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Príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie a úspešný rok 2018
vám praje starosta obce, zamestnanci obecného úradu a redakčná rada.
Vianoce v Bernolákove
Podmanivá predvianočná
atmosféra zachytená
objektívom fotografa.

Výsledky volieb
Prezrite si podrobné výsledky
volieb do VÚC z našej obce
v grafickom prehľade.

Udialo sa v obci
Prečítajte si o reštaurácii
pamätníka, obnove ruín hradu
a výsadbe zelene v našej obci.

Úspechy výtvarného odboru
Traja žiaci ZUŠ získali významné
ocenenia na celoslovenských
výtvarných súťažiach.
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Vianoce v Bernolákove
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Priateľskú náladu návštevy Mikuláša, vianočných trhov a hravé vystúpenia Vianočnej akadémie žiakov Základnej školy svojím objektívom zachytil
fotograf Miro Pochyba.

Vianoce v Bernolákove

PREDVIANOČNÁ ATMOSFÉRA V BERNOLÁKOVE
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Nálepky na smetné nádoby na rok 2018 bude
možné zakúpiť v dňoch 1. – 28. 2. 2018 na prízemí obecného úradu nasledovne:
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
Občania môžu úhradu zrealizovať aj bankovým prevodom na č. účtu IBAN: SK56 1100
0000 0026 2173 0240, variabilný symbol

INVESTIČNÉ AKCIE V NAŠEJ OBCI V ROKU 2017

1330132018. Pri každej platbe je potrebné
uviesť: meno, adresu a telefónne číslo. V prípade, ak nebudú pri platbe uvedené potrebné
informácie, platba bude vrátená späť na účet.
Po pripísaní úhrady na účet obecná polícia
bude kontaktovať občanov a odovzdá im príslušnú nálepku.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia
si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie o miestnom
poplatku na prízemí obecného úradu, kancelária č. 7 v termíne 1. – 28. 2. 2018 v čase určenom na predaj nálepiek. Ak si v tomto termíne
nevyzdvihnú rozhodnutie, bude im zaslané
poštou.

Nálepky na rok 2017 sú platné až do 28. 2. 2018.
Smetné nádoby, ktoré po 28. 2. 2018 nebudú
označené nálepkou na rok 2018, nebudú po
tomto termíne vyvezené.

Cenník poplatkov ostáva oproti roku 2017
nezmenený.

OBJEM NÁDOBY A CYKLUS VÝVOZU

SADZBA

POPLATOK

A) nádoba s objemom 110 alebo 120 litrov
s cyklom 104 vývozov za rok (vývoz 2× za týždeň)

0,0097 €/l

121 €

s cyklom 52 vývozov za rok (týždňový vývoz) platí pre 3 – 6 osôb

0,0097 €/l

60 €

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

0,0103 €/l

32 €

s cyklom 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)

0,0058 €/l

18 €

0,0097 €/l

70 €

s cyklom 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)

0,0097 €/l

121 €

s cyklom 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)

0,0097 €/l

60 €

pre záhrady a stavby na individuálnu rekreáciu mimo záhradkárskych osád

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

D) nádoba s objemom 1100 litrov
s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
individuálna rekreácia/záhradkárske osady – podľa platného VZN obce Bernolákovo
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

0,0101 €/l
577 €
Podľa ceny účtovanej vývozcom
za veľkoobjemové kontajnery alebo
0,0058 €/ l
18 € za záhradku

Pre zber sa účtujú minimálne množstvá zberných nádob a cyklus vývozov nasledovne:
1.) rodinné domy s jedným až tromi bytmi
stanovená zberná nádoba
1 ks 110 alebo 120-litrovej zbernej nádoby
pre každý samostatný byt

počet osôb bývajúcich v byte

stanovený cyklus vývozov za kalendárny rok

1 – 2 osoby

26 vývozov (dvojtýždňový vývoz)

3 – 6 osôb

52 vývozov (týždňový vývoz)
104 vývozov (vývoz 2× týždeň) alebo
52 vývozov s použitím dvoch nádob

7 a viac osôb

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

stanovený cyklus vývozov za kalendárny rok

1 – 2 osoby

26 vývozov (dvojtýždňový vývoz)

3 – 6 osôb

52 vývozov (týždňový vývoz)
104 vývozov (vývoz 2× týždeň) alebo
52 vývozov s použitím dvoch nádob

7 a viac osôb

3.) v prípade preukázania separácie odpadov
počet osôb bývajúcich v byte

stanovený cyklus vývozov za kalendárny rok

3 osoby

26 vývozov (dvojtýždňový vývoz)
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Vývoz smetných nádob počas Vianočných sviatkov 2017
Počas blížiacich sa Vianočných sviatkov bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať nasledovne:
25. 12. 2017 (1. sviatok vianočný) – vývozy budú realizované v sobotu, 23. 12. 2017
1. 1. 2018 (Nový rok) – vývozy budú realizované v sobotu, 30. 12. 2017
RNDr. Monika Czupeková
referát ochrany ŽP

štrukcia rozvodových skríň, pribudli ďalšie
lampy verejného osvetlenia na ulici Gaštanová alej, boli pridané stĺpy verejného osvetlenia na ceste do športového areálu J. Popluhára, priestor v lokalite Žabák bol osvetlený až k
poslednému rodinnému domu.
Obnovenie priestorov knižnice v kultúrnom
dome: pribudli nové regály na knihy, koberec, osvetlenie, okná. Priestor knižnice bol
vymaľovaný.
Zrekonštruovanie priestorov prípravnej
miestnosti na sobáše v kultúrnom dome.
Zakúpenie nového automobilu na prevádzku
obecného úradu.
V rámci 1. etapy obnovenie Pamätníka padlým v 1. svetovej vojne – hlavný kríž.
Za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov
sme zaviedli pravidlo pravej ruky v južnej časti obce a zjednosmernenie Komenského ulice
v blízkosti základnej a materskej školy.
Nasvietenie a vyznačenie bezpečnostnými
prvkami priechodu pre chodcov na Dukelskej
ulici blízko Základnej školy na Školskej ulici a
centra obce.
V spolupráci so Slovenskou poštou a spoločnosťou Billa zriadenie balíkomatu Slovenskej
pošty pri predajni Billa na Trnavskej ulici.
Osadenie prístreškov na autobusových zastávkach pri hydinárni.
Revitalizácia priestoru na konci Brusnicovej
ulice, resp. blízko začiatku cyklotrasy do Novej Dedinky – vznikne tu oddychová zóna.

Boli podané projekty na:
1.	Novú materskú školu v lokalite Nová Lúka
II, stavebné povolenie na stavbu škôlky je
právoplatné. Pre tento projekt sa uchádzame o finančné prostriedky z fondov Európskej únie v celkovej výške cca 635 000 €.
2.	Revitalizáciu prestupného dopravného
terminálu v Bernolákove t.j. rekonštrukciu
okolia železničnej stanice. Stavebné povolenie je právoplatné. Pribudnú riadne parkovacie miesta, stojany pre bicykle, zeleň,
lavičky, kamerový systém, zastávka autobusu, informačné tabule. Pre tento projekt
sa uchádzame o finančné prostriedky z
fondov Európskej únie v celkovej výške cca
700 000 €.
3.	Rekonštrukciu telocvične pri Základnej
škole na Komenského ulici. Výzva je vyhlásená z Ministerstva školstva SR. Výsledok
by sme sa mali dozvedieť do konca tohto
roka. Celkové náklady na rekonštrukciu sú
vo výške cca 111 000 €.
4.	Rekonštrukciu kamerového systému v obci
vo výške cca 66 000 €, výzva je vyhlásená z
Ministerstva vnútra.
5.	Podporu archeologického výskumu na
Hrade Čeklís a jeho okolia vo výške cca
15 000 € z dotačného mechanizmu Ministerstva kultúry.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce

UZNESENIA Z 23. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 25. 9. 2017
Uznesenie č. 1/23/2017
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku
zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Marcelu Turiničovú. Za overovateľov zápisnice určuje Katarínu Koporcovú a Ing. Jaroslava Vokouna.
Uznesenie č. 2/23/2017
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej komisie Ing. Alexandra Molnára a Ing. Ivana
Trubača.
Uznesenie č. 3/23/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 4/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
a vybavenia interpelácií poslancov a občanov z
rokovania obecného zastupiteľstva konaného
dňa 19. 6. 2017.
Uznesenie č. 5/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie Správy o výchovno–vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 a o
začiatku šk. roku 2017/2018 od riaditeliek základnej školy, materskej školy a základnej umeleckej školy.

Uznesenie č. 6/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 10 % spoluúčasť pre projekt
rekonštrukcie telocvične Základnej školy na Komenského ulici v Bernolákove na základe výzvy
MŠVVaŠ na predloženie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2017.
Uznesenie č. 7/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
1.
A.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí so zámerom zámeny parciel v
majetku obce Bernolákovo: parcela parc. č.
5281 o výmere 1455 m2, parcela registra „C“,
druh pozemku orná pôda, parcela parc. č.
5327 o výmere 2313 m2, parcela registra „C“,
druh pozemku orná pôda, za parcelu parc.
č. 5320 o výmere 2956 m2, parcela registra
„C“, druh pozemku orná pôda, vo vlastníctve pána Bc. Jozefa Guru a s finančným doplatkom zo strany pána Guru za rozdiel 812
m2 vo výmerách menených pozemkov. Ide
o prípad osobitného zreteľa. Dôvod hodný
osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok parc. č. 5320 potrebuje obec Bernolá-

kovo z dôvodu, že na ňom plánuje výstavbu
základnej školy. Kupujúci odkúpi pozemok
obce za cenu určenú obecným zastupiteľstvom, minimálne však za cenu 43,82 €.
Táto cena bola stanovená znaleckým posudkom číslo 21/2017, vypracovaným Ing. Kovalčíkom.
B.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí s uzavretím Zmluvy o združení
finančných prostriedkov za účelom spolufinancovania vybudovania miestnej infraštruktúry v lokalite Nová lúka II v celkovej hodnote 136 720 €. Zmluva o združení finančných
prostriedkov bude podpísaná súčasne so Zámennou zmluvou na pozemky parc. č. 5320 o
výmere 2956 m2 vo vlastníctve Jozefa Guru
a pozemky parc. č. 5281 o výmere 1455 m2,
parcela parc. č. 5327 o výmere 2313 m2, obe
registra „C“, vo vlastníctve obce.
C.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí so zámenou pozemkov parc.
č. 5281 o výmere 1455 m2 a 5327 o výmere
2313 m2 vo vlastníctve obce Bernolákovo, za
pozemky parc. č. 5320 o výmere 2056 m2 a
č. 5303 o výmere 621 m2 vo vlastníctve Bc.
Jozefa Guru. Rozdiel vo výmere 188 m2 doplatí p. Gura podľa znaleckého posudku. Dô-
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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.

Vybudovanie nových chodníkov:
•	na Trnavskej ulici, smer Senec (začiatok
prác v roku 2016, dokončenie na jar 2017)
v celkovej dĺžke 890 metrov
•	na Trnavskej ulici od križovatky Hlavná –
Trnavská až po jej koniec na Hruškovej ulici
v celkovej dĺžke 464 metrov
•	v okolí budovy Základnej školy na Komenského ulici, t.j. prístupové chodníky do
hlavnej budovy od vstupných brán
•	v okolí Pamätníka padlým v 1. svetovej vojne na Bernolákovej ulici pri rímsko-katolíckom kostole.
Zrekonštruovanie cesty na Púpavovej ulici
v južnej časti obce.
Oprava kanalizácie v južnej časti obce na
uliciach: Višňová, Marhuľová, Broskyňová,
Slivková.
Odkanalizovanie a výmena okien v zdravotnom stredisku.
Vybudovanie nového workoutového ihriska v
parčíku na ulici Topoľový rad.
Zriadenie nového detského ihriska v južnej
časti obce na konci Lesnej ulice.
Odkúpenie Kvetnej ulice do majetku obce,
aby bolo možné v budúcnosti realizovať
kanalizáciu aj na konci Nálepkovej ulice.
Zrevitalizovanie zelene v centre obce a pred
obecným úradom.
Modernizácia verejného osvetlenia v obci – v
rámci tohto projektu sa vymenilo 995 kusov
lámp po celej obci, uskutočnila sa rekon-

Obecný úrad

Obecný úrad

NÁLEPKY NA SMETNÉ NÁDOBY NA ROK 2018
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Obecné zastupiteľstvo

2.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s prenájmom časti obecného
pozemku parc. č. 691/4 o výmere 21,5 m2
nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Bernolákovo spoločnosti Spofin, s. r. o. na
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace formou dodatku k existujúcej nájomnej
zmluve. Cena nájmu ostáva nezmenená, t.
j. 200 € na rok. Prenajímateľ má právo cenu
nájmu, prípadne energií jednostranne upraviť o niektoré ekonomické položky, ktoré
sa objektívne v rámci celej republiky menia
(napr. devalvácia, inflácia a pod.)

7.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí z dôvodu hodného osobitého
zreteľa s prenájmom priestorov v KD Bernolákovo – šatňa kostýmov v suteréne skladisko
č. 1 a č. 2 o výmere 27,16 m2 Občianskemu
združeniu Toma Sawyera za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom, t.j. 1 €/rok na
obdobie od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Dôvod
osobitého zreteľa spočíva, že v KD má tanečný súbor Niagara uložené všetky tanečné
kostýmy, techniku a rekvizity dlhodobo, a
zabezpečujú vystúpenia pre obec. Uznesenie
sa schválilo 3/5 väčšinou poslancov.

3.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s predajom pozemku par. č.
2744/238, register „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 40 m2,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Bernolákovo na Železničnej ulici manželom Michalovi Benčekovi, nar. 26. 12. 1980 s trvalým
pobytom Ľ. Fullu 5/79, 841 05 Bratislava a
Petre Benčekovej, rodenej Havlíkovej, nar.
31. 5. 2017 s trvalým pobytom Veľkomoravská 2415/6, 901 01 Malacky. Ide o prípad
osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok je malej výmery, priamo susedí s pozemkami žiadateľov a
obec pre predmetný pozemok nemá iné využite. Kupujúci odkúpi pozemok obce za cenu
stanovenú znaleckým posudkom, vrátane
úhrady vzniknutých nákladov súvisiacich s
prevodom vlastníctva pozemku. Uznesenie
sa schválilo 3/5 väčšinou poslancov.

8.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s podpisom zmluvy o zriadení
vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. na pozemkoch parc. č.
5110 a 5111. Odplata za vecné bremená bola
s obcou dohodnutá vo výške 6 000 €.

4.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s podpisom odplatnej zmluvy
o zriadení vecného bremena v prospech
BVS, a. s. na pozemkoch parc. č. 4904/3,
4901/11, 4899/23 a 4906/11. Výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude
stanovená znaleckým posudkom, a tieto
náklady spolu s poplatkami spojenými so
vznikom vecného bremena bude znášať investičná spoločnosť Bernolákovo Invest II.

10.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s prenájmom garáže, nachádzajúcej sa na miestnom cintoríne v Bernolákove p. Dáši Švardovej na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 2. mesiace formou
dodatku k existujúcej nájomnej zmluve.
Cena nájmu ostáva nezmenená, t. j. 35 €/
mesačne, čo činí 420 € za rok. Prenajímateľ
má právo cenu nájmu, prípadne energií jednostranne upraviť o niektoré ekonomické
položky, ktoré sa objektívne v rámci celej
republiky menia (napr. devalvácia, inflácia a
pod.).

5.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámerom predať pozemok
par. č. 753/4, register „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 160 m2,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Bernolákovo na Trnavskej ulici Igorovi Sokolovi,
trvale pobytom Trnavská 56, 900 27 Bernolákovo. Ide o prípad osobitného zreteľa. Dôvod
hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že
pozemok je malej výmery, priamo susedí s
pozemkami žiadateľov a obec pre predmetný
pozemok nemá iné využite. Kupujúci odkúpi pozemok obce za cenu určenú obecným
zastupiteľstvom, minimálne však za cenu
stanovenú znaleckým posudkom, vrátane
úhrady vzniknutých nákladov súvisiacich s
prevodom vlastníctva pozemku.

9.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s prenájmom časti obecného
pozemku parc. č. 2746/4 o výmere 7 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bernolákovo p. Helene Barkolovej na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace formou
novej zmluvy. Cena nájmu ostáva nezmenená, t. j. 50 €/m2 na rok, čo činí spolu 350 € na
rok. Prenajímateľ má právo cenu nájmu, prípadne energií jednostranne upraviť o niektoré ekonomické položky, ktoré sa objektívne v
rámci celej republiky menia (napr. devalvácia,
inflácia a pod.).

11.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámerom predať pozemky par. č. 13/3, register „C“, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o rozlohe
96 m2 a par. č. 13/4, register „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 78 m2, ktoré sa nachádzajú v areáli kaštieľa v Bernolákove, a ktorých vlastníkom je
Obec Bernolákovo. Ide o prípad osobitného
zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva
v tom, že vyššie uvedené pozemky sú zo
všetkých strán obkolesené pozemkami, ktorých vlastníkom je žiadateľ o kúpu. Na uvedené pozemky nemá obec možnosť vstupu,
a preto ich nemôže využívať. Kupujúci od-

kúpi pozemky obce za cenu stanovenú
obecným zastupiteľstvom, minimálne však
za cenu stanovenú znaleckým posudkom,
vrátane úhrady vzniknutých nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku.
12.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a.	nesúhlasí s kúpou pozemkov registra „C“, par.
č. 1840/52 o výmere 8121 m2, 1840/184 o
výmere 4363 m2 a 1840/218 o výmere 61
m2, druh pozemkov ostatné plochy pod komunikačný systém v lokalite „Poľovnícka ulica“ za 1 €.
b.	nesúhlasí s odkúpením telesa komunikácie,
chodníka a verejného osvetlenia, nakoľko
podľa inominátnej zmluvy schválenej uznesením č. 12/22/2017 bod 3 obec prevezme
do majetku komunikačný systém po skolaudovaní 75 % výstavby v danej lokalite.
13.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s predajom novovytvoreného
pozemku par. č. 129/35, register „C“, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 139 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Bernolákovo na Družstevnej ulici vlastníkom bytov a nebytových priestorov
bytového domu Družstevná 3, 5, 7, 9:
-	Jozefa Ederová, rodená Gáliková, spoluvlastnícky podiel 1/27,
-	Marta Pochybová, rodená Procházková, spoluvlastnícky podiel 2/81,
-	Pochyba Miroslav, rodený Pochyba, spoluvlastnícky podiel 1/162,
- Hreščáková Zuzana, rodená Pochybová, spoluvlastnícky podiel 1/162,
- Alena Chovančáková, rodená Jankovičová, spoluvlastnícky podiel 1/27,
-	Jana Feketová, rodená Satúriová a Peter Fekete
spoluvlastnícky podiel 1/27 v BSM,
- Jozef Popoluhár a m. Alžbeta Popoluhárová,
rod. Barkolová, spoluvlastnícky podiel 1/27 v
BSM,
- Očenášová Veronika, rodená Očenášová, spoluvlastnícky podiel 1/54,
- Heriban Martin, rodený Heriban, spoluvlastnícky podiel 1/54,
- Poništová Zuzana, rodená Poništová, spoluvlastnícky podiel 1/54,
-	Okruhlica Patrik, rodený Okruhlica, spoluvlastnícky podiel 1/54,
- Andrej Režnák, rodený Režnák, a Michaela Režňáková, rod. Seková spoluvlastnícky podiel 1/27
v BSM,
- Róbert Tanko a manž. Martina Tanková, rodená
Kvačalová, spoluvlastnícky podiel 1/27 v BSM,
- Ing. Tomáš Vnuk a m. Ing. Dáša Vnuková, r. Hlubíková, spoluvlastnícky podiel 1/27 v BSM,
-	Kikinder Marek, rodený Kikinder, spoluvlastnícky podiel 1/27,
- Roman Papay a manž. Soňa Papayová, rodená
Bachratá, spoluvlastnícky podiel 1/27 v BSM,
-	
Andrea Erdélyiová, rodená Erdélyová, spoluvlastnícky podiel 1/27,
- Martin Popluhár a manž. Jana. Popluhárová,
rod. Pevná, spoluvlastnícky podiel 1/27 v BSM,
- Ing. Ondrej Trubač a m. Hana. Trubačová, r. Tu-

reničová, spoluvlastnícky podiel 1/27 v BSM,
- M
 ichal Maár a manž. Agneša Maárová, rodená
Labudová, spoluvlastnícky podiel 1/27 v BSM,
- Ivan Krupa a manž. Tatiana Krupová , rodená
Grofičová, spoluvlastnícky podiel 1/27 v BSM,
- Fábry Jozef, Bc. a manž. Dagmara Fábryová,
rodená Cabanová, spoluvlastnícky podiel 1/27
v BSM,
- Igor Múčka a manž. Eliška Múčková, rodená Rozinajová, spoluvlastnícky podiel 1/27 v BSM,
- Ľubica Džongová, rodená Širuchová, spoluvlastnícky podiel 1/27,
-	
Imrich Novák rodený Novák, spoluvlastnícky
podiel 1/27,
- Štefan Kocka a manž. Zdena Kocková, rodená
Kajčiová, spoluvlastnícky podiel 1/27 v BSM,
- Matejko Peter a manž. Michaela Matejková,
Mgr. r. Balogová, spoluvlastnícky podiel 1/27
v BSM,
- Helena Detáriová, rodená Gajdošová, spoluvlastnícky podiel 1/27,
- Emília Balciarová, rodená Dršnanová, spoluvlastnícky podiel 1/27 na základe zúženia
BSM,
- Rašičová Gabriela, rodená Hlaváčová, spoluvlastnícky podiel 1/27,
-	
Anton Kocák a m. Mariana Kocáková, r.
Horváthová, spoluvlastnícky podiel 1/27 v BSM,

Ide o prípad osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok
je malej výmery, priamo susedí s pozemkami
žiadateľov, a obec pre predmetný pozemok
nemá iné využite. Kupujúci odkúpi pozemok
obce za cenu stanovenú znaleckým posudkom, vrátane úhrady vzniknutých nákladov
súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku.
Uznesenie sa schválilo 3/5 väčšinou poslancov.
14.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámerom predať pozemok
par. č. 757/25, register „C“, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 28
m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území
Bernolákovo na Tabakovej ulici p. Karolovi
Kockovi, Tabaková 6, 900 27 Bernolákovo.
Ide o prípad osobitného zreteľa. Dôvod
osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok je malej výmery, žiadateľ ho užíva od
r. 1960, a obec pre predmetný pozemok
nemá iné využite. Kupujúci odkúpi pozemok obce za cenu stanovenú znaleckým
posudkom, vrátane úhrady vzniknutých nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva
pozemku.
15.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí s prenájmom časti obecného pozemku parc. č. 2747/99 o výmere
164,3 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bernolákovo pánovi Róbertovi
Jezberovi na dobu 2 roky, to jest na obdobie
od 1. 6. 2017 do 1. 6. 2019 s podmienkou,
že nájomná zmluva bude obsahovať klauzulu, v ktorej sa pán Jezbera zaviaže do dvoch
mesiacov od vyzvania obcou uvedenú časť
pozemku vypratať. Cena nájmu ostáva nezmenená, to jest 10 € za 1 m2/ 1 rok. Ná-

jomné spolu na 164,3 m2 za pol roka činí
821,50 €. Prenajímateľ má právo cenu nájmu, prípadne energií jednostranne upraviť
o niektoré ekonomické položky, ktoré sa
objektívne v rámci celej republiky menia
(napr. devalvácia, inflácia a pod.).
Uznesenie č. 8/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie správy z kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce:
1.	Správu o výsledku kontroly nájomných zmlúv
uzatvorených obcou na prenájom nebytových priestorov, platné v roku 2016.
2.	Správu o výsledku kontroly dodržiavania
podmienok pri poskytovaní a vyúčtovaní dotácií z rozpočtu obce v roku 2016.
Uznesenie č. 9/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje pridelenie bytu na Hlavnej ulici č.
112, v trakte B:
1.	Lenke Moroňovej, byt č. 223, na dobu troch
rokov, a to od 15. 10. 2017 do 14. 10. 2020
2.	Kataríne Kováčovej, byt č. 221, na dobu troch
rokov, a to od 15. 10. 2017 do 14. 10. 2020
3.	Viere Otočkovej, byt č. 211, na dobu troch
rokov, a to od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020
4.	Slávke Laššúovej, byt č. 222, na dobu troch
rokov, a to od 16. 8. 2017 do 15. 8. 2020
5.	Helene Hergovičovej, byt č. 114, na dobu
troch rokov, a to od 25. 9. 2017 do 24. 9. 2020
Uznesenie č. 10/23/2017
a.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu neschvaľuje text Zmluvy o dielo so spoločnosťou UNICO Invest SK, s.r.o.
b.	Obecné zastupiteľstvo nepoveruje starostu
obce k podpísaniu vyššie uvedenej zmluvy o
dielo.
Uznesenie č. 11/23/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vydaní Organizačného poriadku obecného úradu Bernolákove.
Uznesenie č. 12/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2017
nasledovne:
Príjmová časť rozpočtu
rozpočet pred zmenou
4 712 812 €
zmeny rozpočtu
32 080 €
rozpočet po zmene
4 744 892 €
Výdavková časť rozpočtu
rozpočet pred zmenou
zmeny rozpočtu
rozpočet po zmene

4 668 369 €
35 143 €
4 703 512 €

Uznesenie č. 13/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zrušenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Bernolákovo č. 9/2012
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia.

Uznesenie č. 14/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Bernolákovo
k 31. 12. 2016.
Uznesenie č. 15/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu neschvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach prideľovania nájomných bytov
vo vlastníctve obce Bernolákovo.
Uznesenie č. 16/20/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
1.	odkladá podnet na zmenu funkčného využitia
pozemku parc. č. 2373/70 k. ú. Bernolákovo
2.	ukladá prednostke úradu, aby zabezpečila
priebežnú evidenciu a vyhodnotenie podnetov na zmenu územného plánu obce príslušnými odbornými oddeleniami obecného úradu a predložila ich na rokovanie obecného
zastupiteľstva, až keď budú naplnené ustanovenia § 17 ods. 1 a § 30 ods. 4 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom
znení.
Uznesenie č. 17/23/2017
Obecné zastupiteľstvo obce po prerokovaní
materiálu ruší uznesenie č. 15/18/2016, týkajúce sa predĺženia nájomných zmlúv, prijaté dňa
12. 12. 2016.
Uznesenie č. 18/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje pridelenie nájomného bytu na
Hlavnej ulici 112, v bloku B:
1.	Mgr. Miroslav Holocsi, na dobu troch rokov,
od 7. 2. 2017 do 6. 2. 2020
2.	Mgr. Lucia Kancírová, na dobu troch rokov,
od 7. 2. 2017 do 6. 2. 2020
3.	Adrián Podobný, na dobu troch rokov,
od 7. 2. 2017 do 6. 2. 2020
4.	Božena Miklošová, na dobu troch rokov,
od 7. 2. 2017 do 6. 2. 2020
Uznesenie č. 19/23/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej
polície Bernolákovo od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017.
Uznesenie č. 20/23/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo po
prerokovaní materiálu
a)	berie na vedomie informáciu o preskúmaní
aktuálnosti Územného plánu obce Bernolákovo v znení zmien a doplnkov
b)	schvaľuje zahájenie procesu obstarávania
zmien a doplnkov Územného plánu obce
Bernolákovo v súlade s predloženou informáciou a navrhnutými regulačnými princípmi
do doby schválenia nového územného plánu
obce.
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6.	Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ruší uznesenie č. 8/20/2017 bod 3 zo
dňa 13. 3. 2017.

Obecné zastupiteľstvo
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vod vhodný osobitého zreteľa spočíva v tom,
že pozemok parc. č. 5320 potrebuje obec na
plánovanú výstavbu základnej školy.
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Útok
Počas verejného podujatia lampiónového
sprievodu ohrozovala osoba pod vplyvom alkoholu účastníkov sprievodu, a to kaserom,
ktorý podľa svedkov bol aj použitý. Nakoľko
sprievod zabezpečovali hliadky OcP, bolo toto
protiprávne konanie oznámené jednému z
príslušníkov OcP, ktorý ihneď spozoroval podozrivú osobu. Následne táto osoba vytiahla
kaser aj na policajta. Profesionálny prístup k
situácii zo strany príslušníka OcP zabránil útoku na jeho osobu a taktiež zmaril pokračovanie v protiprávnom konaní. Osoba páchateľa
bola predvedená na útvar OcP, kde si ju prevzala hliadka OO PZ Bernolákovo na ďalšie
procesné úkony.
Podozrivé osoby
Hliadky OcP za posledné obdobie evidujú
časté oznámenia, že sú spozorované osoby,
ktoré sa pokúšajú otvárať uzamknuté vozidlá.
Tieto osoby boli spozorované hlavne na parkoviskách obchodných reťazcov a na parkoviskách v blízkosti bytových domov. Žiadame
občanov, aby boli obozretní a pri spozorovaní
takýchto osôb kontaktovali políciu.
Parkovanie
Ako v každom článku časopisu, tak aj teraz
vám pripomíname dopravnú situáciu v obci.
Tentokrát chceme upozorniť občanov, resp.
vodičov na dodržiavanie dopravných značiek,
ktoré určujú správne parkovanie. Mnoho vodičov nerešpektuje parkovanie hlavne pred
verejne prístupnými miestami, ako sú zdravotné stredisko alebo obecný úrad, kde sú parkovacie miesta vyhradené pre zamestnancov
a návštevníkov týchto zariadení. Hliadky OcP
budú tieto miesta kontrolovať častejšie a vodičov riešiť v zmysle zákona.
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Aj slovo vie ublížiť
Sú rôzne situácie, ktoré dokážu ovplyvniť človeka, a následne jeho verbálny prejav, resp.
útok. Chceme vás upozorniť, že aj nevhodné
slová, urážky a nadávky vedia ublížiť, a to nielen tým, komu sú adresované, ale aj tým, ktorí
ich vyslovia. Hliadky OcP riešia niekoľko oznamov, kedy sa jedna osoba druhej vyhráža či už
slovne priamo do očí alebo prostredníctvom
SMS či sociálnych sietí. Pozor na svoje slová,
pretože v niektorých prípadoch to môže hraničiť s trestným činom.

Tuláci v obci
Častokrát sú hliadky OcP privolávané k voľne
pohybujúcim sa psom. Žiaľ, v niektorých prípadoch títo tuláci nemajú domov, ani svojho
majiteľa. Preto sa snažíme spolu s obecným
úradom týmto tulákom nájsť nový domov.
Prosíme občanov, aby sa v prípade záujmu o
nového domáceho spoločníka informovali na
obecnej polícii alebo obecnom úrade, kde dostanú bližšie informácie.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali v sobotu 4. novembra. Občania Bernolákova mohli voliť predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja a jedného poslanca samosprávneho kraja za volebný obvod číslo 23 – obce Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji a Zálesie.
Volebná účasť
Účasť na voľbách v Bernolákove dosiahla 31,82 %, čo je nad priemerom BSK aj celého Slovenska, avšak najmenej spomedzi obcí obvodu č. 23.
Bernolákovo

31,82 %

Obvod 23

35,31 %

Bratislavský kraj

31,34 %

Slovensko

29,95 %

Predseda BSK
Za predsedu samosprávneho kraja bol zvolený Juraj Droba. Najviac hlasov v Bernolákove aj v ostatných obciach obvodu č. 23 získal kandidát Ján Mrva.

Chodníky a zeleň
Mnoho občanov zveľaďuje svoje okolie vysadením rôznych okrasných kvetín a stromčekov. Príslušníci OcP kontrolovali svoje okrsky a zistil, že na mnohých miestach zasahujú
tieto kvetiny, a hlavne stromčeky, do chodníkov. Chodníky sa potom stávajú neprechodnými, chodci sa týmto miestam vyhýbajú
a na prechod používajú cestnú komunikáciu. Preto žiadame občanov, ktorí majú
akúkoľvek zeleň zasadenú tak, že zasahuje
do chodníkov, prípadne inak ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, aby ju pravidelne
orezávali alebo odstránili.
Záchranné tlačidlo
Obecná polícia už vo vydaní 2/2017 informovala občanov o SOS tlačidle, ktoré pomáha užívateľom v prípade ohrozenia života
rýchlejšie komunikovať s príslušníkom OcP
a následný príchod hliadky k osobe. Tentokrát sa OcP rozhodla usporiadať prezentáciu
pre záujemcov, ktorí budú detailne oboznámení s týmto SOS tlačidlom, jeho využitím
a použitím v rôznych situáciách. V prípade
záujmu na účasti prezentácie kontaktujte
OcP.
Ďalší rok za nami
Rok prešiel ako voda, a my sa chceme znova
poďakovať vám, občanom, hlavne za priazeň a spoluprácu v mnohých situáciách. Len
pre zaujímavosť, OcP eviduje za tento rok
2 000 udalostí, čo je najviac za existenciu
OcP. Svedčí to hlavne o tom, že s rastom
obce rastie aj počet oznámení a iných udalostí, ktoré obecná polícia rieši. Preto aj v
nasledujúcom roku príslušníci OcP si chcú
udržať také nasadenie, aby bol v uliciach
obce zachovaný verejný poriadok. Na záver
vám želáme príjemné prežitie vianočných
sviatkov a všetko dobré do ďalšieho bezpečného roku.
Ing. Marek Danko
Obecná polícia

Blaško

11
23

Danko

4
9

Droba
Frešo

Huďo
Jakubec
Kolárik*
Krajcer
Kusý
Leinerovič

Lopašovský
Mrva

36864
19640

257
670
16
34

31638
1444

49
143

6063

16
39

1219

3
5
180
103
309

13934

182
462

33489

3
5
181
0
3
182
658

Parízek
Suleiman

6
12

Uhler

Bratislavský kraj

525
291
993

5
12

Trnovec

Obvod 23

170
434

Ftáčnik
Hanulíková

Bernolákovo

631

2654

28842

702

548
12
24
454
32
89

3954

Poslanci BSK
Za poslankyňu samosprávneho kraja v obvode č. 23 bola zvolená Mária Kisková. Získala najviac hlasov v obciach Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji a Zálesie.
Brecely
Goliat

133 51

245

189

Lezo
Russel
Spinčiak
Stanko

Chorvátsky Grob

Ivanka pri Dunaji

Zálesie

54 123 43 16

Kisková
Kolárik*

Bernolákovo

998

540

833

200

30
4

33

124

16
43

88 63

5

185

28

63 120 75 10
239

659

295

73

*) Kandidát Ľubomír Kolárik sa pred voľbami vzdal kandidatúry na predsedu a poslanca BSK.

spracoval Jakub Hanic
zdroj: Štatistický úrad SR;
Obecný úrad Bernolákovo
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Zabratie verejného priestranstva
Naša obec sa čoraz viac rozrastá a s ňou taktiež rastie aj stavebný ruch v obci. Pri každej
stavebnej činnosti je potrebný nákup rôzneho
materiálu alebo prenájom veľkokapacitných
kontajnerov a pod. Samozrejme, v niektorých
prípadoch je nevyhnutné týmito materiálmi
či zariadeniami zabrať verejné priestranstvo.
Preto upozorňujeme občanov, že v prípade
zabratia verejného priestranstva musia mať
vybavené povolenie. V iných prípadoch hliadky OcP riešia neoprávnené zabratie verejného
priestranstva v zmysle zákona.

VOĽBY DO VÚC 2017
Voľby do VÚC

Obecná polícia

POD LUPOU
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Bernolákovské ochotnícke teátro ani v roku
2017 nezaháľalo. Miestni ochotníci po vlaňajšej premiére komédie Mafiánky a následných
reprízach a hosťovaniach na ďalších scénach
svoje divadelné ambície predviedli v premiére
komédie mladého bernolákovského autora
Tomáša Beníka, Dve tváre jedného klamstva.
Túto komornú hru o manželskom trojuholníku naši ochotníci naskúšali na jar a premiéru
zrealizovali 18. júna. Diváci, ktorí toto predstavenie vzhliadli, sa dobre zabavili i zasmiali, a tí
ktorí nestihli premiéru, si mohli predstavenie
pozrieť ešte v repríze, ktorá sa uskutočnila ako
podujatie Kultúrneho leta 2017. Scenár, ako
bolo spomenuté, dodal Tomáš Beník, réžiu
vynikajúco zvládla Lucia Kancírová, staronová

PODUJATIE PRE SENIOROV
členka BOT. V inscenácii sa predstavili herci
Veronika Donáthová, zatiaľ stále najmladšia
členka teátra, Juraj Ďorko a Peter Quarda, zatiaľ najstarší člen teátra. Treba tiež spomenúť,
že členovia divadla v decembri pripravili pre
bernolákovské deti tradičného Mikuláša na
pódiu pred Kultúrnym domom. V októbri sa
divadelníci dali do skúšania novej hry, ďalšieho pokračovania úspešnej komédie Mafiánky
s názvom Lúpež v ČĽUP banke. Táto hra autora Petra Quardu by po dôkladnej príprave
mala byť premiérovo predstavená bernolákovskému publiku na jar 2018. Bernolákovskí
ochotníci sa tešia na svoje publikum a veria, že
diváci nielen že prídu, ale sa aj skvele zabavia.

V nedeľu 22. októbra v rámci mesiaca venovanému seniorom starosta obce pozval na
stretnutie všetkých spoluobčanov v dôchodkovom veku. Vo veľkej sále Kultúrneho domu
sa stretli skôr narodení občania Bernolákova
na príjemnom posedení. Na úvod si seniori vypočuli slová starostu a potom nasledoval koncert populárnej speváčky Marcely Laiferovej.
Pani Marcela vo svojom viac ako hodinovom
koncerte zaspievala svoje najznámejšie hity.

Kultúra

Kultúra

DIVADLO BOT

Dokázala, že stále patrí k špičke slovenskej populárnej hudby a v Bernolákove má zjavne početný fanklub. Niektoré piesne s ňou spievala
takmer celá sála. Pri tanečnejších piesňach
sa v sále dokonca aj tancovalo a všeobecne
panovala veľmi príjemná nálada. Hostia pri
malom občerstvení zotrvali v debate s populárnou speváčkou a zjavne v pohodovej atmosfére prežili upršaný jesenný deň.

OZNAM OBECNEJ KNIŽNICE
Oznamujeme čitateľom, že počas vianočných sviatkov bude knižnica zatvorená v období od 22. 12. 2017 do 5. 1. 2018.

ČEKLÍSKE ECHO 2017

DIVADLO ZRAKÁČ
V nedeľu 5.novembra sa v Kultúrnom dome v Bernolákove predstavilo divadlo Zrakáč z Bratislavy so svojou komédiou Vzťahovačky. Divadelníci nás
presvedčili, že dobré divadlo sa dá robiť ,aj keď väčšina hercov nevidí. Inscenácia, ktorá vznikla v réžii Kataríny a Michala Jánošovcov, divákov nielen pobavila, ale aj ukázala, aké sú dnešné vzťahy medzi ženami a mužmi. Účinkujúci poňali predstavenie veľmi vyspelo, profesionálne. Divadelné
predstavenie bolo naozaj príjemným prekvapením a potešilo aj napriek nie veľkej účasti bernolákovských priaznivcov divadla.
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Festival folk, country a etno hudby Čeklíske
echo patrí medzi jedinečné a v súčasnosti ojedinelé podujatia. Nie každá obec či mesto má
takýto žáner zastrešený vlastným festivalom.
Teší nás, že o tieto hudobné žánre narastá
záujem, a že v publiku pribúdajú aj mladí ľudia. VIII. Ročník, ktorý sa konal v druhú septembrovú sobotu pred Kultúrnym domom, je
toho dôkazom. Tiež je potešiteľné, že Čeklíske
echo sa stalo nielen obecným podujatím, ale
na festival prichádzajú aj návštevníci z okolia.
Naozaj skvelí interpreti a úžasná atmosféra,
vynikajúce ozvučenie, ideálne počasie, fungujúci bufet, toto všetko potešilo niekoľko
stoviek návštevníkov podujatia. Ako prvé vystúpilo trio Rebriňák. Kapela zahrala okrem
známych klasických country a tramp pesničiek aj niekoľko vlastných skladieb. Výborne
navodili atmosféru a podali solídny hudobnícky výkon. Po Rebriňáku a po krátkej zvukovej

prestavbe na pódium prišiel populárny Allan
Mikušek so svojimi spoluhráčmi. Dnes už legendárny spevák so skvelým hlasom a výbornou sprievodnou kapelou zaspieval a zahral
známe hity zo svojho repertoáru, ale aj niekoľko populárnych svetových songov. V záverečnom prídavku potešil návštevníkov podujatia
legendárnou folkovou Dylanovkou „Knockin‘
on heaven‘s door“. Po Allanovi Mikušekovi
prišla na pódium kapela z Banskej Bystrice,
Družina. Predviedla nielen svoje hudobnícke a spevácke umenie, ale aj temperament
a originalitu v prevedení moderne spracovaného slovenského folklóru. Upravené pesničky skupiny Družina zneli naozaj výborne a zjavne potešili publikum. Záver podujatia, ktoré je
síce rozsahom neveľké, avšak kvalitou určite
dosahuje veľmi dobrú úroveň, patril hosťom
z českej Plzne. Existuje mnoho revivalových
kapiel, avšak Michal Tučný revival Plzeň patrí

naozaj k tomu najlepšiemu. Len málokto nepozná pesničky legendárnej skupiny Fešáci
a speváka Michala Tučného. Prevedenie týchto až notoricky známych hitov v interpretácii
Rosťu Fišera a jeho vynikajúcej kapely bolo
po každej stránke dokonalou kópiou vystúpení zosnulého speváka. Nielen hlas, image, ale
aj spôsob prejavu, gestikulácie, ho po každej
stránke pripomínal. Michal Tučný revival Plzeň dokonale zabavili, roztancovali a potešili
prítomných. Po niekoľkých prídavkoch, medzi
ktorými zazneli aj megahity ako „U nebeských
bran“ či „Báječná ženská“ sa kapela rozlúčila
s tým, že určite sa s Rosťom Fišerom a jeho kapelou v Bernolákove ešte stretneme. Čeklíske
echo 2017 sa vydarilo po každej stránke a teší
nás hojná účasť i výborná atmosféra, ktorú
Bernolákovčania i návštevníci z okolia spolu
s účinkujúcimi vytvorili.

Po letnej prestávke sa obnovil cyklus obľúbených podujatí Modré piatky. O víne pri víne
bol názov podujatia realizovaného 6. októbra
v modrom salóniku Kultúrneho domu. Ochutnávalo sa, ale aj rozprávalo o víne. V príjemnej
atmosfére sa takmer plná sála návštevníkov
dozvedela veľa zaujímavého o víne, o degustácii, o práci someliérov, o pestovaní vínnej révy
i o jednotlivých odrodách vín. V debate na
túto tému sa predstavili hostia- prezidentka
asociácie someliérov Slovenska Beáta Vlnková
a majiteľ rodinného vinárstva Jaroslav Korbaš.
Obaja hostia pútavým spôsobom spropagovali vínnu kultúru a návštevníci podujatia
mali možnosť ochutnať niekoľko veľmi kvalitných vín z produkcie pána Korbaša. Hudobné
vstupy zabezpečili skvelí hudobníci, bratia Reinerovci pod vedením Jožka Petríka. Vynikajúca cimbalová muzika naozaj potešila, tak ako
aj vynikajúce vínko. Bolo proste fajn.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PRE DETI
Divadelné predstavenie s filmovými projekciami Normenov svet sme uviedli v Kultúrnom dome v nedeľu 15. novembra. Pekný a milý príbeh v prevedení divadla Dúha s prekrásnou a dôsledne vypracovanou scénou oslovil deti, ale nielen ich. V tomto príbehu sa deti dozvedeli, aké je dôležité
mať pozitívny vzťah k zvieratkám, akí vedia byť štvornohí kamaráti vďační za priateľstvo človeka. Divadlo bolo príjemným spestrením kultúrneho
života detských návštevníkov podujatí.
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MODRÝ PIATOK – O VÍNE PRI VÍNE
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Divadlo Aréna uvedie v Bernolákove svoju najnovšiu komédiu Bankári (George van Houts,
Holandsko) v réžii Juraja Bielika. Hrajú Marek
Majeský, Ján Jackuliak, Marián Labuda ml.,
Gregor Hološka a Dávid Hartl. Slovenská
premiéra sa uskutočnila v marci 2017. Pätica
hercov v kabaretnom kolotoči odhaľuje skrytý svet peňazí, účtov, úrokov, hypoték, ktoré
ovplyvňujú náš život viac, ako si myslíme.
Dôverujete bankám? Akú rolu hráme v medzinárodnej bankovej kríze? Myslíte si, že peniaze, ktoré si uložíte do banky, sú stále vaše?
Vedeli ste, že každé narodené dieťa príde na
svet s dlhom 7 500 €?
George van Houts vytvoril údernú, nekompromisnú, horko-vtipnú a hlavne vysoko aktuálnu hru, ktorá je zároveň stand-up komédiou.
Diváci sa ocitajú na horskej dráhe informácií,
skečov a monológov o svete peňazí a jeho
riadenia. Pätica mužov bombarduje divákov

obrovským množstvom faktov o bankovom
sektore a našom bankovom systéme. Neustále sa sťažujeme na peniaze, ale možno to súvisí s tým, že sme absolútni finanční ignoranti.
A možno práve to tento svet využíva...
Hra láme v Holandsku rekordy – jej turné bolo
po celej krajine beznádejne vypredané. Po
skončení hosťovaní sa inscenácia presunula do najväčšieho amsterdamského divadla
Royal Theatre Carré, kde sa jej ako prvej pôvodnej hre v divadelnej histórii tejto krajiny
darilo vypredávať dvetisícmiestnu sálu celých
päť týždňov.

DETSKÝ KARNEVAL
V rámci plesovej a karnevalovej sezóny je už
dlhoročnou tradíciou v Bernolákove aj detský
karneval. Ten najbližší sa uskutoční v Kultúrnom dome v nedeľu 25. februára 2018 od
16.00. Pozývame všetky deti. Teší sa na nich
šašo Maroš a dídžejka Elka. Vítané sú všetky
masky, a pre deti budú pripravené aj drobné
odmeny.

Z ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV V BERNOLÁKOVE

Komunita

Kultúra

GEORGE VAN HOUTS: BANKÁRI

Túto skvelú komédiu môžete vidieť v Kultúrnom dome 10. marca 2018. Ďalšie informácie
budú zverejnené na www.bernolakovo.sk.
Upozornenie: Odporúčame pre divákov starších ako 18 rokov.
Naša Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Bernolákove v poslednom období uskutočnila
tieto akcie:

27. mája sme boli na koncerte v Inchebe, kde
vystúpil spevácky zbor Alexandrovci. Dňa
7. októbra sme boli na baletnom predstavení
P. I. Čajkovského – Labutie jazero.

Dňa 13. októbra sme v rámci náučno-poznávacieho zájazdu navštívili Štúrovo, kde sme k
pomníku padlých vojakov položili veniec a uctili sme si tak padlých vojakov.

Na akciách, ktoré zabezpečoval oblastný výbor SZPB sme sa zúčastnili:

Naši členovia v roku 2017 žili aj kultúrne. Dňa

•	náučno-poznávacieho zájazdu – Mathausen a Melk, 7. 5. 2017
•	spomienkových osláv 72. výročia ukončenia

2. svetovej vojny – Slavín, 9. 5. 2017
•	poznávací zájazd – Praha, Terezín, Lidice,
9. 6. – 10. 6. 2017
•	osláv 73. výročia SNP – Bratislava, 28. 8. 2017
•	osláv SNP – Čierny Balog, 26. 8. 2017.
V spolupráci s obcou Bernolákovo, správcom
cintorína a organizácií v obci sme sa zúčastnili
brigády na miestnom cintoríne.
Výbor ZO SZPB

ĎAKUJEM DARCOM KRVI
Hovorí sa, že krv darujú ľudia, ktorí pozerajú
na svet srdcom. Dňa 24. októbra 2017 sme
sa presvedčili, že o takýchto ľudí v obci Bernolákovo a Chorvátsky Grob nie je núdza. Na

výzvu Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Bernolákove ich prišlo 55. Aktuálny zdravotný stav to dovolil 51 z nich a z toho
boli 3 prvodarcovia, 17 darcov z Chorvátskeho

Grobu a 2 darcovia z hokejbalového družstva
Bernolákovo.

Bezpríspevkový odber krvi sa uskutočnil s finančnou podporou obce Bernolákovo.
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Hruška Peter
Jajcaj Drahomír
Jajcaj Juraj
Jaslovská Dáša
Jaslovská Dominika
Jaslovská Sandra
Jurányi Tibor
Kalivodová Darina
Koreňová Katarína
Kováč František
Kováč Tomáš

Všetkým – darcom i ostatným, ktorí prišli v
tento deň do Kultúrneho domu v Bernolákove a darovali krv alebo chceli krv darovať- im
všetkým patrí veľká vďaka od starostu obce a
predsedníctva Miestneho spolku Slovenského
Červeného kríža v Bernolákove. Vďaka za ich
postoj a obetavý humánny čin.

Krampl Milan
Miklošíková Denisa
Mikulová Ivana
Mikyšková Michaela
Nagyová Jana
Nagyová Lenka
Píšová Ester
Salaiová Zuzana
Sekerka Jaroslav
Sloboda Pavol
Švarda Miroslav

Trubačová Hana
Turenič Miroslav
Vaverka Peter
Vrábel Bohuš
Vysučáni Ivan
Členovia
hokejbalového
družstva:
Višváder František
Kalivoda Marek

Predsedníctvo Miestneho spolku SČK v Bernolákove praje všetkým dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí v roku 2017
darovali alebo chceli darovať svoju krv, pevné
zdravie, šťastie, spokojnosť v rodinách, aby vo
svojom humánnom úsilí pokračovali ešte po
mnohé roky.

Darcovia
z Chorvátskeho
Grobu:
Hrčková Michaela
Azor Ondrej
Mrvová Andrea
Zemešová Dagmar
Suchá Jana
Ježeková-Havlíková
Lucia
Valentová Anna

Nogová Zuzana
Černayová Soňa
Simandelová Anna
Múčková Martina
Navara Rastislav
Javorková Darina
Turiničová Marcela
Beták Roman
Váňová Jana
Kubešová Anna

Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční
dňa 20. februára 2018 mobilnou odberovou
jednotkou v Kultúrnom dome v Bernolákove.
Mária Nagyová
Miestny spolok SČK
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Darcovia
z Bernolákova:
Beňo Tomáš
Bučeková Jana
Buzgovičová Zuzana
Dulai Ján
Dvoráková Kvetoslava
Gažíková Monika
Hanuska Pavol
Holická Renata
Horváth Peter
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Vedenie Klubu dôchodcov v uplynulom období pripravilo nasledovné podujatia:
V mesiaci júl sme uskutočnili jednodňový výlet do Kroměříža, ktorého sa zúčastnilo 52
členov. Videli sme krásne reprezentačné sály
arcibiskupského paláca a vláčikom sme si prezreli podzámockú záhradu a historickú časť
mesta. Nestihli sme si však prezrieť Kvetnú záhradu s Rotundou, a chceli by sme si ju obzrieť
v budúcom roku.
Klub dôchodcov v mesiaci august organizoval
výlet na Termálne kúpalisko Vincov les, ktorého sa zúčastnilo 31 členov aj s rodinnými príslušníkmi.
V mesiaci september sa 51 našich členov zúčastnilo týždňového pobytu v hoteli na Štrbskom plese. Cestou sme sa zastavili na Zvolenskom zámku, kde sme sa oboznámili nielen
s históriou zámku a jeho okolia, ale bol nám
podaný i výklad k jednotlivým obrazom vystaveným v galérii. S pobytom v tatranskom
hoteli boli všetci účastníci spokojní, každý si
prišiel na svoje. Zdatnejší dôchodcovia robili vysokohorskú turistiku, menej zdatní sa

JESENNÉ AKTIVITY OZP NÁDEJ

uspokojili s vychádzkami na Štrbskom plese,
Starom Smokovci, na Popradskom plese. Taktiež sme boli na nákupnom výlete na novovytvorenom trhovisku v poľskom Novom Targu.
V Tatrách sme pri cestovaní využívali bezplatnú dopravu tatranskou električkou. Zároveň
ďakujeme Obecnému úradu za príspevok na
čiastočnú úhradu dopravy tohto zájazdu.

Fortúna. Počas prestávok bola losovaná tombola. Touto cestou by sme chceli poďakovať
všetkým členom a sponzorom, ktorí prispeli
do tomboly vecnými darmi.

V mesiaci október sme zorganizovali brigádu
na miestnom cintoríne, kde sa zúčastnilo 40
občanov Bernolákova. Počasie bolo veľmi príjemné, pani Malochová nám pripravila bohaté
občerstvenie, za čo jej ďakujeme.

Koncom mesiaca november sme pre členov
Klubu dôchodcov zorganizovali 7-dňový kúpeľný pobyt v Dudinciach. Zúčastní sa ho 45
členov. Ďakujeme Obecnému úradu za dotáciu na čiastočnú úhradu dopravy.

Dňa 11. novembra sme v Kultúrnom dome
v Bernolákove zorganizovali posedenie s jubilantmi, ktorí sa v 2. polroku 2017dožívajú
okrúhleho výročia 60, 65, 70, 75, 80 a viac rokov. V kultúrnom programe vystúpili detičky
z materskej školy pod vedením svojich učiteliek. Jubilantom zaspievali Čeklísanky. Predsedníčka KD a starosta obce, Mgr. Červienka,
odovzdali každému jubilantovi kvietok a popriali im veľa zdravia a šťastných chvíľ. Členky
výboru klubu pripravili na toto podujatie občerstvenie. O dobrú náladu sa starala skupina

Posledná naša akcia v roku 2017 bude v decembri, kedy pripravíme vianočné balíčky pre
dlhodobo chorých členov klubu, pre našich
členov nad 80 rokov, a pre bývalé dlhoročné
členky výboru.

Dňa 21. novembra sa 27 našich členov zúčastnilo na predvianočnom nákupe v Kittsee. Toto
podujatie pripravujeme dvakrát do roka.

Komunita

Komunita

ZO ŽIVOTA KLUBU DÔCHODCOV

V októbri OZP Nádej pre svojich členov zorganizovala pobyt v Ľubovnianskych kúpeľoch.
Okrem rehabilitácie v hotelovom areáli sme
využili pekné jesenné počasie na prechádzky,
návštevu pamiatok a zaujímavostí v okolí.
V novembri sme sa zúčastnili predstavenia
muzikálu Mamma Mia v divadle Nová scéna.
Plánované podujatia na rok 2017 sme v decembri ukončili tradičným Mikulášsko-vianočným posedením.
Alena Záhorcová
OZP Nádej

Záverom dávame do pozornosti, že Klubovňa
seniorov bude v zimnom období otvorená
každý štvrtok od 14.00 do 17.00 hod.
M. Zemanová, M. Čambalová
Klub dôchodcov

VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV
Spolok záhradkárov v Bernolákove zorganizoval 17. septembra výstavu ovocia, zeleniny,
kvetov a aranžérskych prác detí. Na výstave sa
prezentovali 17. záhradkári so 169 exponátmi.
Okrem známych druhov boli vystavené i exotické druhy ovocia a tiež výrobky gazdiniek,
napr. zaváraniny a džemy, ktoré boli k dispozícii i na ochutnanie.
Tohto roku bola pre žiakov ZŠ vyhlásená súťaž
v dopestovaní najväčšej paradajky. Podklady
zadala pani Monika Dráb vrátane semiačok.
Najväčšiu paradajku dopestovala žiačka Izabela Čajková, ktorá bola odmenená knižkou.
Stalo sa už tradíciou, že sú do tejto výstavy
angažované deti materskej i základnej školy
najmä v oblasti aranžérskych prác. Témou pre
MŠ boli zvieratká a pre ZŠ jeseň. Z MŠ obohatilo výstavu 8 tried, žiaci ZŠ pridali 20 exponátov. Na vystavených exponátoch, ktoré
vzbudili veľkú pozornosť návštevníkov, bolo
vidieť tiež šikovnosť učiteliek, ktoré viedli svojich žiakov.
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Dňa 11. novembra ako každoročne v jesennom období sa konala slávnosť pre seniorov
Klubu dôchodcov v kultúrnom dome v našej
obci. Predsedníčka nášho klubu privítala prítomných milými slovami. Kultúrny program
zahájili malí žiačikovia materskej školy básničkami a detskými hrami. Ženský spevácky zbor
pri klube dôchodcov pod vedením pani Danky
Szökeyovej a harmonikára Mariana Vojtu zaspieval zmes ľudových piesní a pozdravil jubilantov. Básňou im zaželala všetko najlepšie
pani Erika Piterová. Potom nasledoval príhovor pána starostu, Mgr. Richarda Červienku,
ktorý nás oboznámil s realizáciou projektov,

ktoré boli uskutočnené v roku 2017 a budú
pokračovať v roku 2018. O občerstvenie sa
postarala pani predsedníčka Mária Zemanová a členky výboru Erika Piterová, Elena Černayová, Matilda Čambalová a ich pomocníčky. Do tanca a na počúvanie zahrala hudobná
skupina Montana z Ivanky pri Dunaji.
V sále bola vynikajúca nálada. Stretli sa
tu známi susedia z minulosti a priatelia z
detstva. Zabudlo sa na choroby a starosti.
Spievalo sa, tancovalo a veselo rozprávalo.
S napätím sa čakalo na túžobne vyžrebované čísla v tombole.

Touto cestou sa chcem v mene prítomných srdečne poďakovať pánovi starostovi, Mgr. Červienkovi, predsedníčke Klubu dôchodcov, pani Zemanovej, členkám
výboru KD, pani Piterovej, Černayovej,
Čambalovej a všetkým členom, sponzorom a všetkým vám, ktorí ste sa pričinili o uskutočnenie tohto vynikajúceho
podujatia. Želám vám veľa zdravia, elánu
a úspechov do ďalšej práce. Radostné Vianoce a šťastný nový rok 2018.
Eva Šticová z Obilnej ulice

Okrem verejnej prezentácie, ktorá sa konala

Spolok záhradkárov týmto ďakuje všetkým
vystavovateľom, vrátane detí, za vystavené

exponáty, ktorými obohatili výstavu i spoločenské dianie v obci. Poďakovanie patrí
i obecnému úradu za podporu činnosti spolku
záhradkárov.
Milan Slaný
predseda Spolku záhradkárov

PLÁN ČINNOSTI SPOLKU ZÁHRADKÁROV NA ROK 2018
•	Výročná členská schôdza bude 24. februára 2018 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome
•	Jubilejná - 30. výstava vín s ochutnávkou
bude 24. marca 2018 od 14.00 hod. do
22.00 hod. v Kultúrnom dome. Vzorky vín
bude možné priniesť do Klubu dôchodcov
9. a 10. marca od 17.00 do 20.00 hod. 1
vzorka = 3 fľaše min. 0,75 l

•	Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov pripravujeme na 9. septembra 2018 v Kultúrnom dome od 14.00 do 19.00 hod. Exponáty budú v preberané 8. septembra od
13.00 do 19.00 hod. V pondelok 10. septembra dopoludnia bude výstava otvorená pre žiakov MŠ a ZŠ.

•	Odborné prednášky či tematické zájazdy
budú organizované podľa prijatého plánu
na VČS.
•	Spolok záhradkárov privíta a prijme za
nového člena každého.

Bernolák 4/2017
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ÚCTA K STARŠÍM

v nedeľu, bola v pondelok výstava otvorená
pre materské školy i pre žiakov ZŠ. Výstavu si
pozrelo spolu viac ako 800 ľudí.
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OBNOVA PAMÄTNÍKA PADLÝM V 1. SVETOVEJ VOJNE

Bernolákovo má cenný historický priestor,
kde sú neďaleko od seba kostol, ruiny hradu a kaštieľ. Obnova ruín hradu je dlhodobý
projekt, pri ktorom nezastupiteľnú úlohu
majú dobrovoľníci. Dobrovoľníci z Bernolákova tvoria úzku skupinu,a tak poteší, keď
chce pomáhať viac ľudí. K tomu sú prínosné
akcie firemného dobrovoľníctva, keď príde
pomáhať skupina pomáhaniachtivých ľudí
z niektorej firmy. Je pozoruhodné, že prídu
ľudia, ktorí sú často v Bernolákove prvýkrát,
a pomáhanie im prináša radosť.
„Naše Mesto“ je názov najväčšieho stredoeurópskeho podujatia firemného dobrovoľníctva organizovaného nadáciou Pontis. Počas dvoch dní (9. a 10. júna) pomáhalo 10 000
dobrovoľníkov zo 131 firiem v 52 mestách
a obciach po celom Slovensku. Nás teší, že
pomáhali aj v Bernolákove. Na hrad Čeklís
prišli pomáhať dobrovoľníci z firmy Adidas

z pobočiek Bratislava a Budapešť. Snaživí
ľudia presúvali kamene, pripravovali terén
pre stavbu stabilizačného múra a pomáhali pri archeologickom výskume. Vytvorili aj
kuchynské družstvo, ktoré uvarilo výborný
guláš. K podporovateľom akcie sa pridalo aj
počasie.

Opäť nám spravili radosť a 23. júna prišli
pomôcť na hrad Čeklís. Spolu s archeológmi prehľadávali suť v severovýchodnej časti
hradu. Najpočetnejšie boli nálezy črepov
a kostí. Zdá sa, že stredoveká posádka hradu
obľubovala mäsitú stravu. Súčasná hradná
družina zdolala všetky prekážky, aj extrémnu
horúčavu.
Dobrovoľníctvo kamene prenášalo 31. októbra. Na hrad prišli pomáhať dobrí ľudia zo
Slovenskej sporiteľne (aj vďaka Mirovi Tureničovi). Pridali sa k nim čeklíski bojovníci Beáta, Adam, Tomáš a pán Kostka. Premiestnili
dve hory kameňa a stabilizačný múr rástol
a pevnel. A to sa udialo v nevľúdnom počasí,
pred ktorým sa ľudia radšej schovávajú do
obydlí. Ďakujeme všetkým za pomoc!

Dobrovoľníci z firmy Dell už patria k pravidelným pomáhačom (aj vďaka Stanovi Boršovi).

Jaroslav Vokoun
OZ Hrad Čeklís

OPRAVA KANALIZÁCIE V JUŽNEJ ČASTI OBCE
Téma nefunkčnej kanalizácie na uliciach Višňová, Broskyňová, Marhuľová, Slivková a koniec Jabloňovej ulice siaha ešte do roku 2006.
V tejto lokalite sa pred 11 rokmi začalo stavať 65 rodinných domov. Súčasne v nej bola
vybudovaná nefunkčná kanalizácia – ďalšie
nechcené dedičstvo, ktoré mi zanechal môj
predchodca na obecnom úrade.

preberal obecný úrad, z prečerpávacej stanice nebol na úrade uskladnený ani „klinec“.
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Zo zápisnice o odovzdaní a prevzatí tejto kanalizácie z roku 2006 som sa dozvedel, že kanalizáciu síce investor ukončil, no obec ju neskolaudovala kvôli úseku na Jabloňovej ulici.
Dokonca vtedajší starosta a investor spoločne
tvrdili, že zariadenia z prečerpávacej stanice
na Višňovej ulici zatiaľ uskladnili na obecnom
úrade. Keď som však po zvolení za starostu

Tak som začal konať. Jednou z podmienok kolaudácie zo strany Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti boli kamerové skúšky kolaudovaného úseku kanalizácie. Dal som teda urobiť kamerové skúšky. Dopadli katastrofálne.
Kanalizačné rúry boli ako z papiera, na mnohých miestach prerazené a poškodené. Zvolal som spoločné stretnutie zodpovedných:

Bolo však nevyhnutné konečne pomôcť ľuďom v tejto lokalite, ktorí za nič nemôžu. Poškodené kanalizačné rúry bolo nutné vybrať,
vymeniť za nové, prečerpávaciu stanicu vybaviť potrebnou technológiou, ktorú vyžaduje
Bratislavská vodárenská spoločnosť a osadiť
elektrické hodiny. Verím, že do konca roka
2017 sa podarí projekt dotiahnuť do úspešného konca a občania v tejto lokalite sa po
dlhých rokoch konečne dočkajú fungujúcej
kanalizácie. V odkanalizovaní ďalších ulíc obce
budeme pokračovať aj v roku 2018.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce

Pamätník padlým v 1. svetovej vojne sa nachádza v malom parčíku na Bernolákovej ulici, hneď
vedľa rímsko-katolíckeho kostola. Za spoluprácu pri jeho obnove veľmi pekne ďakujem pánovi
farárovi, Mgr. Branislavovi Čanigovi, akademickému sochárovi Miroslavovi Polgárovi – reštaurátorovi a jeho synovi. V rámci 1. etapy obnovy
pamätníka sme sa zamerali na odstránenie sekundárnych farebných zásahov z povrchu kríža,
korpusu ukrižovaného Krista a sokla. Postupné
odstraňovanie nerozpustných eternexových
farebných vrstiev bolo mechanické, skalpelom.
Po ich odstránení bolo zistené, že horná časť
pamätníka je zhotovená z dvoch druhov kameňa rôznej farebnosti – zo žltého pieskovca
a bieleho vápenca. Poškodené časti kamennej
hmoty boli vytmelené umelým kameňom a zapracované zhodne so štruktúrou pôvodného
kameňa. Očistený povrch bol hĺbkovo napustený spevňujúcim roztokom, povrch obnovených
častí bol ošetrený hydrofóbnou úpravou proti
nasiakavosti. Okolo pamätníka je vybudovaný
nový chodník. Žiadosť o dotáciu na 2. etapu
obnovy je podaná na Ministerstvo vnútra SR.
V rámci 2. etapy plánujeme úpravu podstavca
pod krížom, osadenie tabúľ s menami padlých,
úpravu okolia, plota a vstupnej bránky. Celý
projekt by sme radi ukončili tak, aby sme si na
jeseň roka 2018 mohli s úctou pripomenúť 100
rokov od ukončenia 1. svetovej vojny, najmä pamiatku 43 čeklískych mužov, ktorí padli v boji.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce

VÝSADBA ZELENE NA JUHU, ČASŤ PRVÁ
V júli tohto roka sa nám, obyvateľom časti
Juh, v spolupráci s Obecným úradom podarilo
zrealizovať prvú fázu výsadby zelene v našej
časti. Zo strany obyvateľov a zamestnancov
úradu došlo k vytipovaniu nenáročných drevín. Táto zeleň bola, po zakúpení a dopravení
obcou, vysadená samotnými obyvateľmi na
ich súkromných pozemkoch pri obecnej betónovej komunikácii. Starostlivosť o zeleň zabezpečujú samotní majitelia pozemkov. Jedná sa
o tri lokality na uliciach Lesná (oproti reštaurá-

cii), Dubová a Jelšová. Ďalšou fázou je výsadba
a údržba zelene na, i keď menších ale predsa
dôležitých plochách vo vlastníctve obce. Sú to
plochy napr. na ulici Dubová – medzi cestou
a chodníkom a v neposlednom rade zelený
pás medzi hlavnou cestou a cyklochodníkom
na ulici Trnavská. Výsadba, ktorá je už v štádiu
riešenia, by sa mala realizovať od hranice katastra s obcou Ivanka pri Dunaji až po okružnú
križovatku Trnavská/Lesná/Slnečnicová, prípadne až po už žiaľ, v minulosti neúspešne

realizovanú výsadbu po križovatku Trnavská/
Obilná/Tabaková, resp. Trnavská/Hlavná. Pevne veríme, že sme naštartovali príjemnú spoluprácu obyvateľov s obcou a náš spoločný
životný priestor sa bude len zlepšovať. A možno aj v duchu výroku známeho slovenského
architekta Štefana Svetka, ktorý svojho času
povedal: Najkrajšia architektúra je tá, ktorú
pre zeleň nevidno.
RNDr. Peter Gajdošík

HERBALIFE výrobky

Vás dostanú do lepšej kondície!!!

 VÝŽIVA pre lepší život
 CHUDNUTIE zdravo a bezpečne
 KOZMETIKA bez parabénov a sulfátov
 ŠPORTOVÁ VÝŽIVA cez 200 špičkových športovcov
Poskytujem 100 % garanciu, VIP vernostné
programy, mám 16-ročné skúsenosti.
Zákaznícky servis a donáška zdarma.

 0904 972 717 Michaela Vlčková, nez. distr.
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Mylne som sa domnieval, že len vybavíme
prečerpávaciu stanicu na Višňovej ulici potrebnou technológiou, ktorú si vyžaduje Bratislavská vodárenská spoločnosť, urobíme kamerové skúšky a bude po probléme.

bývalého starostu Ing. Poóra, jeho zástupcu
JUDr. Bečicu, vtedajšieho správcu obecného majetku Branislava Jurču a tiež investora,
ktorý túto kanalizáciu staval. Nikto z nich nereagoval, nikto z nich neprejavil ani najmenší
záujem napraviť to, čo pokazili. Stretnutie bez
ospravedlnenia odignorovali a neprišli.

Udialo sa v obci

Udialo sa v obci

POMÁHANIE PRINÁŠA RADOSŤ
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Základná umelecká škola

ZO ŽIVOTA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY

Výtvarný odbor Základnej umeleckej školy
aktívne pracuje od založenia školy. Rok čo
rok usporadúva výstavy výtvarných prác,
dielami našich žiakov sú vyzdobené aj
priestory obecného úradu. Pedagógovia sú
stále viac kreatívni a studnica ich fantázie
je obdivuhodná. Dokázali to aj na interesantnej módnej prehliadke, ktorou prispeli k slávnostnému koncertu pri príležitosti
10. výročia založenia ZUŠ.

Školský rok 2017/2018 je už v plnom prúde, a za
bránami SOŠ v Bernolákove je v plnom prúde
aj školský život študentov a učiteľov. Ich vzájomná spolupráca nevedie iba k získaniu teoretických vedomostí v laviciach, k osvojeniu si
praktických zručností či už v priestoroch školy
alebo na rôznych odborných exkurziách, ale
v neposlednom rade aj k spestreniu chvíľ strávených v škole rôznymi školskými a mimoškolskými akciami. Študenti už stihli návštevu
Justičnej a väzenskej stráže zameranú na prevenciu distribúcie drog a prevenciu násilia,
viacero odborných exkurzií (napr. návštevu
biofarmy v Podkylave, prehliadku kúpeľného hotela Pax a kúpeľného domu Hammam
v Trenčianskych Tepliciach spojenú s odborným
výkladom, prehliadku kongresového hotela
v Senci, výstavu Autosalón v Nitre, prehliadku
archeologického parku Carnuntum v Rakúsku),
netradičný športový deň v duchu Európskeho
týždňa športu a v rámci podpory spolupráce so
ZŠ v Bernolákove sa žiaci 5. ročníka predviedli
tiež v športovom duchu a absolvovali netradičnú súťaž v bicyklovaní a kolobežkovaní, zoznámili sa s priestormi SOŠ a nakoniec si pochutili
na zaslúžených sladkých odmenách.

Minulý školský rok bol veľmi úspešný aj na
ocenenia:
Medzinárodnej výtvarnej súťaže „Zlatý drak“ s témou Jules Verne – Svet dobrodružstiev sa zúčastnil Ľubor Boženík.
Získal diplom v kategórii prác jednotlivcov.
Súťaže mladých slovenských výtvarných
talentov „Snívalo sa mi“ v Zvolenskej Slatine sa zúčastnil Walter Steinhübel. Získal
krásne II. miesto.
Celoslovenskej súťaže „Slovensko, krajina
v srdci Európy“ s medzinárodnou účasťou
sa zúčastnila Katarína Múčková. Získala zvláštnu cenu poroty, ktorú si prevzala
2. októbra 2017 v Dvorane Ministerstva
kultúry SR v Bratislave. Pri tejto príležitosti
bola Základná umelecká škola v Bernoláko-

ve ocenená diplomom za činorodý prístup
a tvorbu žiakov v 9. ročníku celoslovenskej
súťaže „Slovensko, krajina v srdci Európy“.
Som hrdá na našich žiakov, ktorí svojimi
výtvarnými prácami zviditeľnili našu obec
v rámci celého Slovenska a želám im veľa
entuziazmu a fantázie k ďalším výtvarným
dielam.

lovej. Za dlhoročné vedenie výtvarného
odboru, vynikajúce pracovné výsledky
a osobnú iniciatívu pri systematickom
rozvoji našej školy jej srdečne ďakujem
a prajem veľa úspechov a tvorivej invencie
v ďalšej kreatívnej práci, ktorá je nielen jej
zamestnaním, ale poslaním.

Všetci traja pracujú pod umeleckým vedením akademickej maliarky Štefánie Ábe-

Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka ZUŠ

a
c
i
n
e
l
á
P
n
ó
i
nz
Pe

Krásne
chynou
s tradicnou domácou ku
strávené
svadby, oslavy, pro mócie, chvíle bez
krstiny ...
starostí.

Reštaurácia
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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

SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU

Študijný odbor je vhodný pre dievčatá aj pre
chlapcov. Obsahom štúdia sú teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné v cestov-

Absolventi sa uplatnia v cestovných kanceláriách, hoteloch, turistických informačných
centrách, alebo môžu samostatne podnikať
v tomto odbore. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou môžu pokračovať štúdiom na vysokej škole.
Veľmi dobrým pracovným miestom sa môže
pochváliť minuloročná absolventka tohto študijného odboru Jennifer Schwimbersky. Po
úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky z jazykov (slovenského, anglického, nemeckého)
a z odborných predmetov (ekonomických a geografických) pracuje v rakúskom meste Salzburg v luxusnom hoteli Crown Plaza.
Študentka 4. ročníka Nina Homolová prežila
veľmi zaujímavé dva mesiace prázdnin ako
animátorka v medzinárodnom animátorskom
tíme v egyptskom hoteli Tropitel Sahl Hasheesh Resort & Spa. Popri veselých zážitkoch
a nových priateľstvách si späť priniesla množstvo pracovných skúseností, jazykových zručností a v neposlednom rade nové pohľady na
zahraničie... Toto sú len dva príklady z naozaj
širokej palety možností uplatnenia sa absolventov tohto študijného odboru na trhu práce.

TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY

Študijný odbor je vhodný najmä pre chlapcov,
ale nie je problém prijať aj šikovné dievčatá. Obsahom štúdia sú teoretické vedomosti
a praktické zručnosti potrebné pri práci v dopravnej logistike, v servisoch a opravovniach

automobilov, v dopravných podnikoch. Pri štúdiu je možné získať vodičské oprávnenie skupiny A, B, C, T. V rámci všeobecnovzdelávacích
predmetov sa učia dva cudzie jazyky (angličtina, nemčina). Prvý cudzí jazyk je maturitný,
druhý cudzí jazyk je doplnkový. Po štúdiu môžu
pokračovať štúdiom na vysokej škole.

BIOENERGETIKA

Tento študijný odbor je určený pre záchrancov
a záchrankyne planéty. Obsahom odborného
vzdelávania je získanie vedomostí o ochrane
životného prostredia, o možnostiach spracovávania bioodpadov, o efektivite pestovania plodín, o alternatívnych zdrojoch energie. V rámci
všeobecnovzdelávacích predmetov sa učia dva
cudzie jazyky (angličtina, nemčina). Prvý cudzí
jazyk je maturitný, druhý cudzí jazyk je doplnkový. Absolventi sa môžu uplatniť ako kvalifikovaní pracovníci v bioplynových staniciach
alebo podnikať v oblasti environmentalistiky.
Po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky majú
tiež možnosť štúdia na vysokej škole.

AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR

Po dlhšej pauze sa podarilo minulý školský rok
oživiť učebný odbor agromechanizátor – opravár, a tak nadviazať na tradíciu niekdajšej PTŠ.
Teoretické vzdelávanie v tomto odbore prebieha na škole v Ivanke pri Dunaji a praktické na
škole v Bernolákove. Časť praxe sa vykonáva
v partnerských organizáciách, s ktorými má
škola podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní.
Absolventi získajú výučný list a odbornú spôsobilosť vykonávať špecializované práce mechanizačnými prostriedkami v poľnohospodárstve
a v službách. Ďalší rozvoj absolventov je zabezpečený účasťou na rôznych kurzoch, napr. kurz
zvárania, obsluhy lesného traktora, ovládanie
hydraulickej ruky či motorovej píly. Žiaci majú
popri štúdiu možnosť získať vodičské oprávnenie skupín A, B, T a C.
Štefan Danko
SOŠ Bernolákovo

ZO ŽIVOTA ŠKOLSKÉHO KLUBU
Pasovačka prvákov
Prečo o nej nenapísať? Je to naša stará priateľka – tradícia. Obľúbená, vždy iná. Nový
program, nové súťaže, noví prváci. Na túto
udalosť sme sa prichystali veľmi zodpovedne.
Každý deň sa nacvičovalo, recitovalo, tancovalo, spievalo...
Všetci sme sa tešili na tento očakávaný deň.
Za pochodu hudby vedúca Katinka Koporcová
uviedla všetky tri oddelenia do sály. Deti najprv predviedli svoj program, skladali „družinársky sľub“ a zaspievali „družinársku hymnu“.
Absolvovali tri úlohy, ktoré zvládli veľmi dobre. Pani vychovávateľky predstavovali menovite každého prváčika, ktorý bol pani riaditeľkou Barborkou Rigóovou pasovaný do nášho
Cechu Školského klubu Ferda Mravca. Dostali
darčeky a pamätné listy. Celý tento milý akt

sprevádzala príjemná hudba s diskdžokejom
Jankom. Po skončení hlavného programu sa
mohla začať diskotéka. Bolo pripravené občerstvenie, jedlo sa, pilo a hodovalo. Všetci
odchádzali domov šťastní a plní dojmov.
Anička Hudáková
vychovávateľka ŠKD

Prváci
Prváci sú praváci, ale aj ľaváci.
Učíme sa počítať i písať,
zo šlabikára, ba aj čítať!
Zatiaľ nám to veru ide,
múdrosť ku nám rýchlo príde.
Školu máme veľmi radi,
učenie nás vskutku baví.
Chceme sa postupne všetko naučiť,
aj svojich rodičov učením potešiť.
Do konca roka všetko zvládneme,
Písať aj čítať sami budeme!
zložili deti z 9. oddielu ŠKD
s vychovávateľkou Aničkou Hudákovou
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Penzión

V tomto školskom roku sa na škole vyučujú
3 študijné odbory, ktoré končia maturitnou
skúškou, a jeden učebný odbor:

nom ruchu, základy ekonomiky a účtovníctva.
Od prvého ročníka sa učia dva rovnocenné
cudzie jazyky (angličtina a nemčina), čo je veľkou výhodou, ba priam nutnosťou. Jeden cudzí
jazyk je povinný na maturite, druhý cudzí jazyk
môže byť dobrovoľne zvolený ako doplňujúci
maturitný predmet, a tak je možné získať maturitu z dvoch cudzích jazykov. V tomto školskom
roku túto možnosť využíva viac ako polovica
študentov.

Školstvo

MLADÍ VÝTVARNÍCI ZVIDITEĽŇUJÚ NAŠE BERNOLÁKOVO
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Memoriál Václava Fajta
V sobotu 21. októbra 2017 sa uskutočnil v telocvični na Novej škole tradičný stolnotenisový turnaj. V dopoludňajších hodinách deti čakalo zápolenie v Memoriáli Václava Fajta, ktorého sa zúčastnilo vyše tridsať detí. Súťažili v piatich kategóriách, a okrem toho sa mohli zapojiť aj do súťaže o majstra v kolotoči. Emócie boli citeľné, či už úprimná radosť z výhry alebo neskrývaný hnev z prehry. Eufória z hry
a nedočkavosť mnohých súťažiacich na ďalšie ešte neodohrané kolá taktiež neodmysliteľne patria k tomuto už tradičnému turnaju.
Medaily spolu s balíčkami cien odovzdal výhercom starosta obce a na tvárach detí bolo vidieť spokojné úsmevy a hrdosť. Turnaj skončil pred obedom a snáď všetky deti odchádzali spokojné a vyšportované.
Výsledky jednotlivých kategórií detského turnaja:
najmladšie žiačky
1.	Nathalie Victoria
Horáková
2. Amélia Heizerová
3. Pavlínka Rigová
4. Lenka Belanová

najmladší žiaci
1. Jakub Belán
2. Ján Dulaj
3. Gabriel Hudik

mladší žiaci A*
1. Samuel Póor
2. Lukáš Danihel
3. Jakub Berčík

mladší žiaci B*
1. Andrej Zajaroš
2. Tobiáš Tosecký
3. Martin Hudák

starší žiaci
1. Gabriel Kováč
2. Adam Brosch
3. Samuel Fekete

staršie žiačky
1. Lea Filipovičová
2. Ema Kováčová
3. Sara Horvat

Absolútnym víťazom sa stal Samuel Póor. Majstrom v kolotoči je Andrej Zajaroš.
* Kategória mladší žiaci bola rozdelená na 2 samostatné skupiny.
Pohár starostu obce
Popoludní sa súťažilo o Pohár Starostu ob-ce.
Víťazstvo sa podarilo obhájiť Ľubošovi Šlosárovi.
Výsledky v kategórii mužov:
1. Ľuboš Šlosár
2. Tomáš Kováč
3. Matúš Píš

Výsledky v kategórii ženy:
1. Michaela Belišová
2. Nina Červeňová
3. Jana Zmeškalová

Zhrnutie sezóny ŠK Vatek Bernolákovo 2016/2017
Mužstvo ŠK Vatek Bernolákovo tradične rozohralo novú stolnotenisovú sezónu. Najprv sa ale v krátkosti vráťme k minuloročnej. Po prvý raz
sme hrali až štyri súťaže. Žiadne z mužstiev si pred sezónou nerobilo
ambície postúpiť do vyššej súťaže. Cieľom bolo preto súťaže udržať.

Záverečná vizitka ŠK Vatek Bernolákovo „A“

Záverečná vizitka ŠK Vatek Bernolákovo „D“

Súťaž: 2. liga
Počet družstiev v lige: 12
Konečné umiestnenie v 2. lige: 4. miesto

Súťaž: 8. liga
Počet družstiev v lige: 13
Konečné umiestnenie v 8. lige: 12. miesto

Hráči na základnej súpiske:

Úspešnosť:

Hráči na základnej súpiske:

76,32 %

Juraj Kolarovič

81,08 %

Pavol Červeň

62,12 %

Jozef Markus

52,22 %

Ondrej Kleman

58,23 %

Matúš Píš

36,21 %

Marek Hedvigy

56,94 %

Milan Klimeš

26,32 %

Adam Letenay

54,55 %

Michaela Belišová

7,04 %

Alexander Chovan

34,78 %

Alexandra Gruberová

5,56 %

Nina Červeňová

2,50 %

Mužstvo na konci sezóny skončilo na peknom 4. mieste. Bernolákovo
hralo 2. ligu iba druhýkrát a tak je to úspešné umiestnenie. V porovnaní s premiérovým rokom ide o pohoršenie o jedno miesto. Kvalita ligy
ale stúpa. Nastupuje v nej množstvo bývalých reprezentantov a hráčov
1. ligy. Zápasy sú náročné, ale zároveň pre oko diváka veľmi zaujímavé.

Záverečná vizitka ŠK VATEK Bernolákovo „B“
Súťaž: 4. liga
Počet družstiev v lige: 12
Konečné umiestnenie v 4. lige: 7. miesto
Hráči na základnej súpiske:

Úspešnosť:

Martin Litavský

64,38 %

Peter Kytlica

45,16 %

Vendelín Hozzánk

38,30 %

Ján Kudják

37,74 %

Jaroslav Chrťan

34,78 %

Naše úplne nové mužstvo, v ktorom hrajú až tri dievčatá. Tie na vlastnej
koži okúsili, aké je pre ženu ťažké hrať mužskú súťaž. Veríme, že dievčatá
budú v ďalších rokoch výkonnostne napredovať a platí to aj pre ostatných hráčov „Déčka“. V budúcnosti budeme toto mužstvo využívať na
výchovu mladých nádejí.
Všetky uvedené údaje i mnohé ďalšie o stolnom tenise môžete sledovať
na stránke www.pinec.info a o našom klube na www.vatek.sk
Aj v túto sezónu trénujeme a hráme domáce zápasy v stolnotenisovej hale na Černockého ulici v Bratislave – Rači. Príďte nás povzbudiť
a môžete zažiť tú pravú športovú atmosféru! Členovia stolnotenisového
klubu ŠK Vatek Bernolákovo ďakujú za podporu vedeniu obce!
Pavol Červeň
ŠK Vatek

ČERSTVÉ
PRÍLEŽITOSTI.
PRIHLÁS SA HNEĎ!
BILLA, súčasť skupiny REWE Group, je úspešný potravinový reťazec na
medzinárodnej úrovni s predajňami v 6 európskych krajinách. Našich zákazníkov sa
snažíme získať šírkou nášho sortimentu, kvalitou poskytovaných služieb a vždy
ochotným personálom.

Záverečná vizitka ŠK Vatek Bernolákovo „C“

Do predajne BILLA v Bernolákove hľadáme:

Súťaž: 6. liga
Počet družstiev v lige: 13
Konečné umiestnenie v 6. lige: 6. miesto
Hráči na základnej súpiske:

Pokladník / predavač (rôzne úseky)
Vašou úlohou bude:

Úspešnosť:

Peter Kytlica

76,47 %

Štefan Šterk

72,41 %

Jaroslav Chrťan

53,97 %

Dušan Lipták

50,88 %

Juraj Kolarovič

50,00 %

Ján Haluška

48,53 %

“Céčko“ bolo tiež postupujúcim mužstvom a aj vďaka pomoci hráčov
z „Béčka“ vybojovalo v silnejšej lige veľmi pekné 6. miesto.

prezentácia a doplňovanie tovaru, kontrola čerstvosti
komunikácia so zákazníkom a poradenstvo
práca s pokladňou a dodržiavanie správnych postupov

Pracovník na oddelení lahôdok
Vašou úlohou bude:
poskytovanie prvotriedneho servisu pre zákazníkov
poradenstvo a komunikácia so zákazníkom
prezentácia a doplňovanie tovaru

Ponúkame:
stabilnú prácu a pravidelný príjem
možnosť kariérneho rastu a ďalšie vzdelávanie
zamestnaneckú zľavu pri nákupe v predajniach BILLA
príplatky za odpracované nedele, stravné lístky a veľa iného
Pokiaľ máte záujem pracovať u nás v BILLA, pošlite prosím Váš životopis so súhlasom
na spracovanie osobných údajov poštou na adresu BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 82102
Bratislava, emailom na praca@billa.sk alebo sa informujte v predajni BILLA.
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Úspešnosť:

Jiří Vilimovský

„Béčko“ minulý rok postúpilo z 5. ligy. Ako nováčik skončilo takmer
v strede tabuľky. Na prvý rok slušný výsledok a dúfame, že ďalšie roky
sa im bude dariť ešte lepšie.
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STOLNÝ TENIS V OBCI
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Kaštieľ v Bernolákove dal postaviť gróf Jozef Esterházy, chorvátsky bán a krajinský
sudca v rokoch 1714 – 1722. Stavba patrí
medzi prvé vrcholnobarokové kaštiele na
našom území. Severozápadne od kaštieľa sa
rozprestiera anglický park, ktorý sa zachoval v okresanej miere. V severnom závere
parku stojí baroková kaplnka sv. Anny.

Stavba kaštieľa je jednoposchodová, trojkrídlová, postavaná na pôdoryse písmena
U. Jej dispozícia je dvojtraktová, v každom
krídle symetrická, pričom zo strany čestného nádvoria sú v bočných krídlach situované chodby, z ktorých sú prístupné miestnosti vo vonkajšom trakte. Každé krídlo má
v strede schodisko. V hlavnom krídle sa nachádzala slávnostná sála, prístupná dvojramenným schodiskom zaklenutým kupolou.
V 18. storočí sa v kaštieli nachádzalo množstvo umeleckých predmetov. Keď sa náv-

števník na prízemí vydal severným smerom,
prišiel k bohato vymaľovanej Salla terrena,
v ktorej sa nachádzal biliard, dva reliéfy
a nad dverami fresky jari a jesene. Nasledujúcu miestnosť tvorila pracovňa čalúnená indickou látkou s viacerými zrkadlami
a mramorovými stolmi - modrým, bielym
a červeným. Ďalšia bola biliardová izba, kde
bolo možné zahrať si aj iné spoločenské hry
a bielo modrá izba s holandskými, bielymi
a modrými porcelánovými dlaždičkami,
ktoré zobrazovali ovocie a stromy. Osvetľoval ju čínsky krištáľový luster, na ktorom
sedelo šesť čínskych postavičiek ozdobených krištáľovými zvončekmi. Japonské pohyblivé figúrky, jedna s hodinami, sedeli vo
vedľajšej miestnosti. Obrazy zobrazujúce
mesto Petrohrad a jeho okolie zdobili nasledujúcu izbu. Keď človek vyšiel na prvé
poschodie, mohol navštíviť knižnicu, vybavenú vo „francúzskom štýle“, s portrétom
Karola VI. v životnej veľkosti. Na podkrovnom (manzardovom poschodí) presne nad
knižnicou bola zbrojnica, ktorá uchovávala
zbrane, zväčša poľovnícke, vykladané zlatom alebo striebrom. Podľa cestopisca Mateja Korabinského sa v nej tiež nachádzalo
sedlo uhorského kráľa Štefana, zdobené
slonovinovými figúrkami. Vedľa bol čínsky
salónik, s veľkým množstvom porcelánu
a figúrok, z ktorých jedna sedela na skrini
a v rukách držala knihu. Významné Petrohradské veduty, ktorých bolo pôvodne 18
(zachovalo sa ich 6), boli vystavené v na-

HISTORICKÝ KALENDÁR

sledujúcej miestnosti. V loveckej obrazárni
viseli výjavy so zvieratami, najmä vtákmi.
V pracovni, ktorá mala steny potiahnuté
zeleným hodvábom, bolo možné obdivovať
anglické medirytiny. Na tejto strane kaštieľa bola tiež pozlátená kaplnka a obrazáreň
s množstvom porcelánu a portrétmi. V záhradnej budove, vedľa stajne, viselo trinásť
portrétov grófov Esterházyovcov v životnej
veľkosti. Dodnes zachované sú portréty
cisárovnej Márie Terézie a jej manžela Františka Štefana Lotrinského od viedenského
maliara Martina van Meytensa. Sú uložené v zbierkach múzea na hrade Červený
Kameň.
Kaštieľ patril v tomto období k reprezentačným sídlam šľachty v blízkosti hlavného
mesta, inšpirovanými francúzskymi zámkami. Jeho zariadenie bolo rozmanité a umelecky bohaté. Je škoda, že sa zachoval len
zlomok, a nie je možné ho rekonštruovať do
podoby jeho najväčšej slávy.
Barbora Zárecká
Autorka príspevku je študentka dejín umenia. Tému kaštieľa v Bernolákove spracovala v rámci svojej bakalárskej práce.
Pokračovanie textu nájdete v ďalších
vydaniach časopisu Bernolák.

OKTÓBER

3. 10. 1762 sa v Slanici narodil jazykovedec,
národovec, kňaz Anton Bernolák.
5. 10. 1792 sa v obci Pohranice narodil Imrich Mikšík. Bol kňaz, náboženský spisovateľ, bernolákovec. Pôsobil v Čeklísi.
3. 10. 1947 dokončený a odovzdaný do premávky most na Trnavskej ulici nad Čiernou
vodou. Bol zničený Nemcami pri ich ústupe
pred sovietskou armádou.
8. 10. 1872 sa v dome č. 176 narodil Michal
Nagy, starosta v období 1932 až 1934.
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 a oni 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
skončila 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.
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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.

28. 12. 1915 sa v Čeklísi narodila Etela
Belajová vyd. Buzgovičová, prvá žena na
čele obce ako predse níčka národného
výboru v rokoch 1953 – 1955.
29. 12. 2009 zomrel Marcel Pápay, predseda miestneho národného výboru v rokoch
1980 – 1986.

JANUÁR

13. 1. 1894 sa v dome č. 68 narodil Karol
Horváth. V r. 1947 bol predsedom národného výboru.
15. 1. 1813 v Nových Zámkoch zomrel kodifikátor slovenského jazyka, Anton Bernolák.
V r. 1787 – 1791 bol kaplánom v Čeklísi.
19. 1. 1851 sa v Jablonovom na Záhorí narodil Blažej Jurča. V r. 1873 sa v Bernolákove
oženil s Teréziou Hergovičovou, mali 8 detí
a po nich je tu v súčasnosti široké potomstvo.
19. 1. 2003 zomrel učiteľ, matematik, básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót. Časť života prežil v Bernolákove, a témy z našej obce
boli súčasťou jeho tvorby.
23. 1. 2009 zomrel spevák a operetný herec
Jozef Kuchár. Pochádzal z Bernolákova.

30. 11. 1984 zomrel Vojtech Bognár, predseda národného výboru v rokoch 1951 – 1953.

30. 1. 1767 bolo vydané cisárske privilégium, ktoré zaručovalo viaceré výhody pre
vlastníkov kartúnky (manufaktúra na tkaniny z bavlny) v Čeklísi.

DECEMBER

FEBRUÁR

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.

6. 2. 1758 sa vo Viedni narodil František
Eszterházy. Na svojich majetkoch sa usiloval
o moderné spôsoby hospodárenia. Bol
dvorský komorník, župan Mošonskej stolice a radca uhorskej dvorskej kancelárie.
Zomrel v Čeklísi, jeho potomkovia tu žili do
r. 1945.

5. 12. 1992 vznikol detský tanečný súbor
Niagara Bernolákovo.

6. 2. 1870 sa v dome č. 58 narodil Matej
Kinčeš. V r. 1919 – 1920 bol richtárom.

15. 12. 1999 bol slávnostné odhalený pamätník MONUMENT 2000. Pamätník vznikol
na návrh pána Milana Kútyho a zrealizovala
ho firma Svarogo v parčíku pred Kultúrnym
domom.

10. 2. 1897 sa v dome č. 74 narodil Jozef
Kormančík. V r. 1946 bol predsedom národného výboru.

4. 11. 1882 sa v Čeklísi v dome č. 88 narodil
Karol Kastl, starosta v rokoch 1927 – 1932.

16. 12. 1850 bola uvedená do prevádzky železnica, a cez Čeklís prešiel prvý parný vlak.

14. 2. 2013 Slovenská pošta vydala poštovú
známku „Významné športové podujatia: Ján
Popluhár (1935 – 2011)“ s nominálnou hodnotou 0,65 €.

4. 11. 1921 sa v Čeklísi narodil vojenský pilot
Karol Farský. Jeho pôvodné priezvisko bolo
Farkaš. Bol prvým riaditeľom bratislavského
letiska.

19. 12.1918 sa v Čeklísi narodil Károly Géza
József Rudolf Alfons Mária Fortuné Esterházy, posledný gróf v Bernolákove.

21. 2. 1819 sa v obci Lok narodil Ondrej Kubrický. Pôsobil ako kaplán v Čeklísi. Zomrel
v Bratislave 19.1.1887.

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.

24. 2. 1958 v Salzburgu zomrel Karol Eszterházy, posledný gróf v Bernolákove.

7. 11. 1772 sa v Záhorskej Vsi narodil Martin
Škvorec. S Alžbetou Polgárovou sú zakladateľmi bernolákovskej vetvy Škvorcovcov.
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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 novovzniknutému Slovenskému štátu.

8. 11. 1414 bol korunovaný za rímskeho
kráľa Žigmund Luxemburský. Bol majiteľom
hradu Čeklís.

História

Kultúrne dedičstvo

KAŠTIEĽ V BERNOLÁKOVE V ČASOCH JEHO NAJVÄČŠEJ SLÁVY
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Ako a kedy vznikol svet, nevieme. Nevieme ani,
kto ho stvoril. Veríme však, že stvoriteľom je
Boh. S istotou ale vieme povedať, že život v ňom
bol už od začiatku koncipovaný na symbióze, na
súlade dvoch základných zložiek „nášho sveta“.
Na zložke vegetačnej a živočíšnej, včítane človeka. Medzi oboma by mal panovať súlad a teda
rovnováha. Ak totiž podstatne a trvalejšie prevýši jedna druhú, dôjde k defektnému stavu. Buď
sa na zemi dlhodobejšie oteplí, alebo ochladí.
Rastliny okrem potravy a materiálnej bázy vytvárajú pre živočíšnu zložku, pre jej celosvetovú
pľúcnu oxidáciu, kyslík. Pľúca zasa produkujú
a do atmosféry vylučujú oxid uhličitý, ktorý je
vlastne odpadom oxidácie, ale sa prirodzene
využíva ako základ skleníkového efektu planéty
a zároveň slúži ako jediný substrát fotosyntézy
rastlín. Kruh sa tak síce uzatvára, ale sa neustále
opakuje, a je vlastne neutíchajúco permanentný, je plynulý.
Terajšie klimatické zmeny sa jednoznačne
a právom pripisujú začínajúcej prevahy živočíšnej zložky planéty nad jej vegetačnou zložkou.
Sú výsledkom mylnej, zbytočnej a nezdôvodnenej hyperaktivity jediného, ale dominujúceho živočíšneho druhu – človeka. Spotreba čo
len menšej časti ľudstva vytvára totiž už dnes
podmienky neudržateľného stavu. Je len samozrejmé, že „naše“ prostredie reaguje, a my
najčastejšie nechápeme, v čom je problém. Je
v tom, že početnosť ľudskej populácie nevídane
aj so svojou spotrebou rastie, a dnes dosahuje
(podľa odhadov) takmer osem miliárd ľudí. „Pľúca zeme“ sa v ovzduší a v dobách celosvetových
i lokálne roztrúsených vojen rozrástli a ďalej sa
rozrastajú aj o nadmerné využívanie energeticky najnáročnejších otrokov tohto sveta, výbušných motorov. A o tie ide. Nahradili totiž všetku
ťažnú silu, silu vody a vetra, a človek sa viac a
viac, i na krátke vzdialenosti prestáva hýbať „na
svojich“. Všetok pohyb a jeho rýchlosť na zemi,
pod zemou, na vode, vo vode, vo vzduchu či v
kozme je sprostredkovaný a podmienený mimoriadne výkonnými strojmi. Sú všade a hnané
produktom fosílneho paliva pochádzajúceho
z fotosyntézy, ktorá prebiehala ešte v dávnej,
predhistorickej dobe. Na túto skutočnosť akoby ľudstvo v tejto upachtenej dobe zabudlo, a
chová sa neprirodzene, násilne technokraticky.

Zabúda na skutočný základ sveta, na existenčné prepojenie rastlinnej a živočíšnej zložky.
Bez tohto „večného“ súladu nemôže svet a my
v ňom z pochopiteľných dôvodov existovať.
Vegetácia je opakom. Jej rozvoj a podmienky
existencie sú totiž dnes obmedzované a ohrozované viacerými faktormi dovedna. Prítomnosťou imisií sa v prízemí nadmerne znižuje
kvalita vzduchu, ktorá paradoxne vyúsťuje do
prílišnej oxidatívnosti. Ona je vlastne od istého
času dlhodobou brzdou rastovej aktivity vegetácie všetkého druhu a zloženia. Na podobné
podmienky nebola ako celok nikdy pripravovaná, a ocitla sa v ohrození, takpovediac „zo dňa
na deň“, už v čase vzniku priemyselnej revolúcie.
Odvtedy sa veľkosť a mohutnosť svetovej vegetácie rapídne znižuje. Znižuje sa suchom, následne častejším výskytom veľkoplošných ohňov,
zástavbou a pokrývaním zemského povrchu,
dokonca hydrofóbnymi materiálmi a jednoduchým, koristníckym výrubom, ktorý prevyšuje
prirodzený prírastok.
Druhou stránkou problému je dlhodobé oslabovanie existujúcej vegetácie spomenutými imisiami, ktoré sa prejavuje dlhodobými poruchami
vo vodnej bilancii rastlín, najmä v jej výdajovej
zložke – v transpirácii - a systém kolobehu vody
„pôda, rastlina a atmosféra“ mierne povedané
kolabuje. Tento fenomén býva pravidelne sprevádzaný výskytom aj iných neduhov, chorôb a
škodcov, číhajúcich na vhodnú chvíľu, a ak sa
naskytne, potom primárny účinok prekryjú a
urýchlia. V tejto súvislosti treba dodať, že do
pásov ciest vedome koncentrujeme prekurzory
ozónu, ktorý sa pozdĺž ciest plošne, ale aj vertikálne šíri krajinou. A zvaľovať lacným spôsobom
vinu za odumieranie lesov u nás na účet kôrovca nie je preto spravodlivé, je priam nesprávne.
Dovolím si tvrdiť - a v staršej fytopatologickej
spisbe je to jasne deklarované (Baudyš, 1952,
Blatný a kol., 1956)- že kôrovce vyžieraním vodivého, kambiálneho pletiva napádajú len inak
zoslabnuté jedince a porasty. Tak nás to učili a
tejto pravde po skúsenostiach verím. A ktovie
odkedy tu kôrovec prebýva a ukázal sa v plnej
nahote až teraz a prečo? Na svete existuje celá
plejáda rastlinných a živočíšnych chorôb a škodcov a vždy treba zvažovať, či pôsobia primárne
alebo sekundárne. Aj v tomto prípade sa v pod-

state nestalo nič, len odumreli lesy, a ešte odumierať budú, určite. Nabudúce narastú iné, snáď
o niečo odolnejšie, kto vie? Dlhodobé skúsenosti ma totiž oprávňujú s určitosťou si myslieť, že
prvoradou príčinou hromadného odumierania
lesov v našich horách je enormne zvýšená hladina ozónu a jemu podobných látok. Len si treba
viac všímať prácu našich vedcov, činných v tejto
oblasti (Závodský, Závodská, 1996; Bičiarová,
2004) a skladačku o známe fakty permanentne
dopĺňať. Dozvedeli by sme sa, ako dramatický narastala a narastá koncentrácia umelého,
prízemného ozónu od čias automobilizmu u
nás. Bola to doba pre najcitlivejšie (na imisie)
ihličnany rozhodujúca, bol to vlastne prelom.
Nikdy predtým sa vegetácia tohto sveta s ničím
podobným nestretla. Objavil sa z ničoho nič
nový faktor, na ktorý nebolo času si navykať a
prispôsobiť sa mu. A odvtedy sa počet áut mnohonásobne zvýšil. Hodnoty zamorovania cudzorodými, oxidatívne pôsobiacimi látkami najmä v
letných mesiacoch, musia byť i z tohto hľadiska
oveľa dramatickejšie ako sa bežne deklaruje.
Antropogenezácia v tej najnegatívnejšej podobe
sa do „nášho“ sveta vkradla „spiatočkou“, ako
bumerang nevídaným spôsobom a tempom. Aj
počtom ľudí, ale hlavne našou nebývalou aktivitou. Jednoducho sme svojou činnosťou zmenili
kvalitu ovzdušia tak potrebnú k prirodzenému
rastu a vývinu nielen ihličnanov. Pripomeniem,
že tieto porasty, ale aj iné, majú v dnešnej, tzv.
„modernej“ dobe smolu. Dostali sme ich do
kvalitatívne zmeneného vzdušného priestoru,
v ňom nemajú šancu dlhodobo prežívať, je tu
odrazu až príliš silný oxidačný faktor reprezentovaný ozónom a podobnými látkami. Jeho negatívny vplyv začína z hygienického hľadiska na
hranici niečo nad úrovňou koncentrácie považovanej ešte za prirodzený výskyt (20 ug.m-3),
pričom pre rastliny sú i tieto koncentrácie škodlivé. Vedecky sa totiž dokázalo, že normálny rast
a vývin rôznych druhov rastlín prebieha až pod
hranicou 10 u.m-3 (súhrnne Treshow, 1970). Pokiaľ sa nezmení celosvetová hegemónia výbušného motora na nevýbušný, môže prísť rýchlejšie a ešte fatálnejšie k zmenám v klimatických
podmienkach planéty.
Ján Navara
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Pred hostincom „U Naďa“, pri železničných
rampách, dominoval dlhé roky v minulom
storočí vysoký doskový plot. Naň sa pomocou rebríka lepili rôzne plagáty prinášajúce
informácie o kultúrnom a športovom dianí
v dedine. Futbalisti mávali zásluhou Deža M.,
učiteľa a rýchleho krídelného útočníka najväčšie a najpríťažlivejšie pútače. Objavovali
sa od skorej jari až do neskorej jesene. Pišta,
jeho brat, vysoký a zdatný stopér, mu svojím kresliarskym talentom nezriedka prispieval výstižnými výjavmi. Aj tento prázdninový,

o ktorom chcem hovoriť najbližšiu nedeľu, ohlasoval priateľský futbalový zápas s Trnovcom,
čerstvým účastníkom divízie. Pre tých, ktorí
nevedia, len toľko, že po tzv. divíznej súťaži nasledovala už len druhá liga. A tá bola vysnívanou
métou mnohých hráčov a klubov. Priateľské zápasy mimo sezóny, spolu s hodovými turnajmi
mávali svoje čaro. Bývalo to vždy niečo prestížne, kde sa mali nové tváre možnosť predviesť.
Spomínaný plagát v podnadpise a v zátvorke
nenápadne oznamoval, že chytať bude Faust.
Rovesníci vedeli, kto sa za prezývkou skrýva,

nič nebolo treba vysvetľovať, bol to Any N.
V rohu plagátu sa okoliu vyškierala jeho podarená karikatúra. Úsmev od ucha po ucho,
tvrdý a vysoký klobúk na hlave, karty a tágo
v rukách naznačovali, že už ako výrastok náruživo holdoval kartám, kolkom a biliardu. Samozrejme, o peniaze, inak sa totiž v hostinci
u jeho deda žiadna hra nehrala.
Už v prvých minútach zápasu mohli fanúšikovia
zistiť, kto zaplátal priestor v bráne po starnúcom vynikajúcom brankárovi a vždy vtipnom
človeku Ďulinovi P. Bývalí kamaráti z jednej

a schopnosť anticipácie, predvídať hru a smer
kopov na bránu, ako aj ovládanie 16-metrového územia bolo pre oboch samozrejmosťou.
Keď sa Any skôr ako sa mohol predviesť v dedine, vytratil na štúdiá, ostal starší z dvojice a viac
rokov hájil priestor brány miestneho mužstva.
Spomienku na oboch končím zdôraznením, že
Any N. už v tomto, prázdninovom zápase potvrdil priliehavosť prezývky Faust. V bráne skutočne čaroval, akoby mu šlo o život, akoby sa bol

upísal futbalovému ošiaľu. Zápas vychytal a štýlom bravúr neostal nič dlžný povesti, že v našej
dedine sa vždy rodili okrem vynikajúcich hráčov
„poľa“ aj skvelí brankári. Veď mená ako Karol
Návara, Pláteník, Meliš, z mladších nezabudnuteľný a už spomenutý Príkopský, ďalej Ripper, či
Mareček a iní dodnes rezonujú v spomienkach
starších spoluobčanov, našich bývalých sympatizantov.
Ján Navara

KDE JE POHREBNÁ ZÁSTAVA?
Rozhodol som sa napísať ako občan Bernolákova o svojom smutnom a pohoršujúcom
zážitku, ktorý sa udial pred jedným nedávnym
pohrebom. Zomrel môj veľmi dobrý známy,
a chcel som mu vyjadriť na jeho poslednej
ceste hlbokú úctu aj tým, že ponesiem pohrebnú cirkevnú zástavu, ktorá je súčasťou
cirkevného pohrebného obradu. V detstve
som miništroval a zvonil, pohrebnú zástavu som niesol veľakrát nebohým príbuzným
a známym.

vyklom mieste... Tomuto sa čudovala aj pani
Malochová, ktorá sa svojou prácou (vence,
kvetinová výzdoba) podieľa na dôstojnom priebehu každej poslednej rozlúčky.

Zamestnanec pohrebnej služby mi predmetnú zástavu odmietol dať. Nebola totiž na ob-

Dovolím si ešte uviesť, že človek, ktorý mi nedal niesť pohrebnú zástavu, mal problém ako

Podľa môjho názoru cirkevná smútočná zástava a kríž sú majetkom cirkvi a nie pohrebnej služby. Na základe akých nariadení či pracovnej zmluvy konal zamestnanec pohrebnej
služby tak, ako konal? Aké právo má na to?
V akom stave sa tento zamestnanec nachádzal?

pracovník miestnej firmy, ktorej spravil škodu
a bol s ním rozviazaný pracovný pomer pre nespoľahlivosť. Bernolákovčania ho poznajú ako
„nočného bežca“. Byť na jeho mieste, od hanby by som sa neukazoval na oči, zvlášť v Dome
smútku.
O svojom smutnom zážitku som informoval
aj starostu obce. Verte mi, že ako 77-ročný
dôchodca by som radšej písal o zaujímavostiach zo života starého Bernolákova ako
o svojom stresujúcom zážitku.
Dušan Zemánek

SILA VIANOC
V zimnom období nemálo ľudí sa kochá pohľadom na kŕmidlá v záhradke, kam prichádzajú
sýkorky a iné vtáčatá, aby zahnali hlad, ktorý im
zmierňuje ľudská láska k živým tvorom. Pohľad
na akékoľvek mláďatko – hoci len obyčajné
zvieratko- v nás vyvoláva potrebu chrániť ho.
Dieťatko – ľudské mláďatko v nás evokuje tento
reflex ešte nástojčivejšie.
V jednom televíznom programe pred časom
prezentovali zaujímavý experiment: psychológovia v istej čakárni ponechali osamelé dieťatko v kočíku. Vyzeralo to tak, že jeho mamička
niekam na krátky čas odbehla. Prostredníctvom kamier a mikrofónov sledovali reakcie
okoloidúcich ľudí. Bolo udivujúce, ako sa nielen
ženy s ich vrodeným materinským inštinktom,
ale aj muži prihovárali plačúcemu dieťatku
veľmi nežným, takmer ženským hlasom, aby v
ňom premohli pocit ohrozenia spôsobeného
neprítomnosťou matky.
Vianočné obdobie má v sebe podmanivú atmosféru nehy z viacerých dôvodov. Na jeden
z nich poukazuje aj spomínaný experiment. V
človeku je zakódovaná túžba chrániť akékoľvek
mláďa. Opustené, vyhladované a uzimené zvieratko v nás vzbudzuje súcit. O to viac sa to týka
malého človiečika. Aj muži, inak drsní chlapi, sa
nielen v pokuse, ktorí pripravili psychológovia,
ale aj v bežných situáciách dokážu inak správať
k dieťaťu než k dospelému. Pohľad na Betlehemské dieťa nás tiež vedie k empatii s ním v

jeho biede. Mnohé vianočné piesne a koledy
neraz priam dojímavým spôsobom opisujú,
ako ľudia v minulosti napriek vlastnej hmotnej
biede prejavovali ochotu pomôcť malému Ježiškovi, ležiacemu v jasličkách na sene a slame.
Súčasťou vianočnej výzdoby v kuchyni u mojich
rodičov je menší gobelín ešte z konca šesťdesiatych rokov, kde autor možno naivne, snáď
aj gýčovito, ale určite úprimne znázorňoval
toto ľudské súcitenie s Dieťatkom v jasliach. Od
útleho detstva ma pohľad na tú scenériu priťahoval: strecha maštaľky a betlehemské hradby
pokryté bohatou snehovou nádielkou (snehu v
Palestíne ako v Tatrách :)) a pred jasľami poriadna „tlačenica“: babička s husou v batohu, párik
detí s kolískou v náručí, pastieri s ovečkou, bohatý mešťan s kožúškom, poľovník s bažantom,
ďalší ľudia s bochníkom chleba a krčahom mlieka, a samozrejme Traja králi so svojimi známymi darmi – všetci ochotní pomôcť a podeliť sa...
Ako dieťa som to bral ako súčasť reality prvých
Vianoc. Až potom som si uvedomoval, že to
bola určitá fantázia autora, ktorú stvárnil na
tom plátne. Možno preto nás Vianoce tak fascinujú, lebo človek má veľkodušný pocit z toho,
ako dokáže pomôcť (aspoň fiktívne) slabému
dieťatku, v tomto prípade dokonca Božskému
dieťaťu. Istý profesor teológie zvykol hovorievať o tom, ako má z Vianoc veľmi čudesné pocity: „Na prednáškach študentom rozprávam o
Bohu ako o mocnom Pantokratorovi – Pánovi a
Vládcovi všetkého. A tu zrazu prídu Vianoce, a
ja nič iné nepočúvam, len sladkasté reči o die-

ťatku Ježiškovi.“ Vianočné obdobie je skutočne
v mnohom výnimočné. Mocný a všemohúci
Boh na základe svojho rozhodnutia prichádza
k nám ako malé bezbranné dieťa. Nikomu nezazlievam, ak ho pochytí určitá sentimentalita. Dokonca aj v kňazskom breviári (liturgickej
modlitbe) je súčasťou vianočného hymnu táto
myšlienka: „On (Ježiš) nepohrdol jasľami, / pokorne leží na sene! / o trošku mlieka prosí ten, /
čo živí všetko stvorenie.“ Ale zároveň je správne
pri týchto citoch pokročiť ďalej. „O trošku mlieka prosí ten, čo živí všetko stvorenie...“ Nie ja
som ten, ktorý premožený atmosférou jasličiek
veľkodušne niečo Bohu daruje. Paradoxne, On
– hoci je len zraniteľným dieťaťom – obdarúva
nás. Ktosi povedal, že neha je hrejivosťou ľudského srdca. Ak dokáže mať človek viac citu a
súcitu v srdci s inými v ich zraniteľnosti, slabosti
a biede, to už nie je falošná sentimentalita, ale
hodnota, ktorá pretvára svet. Možno aj preto
prišiel Boží Syn na zem v pokojnej, tichej a svätej noci, a nie s lomozom a uprostred bleskov.
Milí Bernolákovčania, všetkým vám prajem,
nech tajomná a podmanivá sila lásky a duchovnej krásy, ktorú nám v Betleheme priniesol
Spasiteľ, napĺňa pokojom, dobrom a láskou aj
naše srdcia a robí tento svet ľudskejším a krajším aj cez nás, nielen v čase vianočnom. Radostné Vianoce a požehnaný nový rok!
Branislav Čaniga
bernolákovský farár
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SPOMIENKA NA FUTBAL – FAUST

ulice, ktorí mladosť prežívali futbalom v škarpe
pri železničnej trati. Obaja mali danosti na špecifickú brankársku rolu, veď to poznáte, ak totiž
zlyhá brankár, za ním je už len holá sieť a je z
toho gól. Hráči v poli sa môžu zaskočiť a mnohé
chyby jeden po druhom naprávať, ale v bráne
predstavujete „poslednú inštanciu“, ktorá môže
veľa pokaziť, alebo po hráčoch poľa napraviť.
Odmalička boli totiž obaja neposedne pohybliví. Mali vlohy na skákanie do výšky i diaľky. Hravo preskakovali svoje výšky. Chytacia technika
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ROVNOVÁHA „NÁŠHO“ PROSTREDIA
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Narodili sa
Michal Chovanec
Klára Mosorjaková
Nela Dulovcová
Eliáš Tencer
Adela Štelzerová
Leonard Pálfi
Sebastián Šléz
Richard Hrončák
Ján Harman
Viktória Jedlovcová
Eduard Antal
Karolína Bánovská
Olívia Móžiová
Jerguš Révay
Alex Kiss
Sandra Chalaniová
Lenka Hanková
Šimon Kečkéš
Klára Šmidová
Oliver Tarča
Viktor Pokryvač
Jakub Bíro
Lukáš Kostúr
Alžbeta Janíková
Filip Hudák
Lukáš Kabát
Boris Rigo
Olívia Kratochvílová
Filip Minárik
Matej Vakonits
Michaela Erdödyová
Sebastián Vajai
Michal Prekop

STRETNUTIE PO 50-TICH ROKOCH
Lukáš Kander a Jana Stránska
Michal Mikuš a Romana Kováčová
Ján Šraga a Monika Hideghétyová
Anton Príkopský a Oľga Dolganova
Matúš Diabolko a Katarína Kováčová
Tomáš Meszároš a Jana Michalčíková
Rastislav Hronský a Diana Kořínková
Eduard Kašša a Renáta Cedulová
Peter Daňko a Miriama Stavarová
Zdenko Vlkovič a Katarína Heldová
Jaroslav Ihelka a Silvia Bubeníková
Peter Novek a Katarína Kováčová
Jozef Gabaj a Ingrid Komendová
Štefan Danko a Veronika Vargová
Martin Longauer a Anna Valičková
Ján Marcin a Michaela Kováčová
Peter Kolarovič a Jana Takáčová
Andrej Tekeľ a Barbora Magerčáková
František Hanzel a Michaela Černáková
Marko Traunfelner a Michaela Luknárová
Tomáš Halagan a Jolana Steblová
Peter Zváč a Petra Feketová
Michal Mokroš a Nataliya Shilova
Pavel Maluš a Klaudia Kolarovičová
Michal Bais a Šarlota Otčenášová

Uzavreli manželstvo
Diego Martínez Díaz a Miroslava Škodová
Marek Mikyška a Denisa Kramáriková

Oslávili jubileum
august
Jozefína Ederová
Mária Hudáková
Helena Holičová
Ľubica Krammerová
Jozef Klas
Zuzana Čajkovičová
Anna Líšková
Ľudmila Nováková
Jarmila Selecká
Marta Kukumbergová

ZÁPIS DO PAMÄTNEJ KNIHY
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Bol to krásny deň, keď sme boli pozvaní na slávnostný zápis do kroniky obce. Milým úsmevom
a príjemným slovom nás privítal pán starosta
Mgr. Richard Červienka a pani Elena Molnárová, ktorá nám pomohla pri tomto akte. Krásnou poéziou, prednesom pani Lucie Benkovics
a pani Márie Nagyovej s klavírnym sprievodom
Mgr. Jarmily Boškovej a nádhernými melódiami. Nakoniec odovzdanie krásnej farebnej
kytice a malého darčeka nám navždy ostane
v srdci ako spomienka na tento okamih. V mene
všetkých jubilantov srdečne ďakujem.
Eva Šticová
z Obilnej ulice
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september
Jozef Holka
Danka Heribanová
Miloš Vaško
Jozef Marko
Jaroslav Fuks
Irma Turanová
Katarína Zemánková
Janka Šišáková
Alžbeta Horňáková
Rudolf Špaček
Mária Takáčová
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október
Viera Beganová
Terka Bachratá
Eva Kinčešová
Alojz Hanic
Margita Malíšková
Pavel Dulai
Emília Horváthová
Alica Satúryová
Margita Kovesiová
Alžbeta Leginská
Terézia Srnová
Helena Benedeková
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Polstoročie je veľa rokov, a dokázali sme to
prežiť. Každý po svojom. Dňa 16. septembra sa
uskutočnila stretávka spolužiakov 9. A po 50tich rokoch, ktorí končili ZDŠ v roku 1967.
Najskôr sme zašli na cintorín, kde sme položili
na hlavný kríž kyticu a zapálili sviečky, aby sme
si uctili spolužiakov, ktorí už nie sú medzi nami.
Pekne prestretý stôl a slávnostná večera nás už
čakali v neďalekej reštaurácii. Pozvanie prijali
panie učiteľky Jana Conortová (Dvončová), Lýdia
Gašparová a pán učiteľ Ivan Repka.
Každý jeden z nás si zaspomínal na krásne školské roky, na zbojstvá, ktoré už dnes nie sú ani
pravdou, na učiteľov, ktorí nás učili, na spolužiakov, ktorí už nie sú medzi nami. O chvíľu sme
boli opäť deťmi, ktoré chodili do školy a veľa
toho povyvádzali. Stretnutie prebiehalo v priateľskom duchu, a takto sme vydržali dlho do
noci. Bolo nám veľmi dobre, a týmto chcem ešte
raz veľmi pekne pozdraviť všetkých spolužiakov
a učiteľov. Do skorého videnia.
Katarína Hankovská

Navždy nás opustili
Rozália Jánošíková
Ľudovít Novák
Milan Takáč
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Mária Kovácsová
Mária Múčková
Alojz Szalay
Helena Grebečiová
Anna Baďurová
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Brigita Navarová
Mária Tomčíková
Eva Bošková
Ján Chrťan
Imrich Váczy
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SPOMIENKY
Slza v oku a v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, to osud vzal,
odišla si nám všetkým, ktorí sme Ťa radi mali.
Odišla si bez toho, aby nám Tvoje ústa
zbohom dali.
So smútkom v srdci sme si dňa 2.
novembra pripomenuli 1. výročie
úmrtia našej matky, babky, prababky a praprababky
Rozálie Bulkovej.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú
spomienku. S úctou
a láskou v srdci spomínajú dcéra Milka, Evka
a syn Janko s rodinami. Ďalej rodina Ciprová
a rodina Olvecká.

Dňa 15. júna sme sa rozlúčili s pani Máriou
Wenzlovou, ktorá nás opustila vo veku 72 rokov. Dňa 19. septembra sme sa rozlúčili s pani
Helenou Grebečiovou, ktorá nás opustila vo
veku 78 rokov. Obe členky pracovali dlhé roky
ako desiatkarky Miestneho spolku SČK v Bernolákove.
Dňa 15. augusta 2017 sme sa rozlúčili s pani
Máriou Jaškovou, ktorá nás opustila vo veku
89 rokov. Pani Jašková patrila k zakladajúcim
členkám SČK v Bernolákove, dlhé roky bola
členkou predsedníctva a desiatkarkou miestneho spolku. Taktiež bola členkou Zdravotnej
družiny SČK.
Hlboko sa skláňame pred prácou, ktorú
obe tieto naše členky pre MS SČK vykonali.
Srdečne ďakujeme aj za nimi zachránené životy
a vyjadrujeme úprimnú ľútosť nad ich odchodom.
Predsedníctvo Miestneho spolku SČK v Bernolákove vyjadruje aj touto formou úprimnú
sústrasť pozostalým rodinám.
Mária Nagyová
Miestny spolok SČK

Posledný pozdrav kamarátkam Helenke Grebečiovej a Anke Baďurovej
Nastala jeseň, keď zaznela labutia pieseň kamarátok nášho zboru, Helenky a Anky.
Odišli ste tíško ako šelest motýlích krídel, čo sa
v slnku lesknú ako drahokam. Vaše duše odleteli
k nebeským výšinám. Zmĺkol Váš milý hlas, čo
vrúcnym slovom a piesňou dlhé roky vítal nás.
Prázdne miesta ostali v našom zbore. Vašu pracovitosť a elán do práce nezastavila ani choroba.
Anka dlhé roky zastávala funkciu predsedníčky
Zväzu žien, neskôr Klubu dôchodcov. Bola vo
viacerých výboroch v miestnych organizáciách,
členka Červeného kríža, Zväzu invalidov. Veľa
práce urobila pre našu obec. Helenka je tvárou
filmu vytvoreného pri príležitosti 800-tého výročia prvej písomnej zmienky o obci. Pokiaľ jej
zdravotný stav dovolil, pracovala vo výboroch
Klubu dôchodcov, Červeného kríža, Zväzu invalidov Nádej. Pri zažatom kahanci spomienka
navždy ostane v našom srdci.
Česť nehynúcej pamiatke. Lúčia sa s Vami kamarátky zo speváckeho zboru Čeklísanky, Vaši najbližší a občania obce Bernolákovo.
Eva Šticová

Bernolák 4/2017

Bernolák 4/2017

Dňa 23. septembra 2017 sa v Kultúrnom dome
konal slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce.
Pozvanie starostu a Zboru pre občianske záležitosti prijali jubilanti, ktorí sa v 1. polroku 2017
dožili významných životných jubileí 80 a 85
rokov. V rovnaký deň boli do pamätnej knihy
zapísaní naši najmenší spoluobčania.
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Ernestína Pekarová
Ladislav Hreha
Emília Kelemenová
Eliška Uhrová
Helena Rakická
Lýdia Gašparová
Juraj Kurucz
Karol Kocka
Milan Stredanský

Spoločenská rubrika

Spoločenská rubrika

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Práce žiakov Výtvarného odboru ZUŠ v Bernolákove na tému ľudových motívov.
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