnosť v rámci mesiaca knihy, v spolupráci s obecnou knižnicou sa
deti oboznámia s dôležitosťou čítania na získavanie slovnej zásoby a vedomostí, prečo treba
čítať rozprávky a dávať pozor na knihy.
V apríli si predškoláci vyskúšajú svoje predplavecké schopnosti na plaveckom kurze v spolupráci so športovým klubom Delfín v Senci.
Pri maľovaní vajíčok sa oboznámia s veľkonočnými tradíciami.
Máj začneme zápisom nových detí do materskej školy. Na jarných brigádach si skrášlime exteriér materskej školy. Žiaci zo ZUŠ nás pozvali
na koncert do svojich priestorov školy. Koncom
mesiaca nás čaká slávnostná akadémia v kultúrnom dome, nakoľko naša materská škola
v tomto školskom roku oslávi 35 rokov.
Jún zahájime oslavou MDD na školskom dvore
diskotékou pre deti, športovými hrami, súťažami a obedom v prírode. Vo sférickom kine sa
deti oboznámia s vesmírom v rozprávke „ Ako
išiel Mesiac k Slnku“. Na školských výletoch
deti spoznajú prírodu v Bratislavskom kraji.
Na plánovaných turistických vychádzkach si
utvrdia svoje poznatky o Bernolákove a jeho
okolí. Predškoláci pôjdu do ŠVP a na konci mesiaca sa rozlúčia s materskou školou na rozlúčkových posedeniach.
Ani sa nenazdáme a naša jedenástka má rok
za sebou.
Andrea Oberta
a kolektív MŠ

dedko zasadil repku“, v iných triedach sa učili
básničky, piesne, vyrábali darčeky pre svojich
starkých, alebo mali zážitkové učenie formou
besedy so starou mamou. A rovnako sa naše
detičky pod vedením svojich pani učiteliek
odprezentovali aj za bránou MŠ.
V mačičkovej triede si pripravili tvorivé dielničky svýrobou jesenných dekorácií a svetlonosov, na ktoré pozvali deti svojich starých
rodičov. Mali viacero tvorivých stanovíšť,
ktoré pripravili pani učiteľky Ruženka a Janka
a deti vtiahli do tvorivých aktivít svoje babky a dedkov. Všade bola príjemná pracovná
atmosféra.

Naše malé motýliky pod vedením pani učiteliek Zuzky a Livky si pripravili krátke pásmo
tancov a vystúpili na podujatí venovanom
našim seniorom v KD Bernolákovo.
Aj v penzióne Pohoda neostalo oko suché
a bolo kopec radosti, keď k starkým zavítali
naše deti zo sovičkovej triedy a vystúpili s krátkym tanečným programom, ktorý si nacvičili
pod vedením p. učiteliek Danky a Hanky.
Mravčekova trieda si pripravila kultúrny
program pre svojich starých rodičov. Deti zo
včeličkovej a rybičkovej triedy využili babie
leto na posedenia pri ohníku, kde si s rodičmi opekali rôzne dobroty, vyrábali šarkanov
a svetlonosov.
Všetkým našim malým škôlkarom boli odmenou po vystúpení nielen búrlivý potlesk,
ale aj sladké prekvapenie. Veríme, že sme
všetkým starkým vyčarili úsmev na tvári
a prostredníctvom našich aktivít aj zohriali
veľa láskyplných srdiečok našich babičiek
a deduškov.
Mgr. Martina Zámečníková
MŠ Bernolákovo

Juniori seniorom z lásky
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Každý, kto je malý chlapec,
bude raz aj dedko,
dedka všetci v úcte majú,
dedko vie vždy všetko.
Každé dievča bude raz aj
milá, stará babka,
pre nás je od babky pusa
ako cukor sladká...“
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Október, mesiac úcty k starším, sme si
v tomto školskom roku pripomenuli rôznymi
spôsobmi. Každá trieda to robila po svojom.
Niekde si pripomenuli svojich starkých v rozhovore, inde dramatizovali rozprávku „Ako

viac vystupuje do popredia, je nedostatok
priestorov najmä pre množstvo žiakov výtvarného odboru. Napriek enormnej snahe a skvelej spolupráci so Spojenou školou
nám spoločná škola začína byť „pritesná“.
Dúfam, že po vyriešení priestorových otázok školy materskej a základnej bude môcť
dúfať v lepšie časy aj škola umelecká. Svoj
kúsok domova s nádejou očakáva takmer
400 detských duší a 25 skvelých pedagógov.
Obec sa rozvíja, rastie, ZUŠ by sa rada stala
jej domovským umeleckým stánkom, ktorý
by ju reprezentoval nielen v blízkom okolí,
ale v rámci celého Slovenska.
Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka školy

Základná umelecká škola v Bernolákove
vstupuje do druhého desaťročia svojej existencie. Je mi cťou viesť kolektív učiteľov,
ktorý v minulom jubilejnom roku pripravil
pre svojich priaznivcov krásne a hodnotné
podujatia. Za úspech, ktorý zožali však vďačím aj mnohým sponzorom, ktorí hodnotnými príspevkami a osobnou spoluúčasťou
i pomocou podporili naše koncerty, výstavu
a muzikálové predstavenia. Všetkým patrí
naše obrovské ďakujem: Obec Bernolákovo, Kultúrny dom Bernolákovo, Občianske
združenie Harmónia pri ZUŠ v Bernolákove,
Matin Graca – Etigraf SK, vinárstvo Korbaš,
veľkoobchod Kastl, Peter Guldan – penzión
Pálenica, Miroslav Pochyba, Veronika Višváderová, záhradkárstvo Dráb, Jana Gracová

– Maxam, Peter Laššú – Mäsiarstvo, Oľga
Havrilová, Ľudmila Biskupičová, Marianna Rajecová, Katarína Sekerková, Andrea
Hudáková, Vendulka Bergendiová, Pavol
Tosecký, Rudolf Butko – penzión Bernolák,
Pavla Káčerová a Mária Kešjarová – kapustáreň Kapp, Dušan Boško – BMS, Jaroslav Boško – BMS servis, Slavomír Podobný
– Záhradný nábytok II a v neposlednom
rade celý učiteľský tím ZUŠ.
Nezaspali sme však „na vavrínoch“, čakajú nás noví žiaci, nové umelecké zoskupenia, nové výzvy, ktorým kráčame v ústrety.
Všetky plánované podujatia na školský rok
2016/2017 sú uvedené na webstránke
obce v sekcii školstvo.
Pálčivým problémom, ktorý postupne čoraz

Exkurzia do Hasičského zboru v Senci

Výmenný pobyt na strednej škole, časť prvá:
Indovia v Bernolákove

ŠKOLSTVO

ZUŠ naďalej rozvíja umelecké duše svojich žiakov

Po úspešnom výmennom pobyte s Grékmi v roku 2014 sa nám tento rok podarilo
vybaviť jeho ďalšie pokračovanie. Tentokrát však s oveľa atraktívnejším partnerom, a to so špičkovou školou z indického
hlavného mesta Dilí. Škola sv. Marka patrí
k najlepším a najväčším v Indii. Jej triedy
navštevuje denne viac ako 10 000 žiakov.

Prvá časť našej spolupráce prebehla na
prelome mája a júna. Na týždňovom pobyte sa zúčastnilo 12 Indov (10 žiakov a 2
učiteľky), ktorí boli umiestnení v rodinách
našich žiakov z Bernolákova a Ivanky pri
Dunaji. Počas celého týždňa trávili žiaci
spolu
všetok
s veľmi bohatým
progra- 30.11.2016 22:07 Page 1
Inzerát Spojena
skolačas
181x85mm_INZERAT
STRED,ODBOR.SKOLA

Peter Trubač
Spojená stredná škola

SPOJENÁ ŠKOLA – STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA J. A. GAGARINA
v BERNOLÁKOVE
ponúka pre žiakov 9. ročníka š t u d i j n é o d b o r y :
BIOENERGETIKA
TECHNIKA a PREVÁDZKA DOPRAVY
SLUŽBY V CES TOVNOM RUCHU
učebný odbor:
A G R O M E C H A N I Z Á T O R , O P R AVÁ R

www.spops.edupage.sk

0917 956 450
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Hasič – toto povolanie je snom skoro každého
chlapca. Je to veľmi ťažká práca. Nehasia len
požiare, ale zachraňujú ľudské životy a zdravie.
Deti zo školského klubu Ferda mravca v Bernolákove zažili veľmi zaujímavú a poučnú
exkurziu do hasičského zboru v Senci, ktorý
postupne navštívili všetkých 11 oddelení. Požiarnici oboznamovali žiakov s náplňou svojej
práce. Názorne im ukázali, čo všetko musia
používať pri akciách, čo sa nachádza v požiarnických autách, aké ochranné prostriedky
hasiči používajú a aké situácie už riešili...
Žiakom sa pútavé ukážky a rozprávanie veľmi
páčilo a presvedčili sa, aká je to zodpovedná
a náročná práca. Túto prácu môžu vykonávať
len odvážni a trénovaní ľudia.
Táto pekná exkurzia splnila svoj účel. Žiaci
získali veľa nových poznatkov zo života ťažkej, ale veľmi potrebnej práce našich hasičov.
Celá ŠKD im ďakuje a želá im veľa úspechov,
ale hlavne čo najmenej požiarov, ľudského
nešťastia a dopravných nehôd.
Anička Hudáková
Školský klub Ferda Mravca

mom. Najviac sa im páčila návšteva Viedne loďou. Pre nás bolo najzaujímavejšie
stretnutie s indickým veľvyslancom, ktorý
prišiel pozdraviť svojich rodákov.
Ako najprínosnejšie a najzaujímavejšie
hodnotili žiaci aj ich rodičia zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku a spoznávanie
nových kultúrnych a náboženských zvyklostí.
Slováci odcestovali do Indie v novembri.
O pobyte vás budeme informovať po ich
návrate v nasledujúcom čísle.
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TÉMA

Rozšírenie materskej a základnej školy
Dňa 6. 12. 2016 sa v areáli Základnej školy na Komenského ulici uskutočnilo slávnostné otvorenie prístavieb základnej
a materskej školy. Pozvanie na slávnostné otvorenie prijal Minister školstva SR
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc, kde spolu so
starostom a riaditeľkami ZŠ a MŠ symbolicky prestrihli pásku. Následne absolvovali prehliadku nových priestorov, navštívili žiakov a rozdali mikulášske darčeky.
Minister Plavčan poďakoval za aktívny

prístup obce pri riešení akútneho stavu
v oboch školách.
Vláda SR prispela obci dotáciou vo výške
385 000 €, z tejto sumy 200 000 € pre prístavbu ZŠ a 185 000 € pre prístavbu MŠ.
Zvyšná suma investície 700 000 € je zabezpečená prostredníctvom úveru.
Poďakovanie:
Ďakujem Vláde SR a Ministerstvu školstva
SR za poskytnuté dotácie. Taktiež veľmi
pekne ďakujem poslancom obecného za-

Prístavba materskej školy
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Prístavba základnej školy
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stupiteľstva, ktorí pochopili situáciu a rozhodnutie o výstavbe modulovým systémom. Ďakujem zamestnancom OÚ, pani
riaditeľke Rigóovej a pani riaditeľke Oberte za spoluprácu a trpezlivosť, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom
škôl za prácu v stiesnených podmienkach.
Ďakujem rodičom, žiakom, všetkým,
ktorí nám od začiatku držali palce.
Mgr. Richard Červienka, starosta obce

TÉMA

Obecná anketa
V obecnom časopise by sme chceli ponúknuť priestor na hodnotenia a názory
poslancom obecného zastupiteľstva, starostovi obce a iným kompetentným osobám na aktuálne záležitosti v našej obci.
Pre tento účel sme zvolili formu ankety,
v ktorej môžu opýtaní odpovedať na rovnakú otázku. Z dôvodu limitov formátu
a v záujme objektivity majú všetci respondenti rozsah odpovede obmedzený
na počet znakov.
spracoval Jakub Hanic
Anketová otázka pre aktuálne vydanie:
Ako hodnotíte prípravu, realizáciu
a sprevádzkovanie prístavieb základnej
a materskej školy na Komenského ulici?
Richard Červienka, starosta obce
Predchádzajúce vedenie obce sa tomuto problému absolútne nevenovalo. Napúšťali sem bezhlavú výstavbu ale to,
že k tomu logicky treba aj občiansku vybavenosť pre všetkých občanov, nielen
pre prisťahovaných, lebo všetci majú deti,
tak na to akosi nemysleli, čo je nepochopiteľné a nepochopím to nikdy. Ja som
sa problému školstva spolu s poslancami
začal venovať okamžite. Demografická
krivka proste nepustila. Ďakujem veľmi
pekne tým poslancom, ktorí pochopili situáciu a podporili projekty prístavieb (...)
Katarína Burešová, poslankyňa OZ
Dôvod, prečo sa obec priklonila k modulovej výstavbe, bola rýchlosť a efektívnosť
realizácie, aby sa odvrátila hrozba dvojsmennej prevádzky na škole a deti nemuseli cestovať. Štát jej výstavbu finančne podporil, a aj preto sa obec rozhodla
pre lacnejší spôsob. Napriek hlasom neprajníkov verím, že účel splnili a ich kolaudácia, hoci posunutá, ma potešila. Očakáva sa, že počet detí bude časom klesať,
a je možné, že ponúknu ešte ďalšie variabilné využitie ako denný stacionár pre
seniorov, či CVČ.

Radovan Hanic, poslanec OZ
(na anketovú otázku neodpovedal)
Martina Jánošíková, poslankyňa OZ
(na anketovú otázku neodpovedala)
Mária Kisková, poslankyňa OZ
(na anketovú otázku neodpovedala)
Katarína Koporcová, poslankyňa OZ
(na anketovú otázku neodpovedala)
Alexander Molnár, poslanec OZ
(na anketovú otázku neodpovedal)
Iva Pipíšková, poslankyňa OZ
Osobne sa teším, že sa projekty podarilo
doviesť do zdarného konca. Oba projekty
prístavieb MŠ a ZŠ boli prvé samostatné
investičné akcie nového vedenia obce.
Preverili schopnosť ale aj zodpovednosť
nových poslancov prijať závažné rozhodnutia. Tieto rozhodnutia obecného
zastupiteľstva sa nerodili ľahko a prechádzali len tesnou väčšinou pri hlasovaní
o zámere výstavieb ale aj zobratí úveru
na ich výstavbu. Obštrukcie, ktoré boli
umelo vyvolané a tieto projekty pozdržali, si v konečnom dôsledku odniesli (...)
Ivan Trubač, poslanec OZ
Stav pred rokom – skoro 100 detí neprijatých do MŠ, hroziaca dvojsmenná prevádzka v ZŠ, zlá finančná situácia obce.
Teda nová ZŠ a MŠ musela byt postavená
„čím skôr“ a s dotáciou štátu. Vybavila sa
dotácia na modulovú MŠ a tiež sme sa
rozhodli pre modulovú ZŠ – stavba je lacnejšia a rýchlo postavená. Dnes je akútny
stav MŠ a ZŠ dočasne vyriešený. Problém

ZŠ a MŠ tu nenastal zo dňa na deň. 4 roky
sme, na základe štatistiky pôrodnosti,
upozorňovali na hroziaci stav zodpovedné osoby. Keby sa pristúpilo (...)
Miroslav Turenič, poslanec OZ
Mnoho ľudí pochybovalo už v čase plánovania prístavby, že je to zlé riešenie.
Či bolo naozaj zlé možno ukáže čas,
ale v tejto chvíli nemám najmenšej pochybnosti, že bolo správne. Demografia
je neúprosná a tento problém mala obec
riešiť už najmenej pred 5 rokmi, potom
by nás tak netlačil čas. Nebolo to ľahké
rozhodnutie ani pre mňa, ale predchádzalo mu množstvo stretnutí a obhliadok
podobných objektov. Obe prístavby sa mi
páčia a najdôležitejšie bude, keď sa v nich
budú dobre cítiť deti a pedagógovia.
Jaroslav Vokoun, poslanec OZ
V prvom rade sa o potrebu rozšírenia kapacity školy a škôlky postarali ľudia ako
Poor, Berčík a s nimi súhlasiaci poslanci.
Tempo zväčšovania obce je také, že obec
musela po ich odchode riešiť havarijný stav pre veľký nedostatok priestorov
v škole a škôlke. Pri realizácii obec riešila
problémy typické pre sektor stavebníctva. Prístavby boli skolaudované, takže
budovy spĺňajú prísne normy. Pekné
a moderné priestory sú dobrými predpokladmi pre kvalitné vzdelávanie a výchovu detí v Bernolákove.
_________________________________
Podmienky ankety:
Anketová otázka bola respondentom odoslaná prostredníctvom e-mailu v rovnakom čase. Všetci respondenti mali na poslanie odpovede rovnaký čas
a jednotný termín. Rozsah odpovede bol limitovaný
na 500 znakov vrátane medzier. V prípade prekročenia rozsahu bola odpoveď skrátená od konca, takéto
odpovede sú označené symbolom (...). S výnimkou
skrátenia neboli odpovede inak upravené.
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Peter Hanic, poslanec OZ
Moje výhrady k výstavbe MŠ a ZŠ:
zámer výstavby MŠ a ZŠ, bez alternatív,
neochota vypracovať cenovú kalkuláciu
murovanej alternatívy vedením obce
podporená koaličnými poslancami
netransparentné verejné obstarávanie
premrštená cena k ponúkanej kvalite
technická príprava a inžiniering na veľmi
nízkej úrovni, podklady k stavebnému povoleniu , príprava staveniska (IS, osadenie
stavby)

nedoriešená nekoncepčná dopravná situácia pri ZŠ a MŠ
prekročený rozpočet kuchyne MŠ
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TVORBA MLÁDEŽE

Z pera i štetca našich žiakov
Na nasledovných stranách sa môžete presvedčiť o literárnom aj výtvarnom talente našich najmladších. Výber z básnickej
tvorby žiakov ZŠ nám poskytla pani učiteľka Marta Kucerová. Ukážky z archívu
diel výtvarného odboru ZUŠ nám poskytla pani učiteľka Emília Steinhübelová.

Týmto by sme sa radi poďakovali aj autorom diel zverejnených v Bernoláku
č. 2/2016, rovnako z výtvarného odboru
ZUŠ:
• titulka: Zátišie, Katarína Jancurová, absolvent štúdia pre dospelých, olejomaľba
• strana 13: Štvorce – konštruktivizmus

(projekt „-izmy“), kolektívna práva
• strana 14: Kruzy – op art (projekt
„-izmy“), kolektívna práva
• strana 15: Chameleóni, veľkoplošná kolektívna práca, tempera
Redakčná rada
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Alexandra Olvecká - Mesto, Natália Ištáková - Zátišie, Šimon Belák - Ryba, O. Satury - Písmo, Sophia Albert - Mesto
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Sen
Od malička mávam sny
a v nich prežívam rôzne príbehy.
Už som bol aj kozmonautom,
jazdil som aj rýchlym autom.
Všetko bolo ako má byť
a zrazu buuuuuum!
Otvorím oči a okolo mňa šum.
Všade smutní ľudia boli
a stále sa niekam ponáhľali.
Nevidel som ihriská,
ani žiadne pieskoviská...
iba veľké budovy
a každý mal v ruke mobily.
Bolo to veru smutné mesto
a ľudia boli ako na heslo...
Zrazu počujem zvoniť budík,
otvorím oči a...?
A našťastie to bol len sen.
Alan, 5. ročník
Loď
Loď sa plaví po mori,
kapitán vždy hovorí:
„Poďte všetci na palubu,

ochutnáme čerstvú rybu.
Natiahneme plachty hore,
oproti sú veľké zore.“
Čajky nad vodou škriekajú
a námorníci si spievajú.
Ochutnali čerstvú rybu,
vplavili sa do zálivu.
Stretli svojich dobrých známych,
pirátov aj morské panny.
Telefón a žuvačka
Hádaj, čo mám vo vačku?
Telefón a žuvačku.
Počkaj, hneď ti ukážem,
čo všetko s tým dokážem.
Strčím ruku do vačku,
že vytiahnem žuvačku.
Ale problém veliký,
nájdem tam len cukríky.
A namiesto mobilu
vytiahnem si vec inú.
Chcete vedieť, čo to je?
Nájdete to na nete.
Matej, 6. ročník

Ako koráb
Ako Arturov koráb
tackám sa zo školy domov.
Únavou zmorené nohy
nesú ma ťažko.
Hlavu mám plnú,
občas aj prázdnu...
Ticho mám vtedy rád,
útočisko vtedy hľadám
v korunách stromov.
Rozprestrel by som krídla
a odletel by som do ticha
domov ako vták.
Walter, 7. ročník
Zimný pozdrav
Zima prišla, už je tu,
Radujme sa, juchuchú!
Navštívila lúky, stráne,
pozdravila vĺča malé.
Jemne, krásne pohladila,
vločkami ho obdarila.
Vlčica ho pofúkala,
vločky snežné rýchlo sňala.
Sladko si ho nakŕmila,

do postieľky uložila.
Rozprávočku povedala,
na ňufáčik božtek dala.
Juliana, 6. ročník
Môj poklad
Keď som bola dieťa malé,
rada som sa hrala v tráve.
dnes, keď som už slečna veľká,
lietam ako veľká lienka.
Kreslím, čítam, športujem,
mnoho ľudí milujem.
Mamku, ktorá ma vždy pohladí,
ocka, čo mi dobre poradí.
Pre súrodencov som decko
malé,
čo im nervy žerie stále.
Mám najdrahší poklad na svete.
Aký? Nehovorte, že neviete.
Rodina je poklad veľký,
či sme malí a či veľkí.
Nadovšetko mám ich rada,
som ich malá nežná dáma.
Sabina, 7. ročník

Keďže sa dni krátia a noci sú čoraz dlhšie, uvedomujeme si, že sa nepochybne
blíži čas Vianoc, kedy sa viac zamýšľame
nad sebou, blízkymi, hodnotíme, bilancujeme, v čom by sme mohli byť lepší,
čo by sme dokázali robiť lepšie. Preto sme
sa opýtali žiakov našej základnej školy,
aké predsavzatia si dávajú oni. Boli sme
prekvapení ich odpoveďami, veď posúďte
sami...
Sofia, 9. ročník
Chcela by som úspešne dokončiť 9. ročník
ZŠ, dostať sa na dobrú
strednú školu a následne na vysokú. Čo sa týka
môjho hobby, určite by
som v tom chcela pokračovať, ak mi to
štúdium dovolí: dosiahnuť najlepšie možné výsledky s mojím koňom, súťažiť, vyhrávať... Mojím ďalším snom je navštíviť
Paríž, Barcelonu, cestovať, spoznávať, obdivovať. A v neposlednom rade nezabudnúť na kvalitný oddych, ktorý by ma posilnil a posúval na mojej životnej dráhe.
Jozef, 9. ročník
Keďže rád hrávam futbal, mojím snom
je živiť sa ním. Dostať
sa do prvej ligy, vyhrávať, získavať ocenenia
za futbalové úspechy,
hrať v tých najlepších
družstvách, či už v Real
Madride alebo v inom podobného formátu, stretnúť sa s Ronaldom, vycestovať na
Floridu či New Yorku... a neskôr mať vlastnú firmu s vlastnou značkou športového
oblečenia, aby som mohol spropagovať
šport a podporiť mladé talenty.

svete aspoň rok a stále byť
s ľuďmi, ktorých ľúbim. Je toho veľmi veľa,
čo by som chcela dosiahnuť, čo myslíte?

Sabina, 7. ročník
Chcela by som sa lepšie učiť, čiže dostávať lepšie známky bez
väčšieho úsilia. Chcela
by som viac pomáhať
svojej rodine, aby som
sa cítila aj ja trochu
viac užitočná. Taktiež
by som mala vstávať skôr, aby tá cesta
do školy nebola pre mňa takým zhonom
a aby som mohla pohodlne zvládnuť raňajky a iné ranné povinnosti. Taktiež si
uvedomujem, že by som mala tráviť menej času za počítačom a viac sa venovať
mojej rodine, kamarátkam. Neviem, kedy
a či sa mi to vôbec podarí...

Dominika, 7. ročník
Chcela by som byť
zodpovednejšia, lepšie sa učiť, dostať sa
na dobrú strednú školu, naučiť sa cudzie
jazyky, veľa cestovať,
zdravo
sa
stravovať
a pomáhať ostatným. Asi dosť toho mám,
nemyslíte?

Sophia, 9. ročník
Viete, po čom túžim? Dostať sa na SŠ, venovať sa umeniu, tráviť čas s ľuďmi, ktorých
mám rada. Rada by
som si kúpila karavan
a cestovala, spoznávala rôzne krajiny ako
Holandsko, Fínsko, Nórsko, Španielsko,
Austráliu...

Simonka, 7. ročník
Ja by som si veľmi rada
zlepšila prospech, viacej času by som chcela
tráviť s kamarátkami,
menej sa hrať na mobile. Taktiež si uvedomujem, že by som mala viac pomáhať
mamine a možno i viacej športovať, cvičiť... Skúsim to.

Sára, 9. ročník
Aj ja mám sny a predsavzatia, rada by som
ich mala všetky splnené. Vymenujem vám
ich: až doštudujem,
rada by som si založila rodinu, cestovala po svete, trávila čas
s ľuďmi, ktorých mám rada, chcela by
som pomáhať rodičom a bratovi, keď budem staršia a stále ich podporovať. Sú to
moje sny, dúfam, že sa mi splnia.
spracovala Marta Kucerová
ZŠ Bernolákovo

Barbora, 9. ročník
Keďže som deviatačka, veľmi túžim
dostať sa na SŠ, asi
to je to najprioritnejšie
predsavzatie
každého
deviataka.
A potom pomáhať
opusteným
zvieratkám, a ak mi to vyjde, navštíviť Paríž
a Grécko.
Žofka, 9. ročník
Mojím
predsavzatím je dostať sa
na
konzervatórium, živiť sa hudbou, cestovať po

Bernolák 3-4/2016

Soňa, 7. ročník
V mojom živote mám veľa cieľov, ktoré by
som chcela dosiahnuť.
Niektoré z nich nie sú
až tak nesmierne dôležité, iné zase naopak.
Každý robí chyby, aj ja
som ich veľa spravila,
ale nakoniec som si uvedomila, že všetko zlé je na niečo dobré. Taktiež som si
uvedomila, že všetko povinné v mojom
živote má asi nejaký zmysel. Napríklad
škola. Chcela by som mať dobré známky
a v živote sa niekam dostať, no viem, že
to nebude jednoduché. Tento cieľ je pre
mňa asi najdôležitejší.
Ďalším mojím cieľom je byť dobrá kamarátka, ale každý ma vidí inak .Ja by som

chcela mať napríklad kamarátov, ktorí
budú mať aspoň sčasti povahu ako ja,
nebudú sa urážať a budú chápaví. Ale asi
chcem príliš veľa od ľudí, ktorí majú chyby podobne ako ja.
Ďalší cieľ sa týka mojej rodiny. Chcela by
som byť lepšou dcérou, no nie vždy sa dá
robiť všetko to, čo od vás chcú rodičia.
Uvedomujem si, že často odvrávam mojej
mame a ona mi dá potom zaracha a nie
je to moc príjemné. Potom sa nemôžem
venovať mojim kamarátom, čo nie je celkom fajn z môjho pohľadu. Snáď raz to
bude lepšie...

TVORBA MLÁDEŽE

Minianketa

Katarína Múčková - Kráľovské písmo
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Keď dva a dva je päť

V Bernolákove máme, zdá sa, dobrú „klímu“ pre spisovateľské talenty. Knižku
o tom, že dva a dva nemusia byť vždy
zaručene štyri, napísala Lýdia Podobná. Opisuje v nej radosti a strasti života
so svojimi štyrmi deťmi, z ktorých jedno
trpí Aspergerovým syndrómom.
Kedy sa v tvojej hlave objavil nápad napísať knižku zo „zákulisia“ vašej rodiny?
Najprv prišiel nápad napísať krátky postreh zo života, ktorý som vyložila na svoju nástenku na Facebooku. Na tento prvý
príspevok, ktorý som napísala pred piatimi
rokmi, reagovalo dosť veľa ľudí, tak som
začala písať pravidelne a odozva bola potom stále väčšia a väčšia.
Ako dlho si knihu písala, kto bol tvoj prvý
kritik?
Mojím prvým kritikom bola moja bývalá
vysokoškolská učiteľka, pani Dana Hanesová. Práve ona mi napísala, že by som z týchto príbehov mohla urobiť knižku. Usmiala
som sa a odpísala, že ak ich budem mať
päťdesiat, začnem nad tým uvažovať.
A po troch mesiacoch som túto métu zdolala.
Medzičasom som však potrebovala doštudovať, a tak som knižku odložila na neskôr.

Čo je jej hlavné posolstvo a komu je kniha
primárne určená?
Knižka je primárne určená matkám, aby
vedeli, že „v tom“ nie sú samé. Potom otcom, aby si mamy viac vážili a nakoniec
všetkým ostatným – babkám, dedkom,
deťom aj tetám a strýkom – čiže asi hocikomu. Hlavnou témou je „život obyčajnej

rodiny“ so štyrmi deťmi, z ktorých jeden je
„asperger“. Každé dieťa má vlastnú kapitolu z raného detstva a potom súhrn najvtipnejších či najhlbších výrokov. Ostatné kapitoly sú o tom, čo sa nám udialo, podarilo,
no aj o tom, čo nám v živote „nejde ako
po masle“.
Aké sú na knižku odozvy, máš aj ďalšie
spisovateľské ambície?
Nie som spisovateľ a neviem, aké majú
byť na knižku odozvy, ani koľko kníh musí
človek predať, aby bol úspešný. No knižku prečítali moji blízki rodinní príslušníci,
bratranci, sesternice, tety aj ujovia, viaceré
mamičky z dediny aj mimo nej a kupujú ich
pre svojich známych. Toto ja považujem
za úspech. Či ešte budem písať, to nie je
otázkou. Od svojich štrnástich rokov som
si písala denník a tieto zápisky boli vlastne
jeho „verejným“ pokračovaním. Otázkou
už iba ostáva, či ešte niekedy niečo vydám.
A na túto otázku odpoveď nepoznám.
Knižku nájdete v ponuke internetových kníhkupectiev, prípadne môžete osloviť priamo autorku na adrese
zapiskymatky@gmail.com.
Zhovárala sa Katarína Barošová

Hilda a začarovaná krajina
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V novembri bola uvedená nová detská
kniha s pútavým príbehom malého dievčatka so smutným osudom. Je to prvá
publikácia mladej autorky, žijúcej v Bernolákove.
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Radoslava Kabaňová pochádza z Humenného, študovala v Banskej Bystrici a v Bratislave. V Bernolákove žije so svojou ro-

dinou už desať rokov, kam sa prisťahovali
z Rače. Profesne sa venuje obchodnému
manažmentu, ktorý sa spája aj častým
cestovaním do zahraničia.
„V mladšom veku som často písala články do rôznych časopisov, neskôr som už
na to nemala toľko času. Pravidelne som
sa zúčastňovala aj celoslovenských súťaží
ako napr. Sárova Bystrica. Toto dielo pre
deti je moja prvá publikácia a veľmi sa
z nej teším. Príbeh mám od „zrodu“ prísne odkontrolovaný a skritizovaný svojou
10-ročnou dcérou, ktorá mi bola aj inšpiráciou k napísaniu knihy pre deti. Rada
číta, no ak príbeh nie je dostatočne „pútavý“, knihu odloží aj v polovici a viac sa
k nej nevráti. Snažila som sa udržiavať dej
stále v miernom napätí, aby deti chceli
vedieť, čo bude nasledovať. A pochopiteľne – ako to skončí.“
Kniha rozpráva príbeh malej Hildy, ktorá
príde o rodičov a musí vyrastať u sebeckej
tety. Jej nudný život jedného dňa spestrí
zakliaty kocúr, ktorý ju dovedie do začarovanej krajiny. Miesto, ktoré je na prvý
pohľad plné krásy, farieb a pohody však
sužujú temné kúzla a mágia zlej čarodejnice...
Kniha je okrem príbehu zaujímavá tým,
že je ilustrovaná deťmi výtvarného od-

boru ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, ktorú navštevujú aj deti z Bernolákova. Zároveň je
zaradená do súťaže o najkrajšiu detskú
publikáciu za rok 2016. V prípade úspechu prvej knihy autorka plánuje osloviť aj
ZUŠ v Bernolákove.
Kniha je dostupná v sieťach kníhkupectiev po celom Slovensku.
spracoval Jakub Hanic

Pre mamičky a ich detičky
Spestrením času, ktorý trávia mamičky na rodičovskej dovolenke
spolu so svojimi deťmi, môže byť
aj návšteva materského centra.
Takéto miesto nájdete aj u nás
v Bernolákove v Komunitnom
centre Prístav na Poštovej 55,
kde už trinásty rok víta svojich
návštevníkov Klub mamičiek Koráb.
Štyrikrát do týždňa je klub otvorený pre všetky mamičky a ich
ratolesti, a to v pondelok a v stredu od 9:30 do 12:00 a v utorok
a vo štvrtok od 16:00 do 18:00.

V októbri sa v areáli Komunitného centra Prístav uskutočnilo rodinné podujatie s názvom
Kartónová výzva. Na účastníkov
čakalo véééľa kartónu, jedinečné spojovacie diely makedo,
občerstvenie, hudba a tiež starí
aj noví priatelia. Každý mohol
tvoriť podľa vlastnej predstavy a fantázie. Táto aktivita sa

K dispozícii sú veľká, slnečná
herňa s pestrou ponukou hračiek
a jedálnička, ktorá je v pondelok
tiež miestom pre tvorivé dielničky a v stredu učebňou pre kurz
angličtiny. Potrebný komfort poskytujú aj zrenovované sociálne
zariadenia a nové šatne.
Milé mamičky, ak budú pre vás
nadchádzajúce jesenné a zimné dni trochu dlhé, zastavte sa
v našom klube. Radi vás u nás
uvidíme!
Jana Kráľová
Komunitné centrum Prístav
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Kartónová výzva

uskutočnila aj vďaka finančnej
podpore Nadácie ZSE. Zároveň
pozývame všetkých, ktorí radi
tvoria, aby prišli v sobotu 27.
mája 2017 od 13:00 do 18:00
do areálu KC Prístav na Poštovej ulici na Kartónovú výzvu II.
Vstup je voľný.
Tomáš Kováč
Komunitné centrum Prístav

Tanečné a kreatívne centrum v Bernolákove – na návšteve v TAK centre
Roky bol nad COOP Jednotou nevyužitý
priestor. Zmizli staré polepy, svetlo a nový
náter na schodoch svedčia o zmene. Dnes
je tu Tanečno-kreatívne centrum, ktoré
riadia Iva Pipíšková a Mariana Lasicová.
V Bernolákove vždy chýbala voľnočasová ponuka. Pár krúžkov a inak bolo treba
s deťmi chodiť či ísť si zacvičiť do susedných
obcí alebo do Bratislavy. Keď sa objavila
možnosť získať priestor, zrátali sme si sily
a peniaze a išli do toho. S náročnými úpravami nám pomohli naši najbližší. Výsledok

ale stojí za to, príďte sa pozrieť – ponúkame
zábavu pár minút od domu, na ploche 300
m2 priamo v strede Bernolákova.
V ponuke sú dlhodobé kurzy a jednorazové aktivity pre deti či dospelých:
• cvičenie pre mamy s deťmi od 6 mesiacov do 3 rokov
• pohybové a tanečné kurzy pre deti, vrátane foklórnych tancov
• kreatívne dielne pre deti rôznych vekových skupín
• Montessori herňa

• detské oslavy a večierky
• sobotné tvorivé dielne – tešíme sa Vás
počas adventných sobôt (10. a 17. 12)!
Dospelí si u nás zacvičia Body Work a Harmony Fit s Dankou, zatancujú Salsu (Lady
Style) s Iglikou, čarom tradícii ich prevedie
Barbora vo folklóre pre dospelých. V ponuke máme aj moderný tanec či kurzy spoločenského tanca.
Už dnes ponúkame prihlášky na kurzy
v roku 2017. Viac sa o nás dozviete
na www. takcentrum.sk.

Večer bosoriek a strašidiel

dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri sútažiach i samotným strašidlám.
Osobitne ako organizátorka sa chcem poďakovať obecným policajtom a dobrovoľným hasičom Bernolákova, ktorí zabezpečili všetky
záchranné zložky pred, počas a po sprievode, a aj vďaka nim bol
sprievod bezproblémový. Ešte raz ďakujem!
Monika Dráb
organizátorka sprievodu
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Prvú októbrovú sobotu sa uskutočnil už 7. ročník Lampiónového
sprievodu Bernolákovom. Tento sa niesol v znamení bosoriek a kúzelníkov. Pred samotným lampiónovým sprievodom si deti i dospelí tradične zmerali sily v rôznych súťažiach, detičky si nechali pomaľovať
tvár, vyšantili sa na skákacích hradoch a počas celých 2 hodín zabával deti Majster N. Rodičia si zatiaľ vychutnali stretnutia s rodinou,
priateľmi i susedmi, pochutnali si na palacinkách a iných dobrotách.
Potom sa sprievod zhromaždil a za asistencie Obecnej polície vyšiel
do ulíc. Krásna prechádzka nočným Bernolákovom v žiare lampiónov
zanechala u detí i rodičov krásny zážitok. Obzvlášť detičky si užívali
bosorácku cestičku, ktorá mala veľký ohlas a strašidlá sa deťom veľmi
páčili. Na záver sa sprievod vrátil na Žabák, kde si všetci zúčastnení
pozreli vystúpenie kúzelníka Ivana a ohňovú šou dua Aratron Aspis,
ktorá bol skvelou bodkou 7. Lampionového sprievodu.
Veľké ďakujem patrí sponzorom WHW, Záhradkárstvo Dráb, Fantasia,
obec Bernolákovo, Studňa, Maritrans, Dovolenka na mieru, Koštovka,
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Bytovka alebo rodinný dom?
Možno ani neviete, akú „habaďúru“ si najnovšie developeri vymysleli
a úspešne praktizujú aj v našej
obci. Nedávno som sa prisťahovala
do Bernolákova do „bytovky“ Cuadro
na Lipovej ulici. Prekvapením bolo,
že som sa na liste vlastníctva dozvedela,
že bývam v rodinnom dome s troma
bytmi! V rodinnom dome? Musel to
byť veľmi šikovný človek, čo zmenil
charakter bytového domu na dom rodinný. Mal by si to dať patentovať!
Pri kúpe bytu sme boli ubezpečení,
že okolo nás budú stáť iba rodinné
domy, takže výhľadov sa nemusíme
báť. A tak sa stalo, že miesto výhľadu
na stromy, nízku zástavbu sa pozeráme do múrov domov na Dubovej ulici vzdialených od našich balkónov ani
nie desať metrov. Noví majitelia mi
vidia do spálne, ja im do kuchýň! Ale
veď sú to rodinné domy, trojpodlaž-

né, s troma bytmi. Detto ako my. Developer neklamal. Zdá sa mi, ako by
si niekto povedal, že priestor a zeleň
načo? Bývalá krásna lúka na Dubovej je
hrozným spôsobom nahusto zastavaná
dvojpodlažnými rodinnými domami.
Rýchlo postaviť a zmiznúť.
Môj byt nestál málo, ale týmto „úžasným
výhľadom“ sa stal nepredajným a ja tu
ostanem na staré kolená v zajatí betónu
a múrov. V strehu, či sa môžem kľudne,
bez divákov, prezliekať alebo nie.
V „mojom rodinnom dome“ nemám
žiadne výhody platné pre rodinný dom.
Nikto nevyriešil umiestnenie smetných
nádob, nikto nemá paré projektovej
dokumentácie, priestor pod schodmi
na prízemí na odloženie kočíkov či bicyklov je nepostačujúci. Pivnice chýbajú.
Nemáme kde zaparkovať, iba ak si kúpim
pri mojom „rodinnom dome“ miesto

na parkovanie. Platí to pri pravých rodinných domoch v obci? Nechali sme
sa dobehnúť. A sťažovať sa alebo reklamovať kolaudačné závady? Dnes
je to tak: založí sa s. r. o., spropagujú
a predajú sa byty a potom sa s. r. o,
rýchlo zruší. A ty, šťastný majiteľ bytu,
si poraď ako vieš! Kto má v rodinnom dome správcu, fond opráv, hľadá
v okolí parkovanie? No, my na Lipovej
v Cuadro!
V Bernolákove sa nebýva zle, len ten,
kto určuje a schvaľuje územný plán,
by sa mal na miesto ísť najprv aspoň
pozrieť, zamyslieť sa a neschváliť čokoľvek od stola. Aby si potom mohol
povedať: „Tak, tu by som chcel bývať!“
Alebo zas platí: „na Slovensku je to
tak“?
Ing. Oľga Máleková
obyvateľka Lipovej ulice
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Parkuj s rozvahou a jazdi hlavou
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Nie je to tak dávno, čo sme sa stali svedkami kontroly neoprávneného parkovania v obytnej zóne Bernolákovo Juh príslušníkmi našej Obecnej polície. Kontrola
či skôr prevencia na čas cesty sprejazdnila. Zakrátko sa však situácia vrátila do
starých koľají. Poniektorí, úradný oznam
založili alebo rovno vyhodili a veselo pokračovali v nepovolenom parkovaní. Prečo?
Táto situácia ma priviedla k niekoľkým
myšlienkam. Svoje domy a pozemky si
zodpovedne vyberáme, plánujeme exteriér a interiér, zvažujeme ako bude vyzerať záhrada, kde postavíme gril, hojdačku
pre deti, bazén a podobne. Zabúdame
však, že k nášmu majetku musí viesť prejazdná cesta. Ak ju zaplníme vlastnými alebo služobnými autami, prívesnými vozíkmi
a inými vecami, cesta, aj keď široká, už taká
prejazdná byť nemusí. Stretol som sa aj
s tým, že mnohí spoluobyvatelia sa vyhovárajú, že na pozemkoch nemajú miesto
pre vytvorenie parkovacieho miesta. Poznám túto oblasť pomerne dobre a len
v ojedinelých prípadoch priestor pre
zmenu na pozemkoch možný nie je. V takom prípade je potrebné hľadať iné prijateľnejšie riešenie s ohľadom na vzájomné
spolunažívanie.
Aké by mohlo byť riešenie? Mnohí požadujú, aby to vyriešil Obecný úrad. Áno, je
tu najskôr ešte stále dedičstvo z minulosti, keď investorom bola umožnená výstavba bez ohľadu na občiansku vybavenosť

(úzke betónové cesty bez chodníkov, chýbajúce zóny oddychu s detským ihriskami a
pod.). Riešenie problému je v tomto stave
úplne niekde inde. Je v nás ľuďoch. Treba
si uvedomiť, že na ulici nežijem len ja sám
a moja rodina s jedným, dvoma, troma... autami. Na tej ulici žijeme MY
susedia, skrátka MY všetci. Tá cesta
pred mojím domom nie je súkromná,
ale verejná. Tá cesta či ojedinele chodník má plnohodnotne slúžiť všetkým
obyvateľom a návštevníkom obce. Začať od seba prináša pozitívny efekt
vo vzájomných susedských vzťahoch. Ľudia
nájdu pochopenie aj pre parkovanie viacerých rodinných návštev počas víkendov
či sviatkov. Potom môže začať riešiť Obecný
úrad napr. rezidentné parkovanie pre tých,
ktorí majú len jedno parkovacie miesto.
V ďalšom kole to môže byť parkovanie
návštev. Začať však musíme my VŠETCI,
každý od seba, od svojho pozemku. A keď
nezačneme MY sami, asi bude musieť začať Obecný úrad v zmysle platnej legislatívy.
V našej zóne žije veľa mladých rodín

s malými deťmi. Hrajú sa na ulici, jazdia
na bicykloch, trojkolkách, behajú sem
a tam. Keďže štvrť trpí nedostatkom ihrísk a plôch pre zábavu a relax, iné ako
ulica rodičom a deťom neostáva. Vybiehajú spoza áut, kľučkujú pomedzi ne.
Aj najpozornejší rodič alebo vodič auta
idúci najvyššou povolenou rýchlosťou
20 km/h sa zaraz môže stať účastníkom
dopravnej nehody. V lete tohto roku
som bol sám svedkom toho, ako jedna
pani preletela na terénnom automobile luxusnej značky cez široký retardér
na ulici Borovicová. Verte alebo nie, auto
pri rýchlosti približne 60 km/h veľmi
ladne dopadlo na vozovku. Šoférka bola
v kľude, ani sa neobzrela, ale matke stojacej a držiacej malú 2-ročnú dcérku pred
vchodom na ihrisko, kde bolo zaparkovaných niekoľko áut brániacich vo výhľade,
by sa človek krvi nedorezal. Nechcem si
ani predstaviť, čo by sa mohlo stať, ak by
dieťa vybehlo spoza zaparkovaných áut.
Problém šoférov-pretekárov nie je len
na pár uliciach, je to problém celoplošný.
Či by pomohli retardéry, ďalšie dopravné značenie alebo rady? Možno áno, ale zároveň vidím priestor aj
na dožadovanie sa kontroly zo strany Policajného zboru SR. Myslím si
však, že nikto nemôže zlepšiť správanie
a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky ako samotný jej účastník.
RNDr. Peter Gajdošík
obyvateľ Bernolákovo Juh

Koniec zimy sme my, chlapci od Čiernej vody, nevítali
s nadšením. Skončilo sa korčuľovanie a keď sa niekto ešte osmelil, musel sa prebrodiť vodou, ktorá sa
na ľad vylievala popri brehoch. Bolo to spôsobené
tým, že vody v riečke pribúdalo, takže sa začala vylievať
i na ľad. Aj hokej sme hrávali na ľade, kde bolo 2-3 cm
vody. To sme však nesmeli spadnúť, lebo bolo koniec
korčuľovania i hokeja a bolo treba sa ísť prezliecť. Veľakrát sme súťažili, komu sa najviac podarí zamočiť súpera pri golfovom údere spŕškou vody po odpálení puku.
Keď sa už nedalo pre veľké množstvo vody korčuľovať
, tak prišli na rad sekery. Sekery z toho dôvodu, že sme
si nasekali v zátočinách kusy ľadu (tutaje) a na nich sme
splavovali (tutajovali) Čiernu vodu. Keď bol tutaj veľký,
boli sme na ňom dvaja i traja a tyčami sme riadili plavbu. Problém bol, ako tutaj riadiť, keďže tutaj uniesol len
jedného chlapca. Vtedy sme do stredu vysekali dieru
a drúkom cez dieru sme brzdili a usmerňovali plavbu.
Mnohí budú podľa pozorovania doterajších mrazov
namietať, že ľad nás nemohol uniesť. Opak je pravdou.
V 50-tych rokoch minulého storočia boli také mrazy,
že na plytších úsekoch zamŕzala riečka až do dna a ľad
bol hrubý aj 40 cm. Bolo to jednak mrazmi, ale i tým,
že na teplotu vody nepôsobili žiadne výpuste čističiek
či voda z podzemného kanála z Malého Dunaja.
Po oschnutí zeme začala éra hrania sa v guľôčky. To sa
opätkom vyhĺbila jamka a z čiary 3-4 m od jamky sa
rozhadzovali guľôčky. Množstvo, ktoré sa rozhadzovalo, bolo vždy dopredu dohodnuté, pričom každý,
kto sa zúčastnil hry, mal guľôčky rovnakej farby. Koho
guľôčka bola najbližšie k jamke, ten začínal hrať. Systém
hry bol taký, že zadnou guľôčkou musel trafiť guľôčku

pred ňou a tú dostať do jamky. Pokračoval dovtedy,
kým netrafil jamku. Potom nasledoval ďalší, ktorý mal
guľôčku najbližšie k jamke atď. Zvíťazil ten, kto dostal
svoju poslednú guľôčku do jamky. Guľôčky boli obyčajne hlinené, vypaľované a rôzne zafarbené. Používali sa
i sklenené a kovové (z ložísk). Ten, kto ich mal najviac,
patril k majetnejším, nakoľko kovová guľôčka sa menila
obyčajne za 10 hlinených a sklenená sa menila za 20 i
viac hlinených.
Ďalšou hrou bola hra na čiaru resp. na stenu. Hádzali
sa 10-halierniky a kto hodil najbližšie, ten bral všetko.
Toto sme hrávali obyčajne cez prestávky v škole. Museli
sme však dávať pozor, aby nás nevideli učitelia, lebo
tí to zakazovali a trestali nás za to. Trest bol trstenicou
alebo pravítkom po ruke, vyšticovanie, prípadne nás
nechali po škole.
Vyschnutím jarnej čľapkanice, vyrašením trávy
a oteplením sa začala éra loptových hier. V prvom rade
to bol futbal. Ten sme hrávali v jarkoch na Trnavskej,
v škarpe (vtedy bola ešte hlboká a trávnatá) oproti
železničnej stanici, na Pamšule (terajšia Hrušková ul.),
na lúke oproti Potočnej pri Čiernej vode (lúka už neexistue), v Činíšku hornom, v Činíšku dolnom, na futbalovom ihrisku, v parku, skrátka všade, kde bol kúsok
trávnatej plochy. Okrem klasického futbalu sme hrali
tzv. „sóritáš“ t.j. futbal na jeden dotyk. „Hlavičkovaná“
bola hra, kde sa urobili klasické bránky a do súperovej
bránky sa mohlo hlavičkovať zo svojej bránky. Pri tejto
hre bolo možné nadhadzovaním lopty na hlave prísť
až do súperovej bránky. Pokým ste nevystrelili na súperovu bránku, súper nemohol zobrať loptu z hlavy,
i keby ste boli už v jeho bránke. Nebezpečné pre súpera

bolo, že ak mu lopta z hlavy spadla pred bránkou, bola
jeho bránka prázdna a mohol ľahko dostať gól. Lopty
sme mali obyčajne gumové, na klasické lopty neboli
peniaze.
Ďalšou jednoduchou zábavkou bolo naháňanie ráfu
z bicyklového kolesa po ceste (Trnavská ul. – áut vtedy
chodilo po riedko, nie ako teraz).
Obvyklým hraním bolo i naháňanie „vrčka“ po ceste.
Vrček bol 10-15 cm vysoký kónus, ktorý vo vrchnej
časti mal drážku, do ktorej sa namotal špagát z biča.
Do pohybu sa dostával tak, že vrch sa držal prstom
a špagát sa silno otiahol a vrček sa roztočil. V pohybe
otáčavom i vodorovnom sa udržiaval šľahmi biča.
Oteplením prišli na rad i bicykle. Medzi deťmi len málokto mal detský bicykel. Naháňali sme sa na bicykloch
rodičov, ja konkrétne na dámskom, lebo to bolo pre
nás ľahšie, ale bicyklovať som sa naučil aj na pánskom
tzv. pod rúrou. Chlapci, ktorí vedeli bicyklovať, tých bolo
celé Bernolákovo.
Ďalšou hrou boli partizánske boje medzi chlapcami
z jednotlivých častí obce. K tomu sme si vyrobili travexové granáty, karbidové delo a karbidové mažiare. Návod
neuvádzam, aby to niektoré z detí neskúšalo a neublížilo si. Okrem výzbroje boli samozrejmé bitky medzi
jednotlivými skupinami, ak sa obsadilo ich územie. Zaujímavé je, že pri týchto bojoch sa nikto nezranil. To viac
zranených bolo pri futbale alebo pri pádoch z bicykla.
Medzi lapajstvo patrilo i húpanie sa na lanách od zvonov v kostole. Keď sme to urobili počas omše. Kostolník nás palicou od zvončeka na milodary nieže zbil
ale zmlátil, že sme boli samá modrina. Darmo sme ho
prosili, len bil a bil.
Jano Navara

PRÓZA

Ako sme sa hrávali
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peši / bicykel
autom

NOVOOTVORENÁ

Trafford Cafe
Ako sa k nám dostanete?

REŠTAURÁCIA

DUBOVÁ 21,
BERNOLÁKOVO,
REZERVÁCIE: 02/4329 1483

KUCHYŇA
REŠTAURÁCIA
Pondelok-Štvrtok: 8:00-22:00 Pondelok-Nedeľa: 11:00-21:00
RAŇAJKY
Piatok: 8:00-23:00
Pondelok-Piatok: 8:00-9:00
Sobota: 10:00-23:00
Nedeľa: 10:00-22:00

denné menu a celkovú ponuku nájdete aj na:

www.trafford.sk
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Otváracie hodiny:
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Narodili sa
Chloe Madelyn Howe
Stella Baloghová
Olívia Tomčíková
Hana Sedláková
Nela Raučinová
Paulína Rubint
Roman Marcin
Artur Alaksa
Alexander Daniel
Adela Chebeňová
Maxim Auxt
Peter Teplan

Samuel Koša
Hana Danielová
Elias Leo Kordoš
Teo Filip Vasaráb
Matúš Foltýn
Alžbeta Krišková
Lujza Maderová
Daniela Kovácsová
Tobias Briatka
Katarína Žáková
Adam Kosorin
Hana Struharová
Samuel Šléz
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Uzavreli manželstvo
Gerhard Storck a Mária Szabóová
Hilger Kappelmann a Valéria Kollárová
Roman Zima a Jana Sikhartová
Vojtech Pokryvač a Katarína Biskupičová
Tomáš Vlk a Miroslava Šiková
Stanislav Noskovič a Soňa Blašková
Štefan Šoun a Lenka Lukáčová
Tomáš Babčan a Dana Olexáková
Ondrej Frindrich a Katarína Konkolovská
Tomáš Mertan a Miroslava Jurigová
Anton Vicena a Miroslava Smolková
Ľubomír Benkovský a Katarína Straková
Marek Baďura a Veronika Kuběnová
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Timea Vicenová
Jakub Jozef Farkaš
Jakub Sloboda
Jakub Mackovič
Gabriel Michalica
Anna Kováčová
Michal Marchenko
František Jurča
Kristína Koporcová
Sara Brnová
David Bárta
Gabriel Gutiérrez Rea
Miroslava Ondrejovičová

Adela Jendrejová
Mia Sýkorová
Jozef Lukáš Zifceac
Olívia Barbušová
Sofia Šuttová
Karolína Krákorová
Simon Juhás
Marko Juhás
Viliam Wieger
Jakub Sükrú Ipek
Peter Šamaj
David Lehocký
Matej Bognár

Michal Ďurica a Mária Kontrová
Jaroslav Havel a Zuzana Herbortová
Marek Buček a Veronika Múčková
Radek Kuběna a Monika Košková
Michal Tkáč a Michaela Farkašová
Marián Blažek a Zuzana Tureková
Michal Dubaj a Monika Dečiová
Jakub Rosina a Soňa Maťufková
Martin Lapin a Jana Galovičová
Dominik Číra a Zuzana Springfield
Juraj Balážik a Zuzana Buzgovičová
Michal Melichárek a Andrea Pleceníková
Peter Jakoda a Katarína Barciová
Peter Barto a Alexandra Valasová

Naši jubilanti
jún
Milan Mega		
Vladimír Brna		
Mária Laššuová		
Mária Múčková		
Irma Mikušová		
Ján Szabo		
Jarmila Zemánková
Peter Slovák		
Alžbeta Blažíčková
František Kreutz		
Alica Tichá		
Matylda Horinková
Alžbeta Frindrichová
Ľudmila Takáčová		
Anna Puttnárová		
Margita Kocková		
Helena Jačová		
Josef Langstein		
Margita Pražáková

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

júl
Mária Saturyová		
Helena Timová		
Ľudovít Takáč		
Bernardína Líšková
Ján Ďurčo		
Marta Šoóšová		
Jolana Valčeková		
Daniel Kraljik		
Mária Katulincová
Ján Prohácka		
Vladimír Unterlander
Viktor Klepsatel		
Rudolf Kováč		
Milan Selecký		
Alexander Gorokholinskiy
Bohumír Drexler		
Ján Jezbera		
Milan Marko		
Jarmila Szerencsesová
Dorota Fabulová		

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

Navždy nás opustili
Ľudmila Benčová		
Jana Rajnohová		
Vladimír Vallo		
Peter Miklošík		
Zuzana Švihlová		
Margita Filipovičová
Viera Kušnírová		

64
56
66
42
91
80
87

Michal Haverčák		
Eva Popluhárová		
Jozefa Jezberová		
Katarína Petrášová
Veronika Kútyová		
Elena Lančaričová
Štefan Navara		

76
69
71
70
68
82
72

Hana Krištofič
Elena Kopernická
Teodor Ján Fukáč
Katarína Chladná
Daniela Habalová
Martin Donáth
Matej Bašnár
Martina Babčanová
Diana Főrdőšová
Karolína Vrbjarová
Gréta Galčíková

Jozef Fotta a Petra Trníková
Michal Hanic a Lívia Boďová
František Kollár a Erika Lanczová
Tomáš Kurtanský a Katarína Nagyová
Mario Radev a Jana Karaščáková
Marek Susla a Barbora Buzgovičová
Vladimír Jankovič a Lucia Reháková
Marek Čierny a Dáša Ľudrovanová
Dalibor Ligas a Zuzana Čierniková
Ján Kapráľ a Tatiana Lacková
Peter Václav a Iveta Polgárová
Miroslav Gažo a Lýdia Strapáčová
Dávid Macháček a Nikola Horváthová
Martin Mláka a Michaela Hrablíková

august
Koloman Fatura		
Daniela Hrivňáková
Darina Viktorínová
Mária Svobodová		
Mária Sedláriková
Mária Kikinderová
Elena Kalivodová		
František Matula		
Mária Stredanská		
Mária Zámečníková
Jozefína Slaná		

70
70
70
75
75
75
75
80
80
85
95

september
Marie Klepsatelová
Marta Jajcajová		
Anna Kargyiková		
Milina Diňová		
Ľudmila Postulková
Ján Satury		
Ján Jajcai		

70
70
70
70
70
70
70

Jozef Sarka		
Klára Kováčová		
Vlasta Čuboňová		
Ladislav Hlubík		
Vilma Kázmerová		
Emília Pelešová		
Jaroslav Múčka		

76
72
63
87
88
78
66

Miroslav Baláž		
Viliam Kelemen		
Veronika Špalková
Zuzana Zelenáková
Anna Bachratá		
Valéria Kováčová		
Mária Múčková		

70
75
75
75
80
80
85

október
Ivan Štiglic		
Mária Turkovičová
Gizela Tallová		
Dagmar Hrehová		
Emília Botková		
Anna Farská		
Anna Kanožayová		
František Jedlovec
Vojtech Čierny		
Imrich Váczy		

70
70
70
70
70
75
75
75
85
85

Rozália Bulková		
Alexander Kocák		
Marta Hergovičová

95
64
73

Dňa 12. júla uplynulo 25
rokov, čo zomrel Oto Procházka. Spomína manželka Zdenka, deti Dagmar,
Peter, Karol a Pavol s rodinami a 7 vnúčatami.

Dňa 1. septembra uplynulo 10 rokov, čo od nás
navždy odišla naša mama,
sestra, babka a prababka
Gabriela
Marianičová,
rod. Petrášová. Aj keď nie
si medzi nami, v našich
srdciach stále žiješ s nami.

Dňa 6. augusta sa v kultúrnom dome uskutočnil slávnostný zápis detí do Pamätnej
knihy obce Bernolákovo.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Spomienky

Dňa 5. septembra sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia Ladislava Kázmera
a 12. októbra 10. výročie úmrtia Petra
Kázmera, jeho mladšieho brata.
Aj keď už nie ste medzi nami, v srdciach našich žijete stále s nami.
V spomienkach Vás navždy máme a s láskou a úctou na Vás spomíname.
Tí, ktorí ste bratov Kázmerových poznali
a mali radi, venujte im prosím tichú spomienku. S láskou spomínajú matka Vilmuška, manželky a deti s rodinami.
Dňa 4. novembra uplynulo
44 rokov od smrti nášho
milovaného syna a brata
Robinka Juríčka.
S láskou spomínajú rodičia
a súrodenci.

Dňa 23. septembra prijali pozvanie na slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce Bernolákovo jubilanti, ktorí sa v I. polroku 2016 dožili významného životného jubilea
80 a 85 rokov.

Dňa 29. júna sme sa na obecnom úrade
s dojatím rozlúčili s rímskokatolíckym
farárom Mgr. Jurajom Kormúthom. Čas
strávený medzi Bernolákovčanmi sa naplnil a pán farár po ôsmich rokoch náročnej Božej služby v našej obci odchádza
do farnosti v obci Blatné.
Pánovi farárovi sme poďakovali za jeho
bohatú duchovnú a pastoračnú činnosť,
za všetko, čo farnosti dal a čo obetoval.
Zaželali sme mu na jeho ďalšej ceste veľa
síl a radosti pri budovaní Božieho diela
a spravodlivých a horlivých farníkov. Rovnako srdečne sme privítali nového pána
farára, Mgr. Branislava Čanigu, a veríme,
že sa mu v Bernolákove bude páčiť.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce
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Nádherné životné jubileum. 95 rokov,
v auguste oslávila naša spoluobčianka pani
Jozefína Slaná. Starosta obce jej pri tejto
slávnostnej príležitosti zaželal veľa zdravia,
spokojnosti a životnej pohody.

Iba ten zomrel, na koho sme zabudli. My
sme nezabudli a nikdy nazabudneme. Dňa
22. januára uplynie dlhých 20 rokov čo nás
navždy opustil Karol Matúšek. Kto ste ho
poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína sestra Mária
s rodinou
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Vážení čitatelia,
k blížiacim sa sviatkom Vám prajeme,
aby ste ich prežili v kruhu tých, ktorých máte najradšej.
Do nového roku Vám želáme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Všetkým pravidelným i príležitostným prispievateľom ďakujeme za Váš prínos
k obohateniu rozmanitého obsahu nášho obecného časopisu
a tešíme sa na spoluprácu v ďalšom období.
Redakčná rada
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Kolektívne práce žiakov VO ZUŠ na tému „pošta“
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