Veselé Vianoce a PF 2016

Starosta obce a zamestnanci obecného úradu Vám prajú príjemné prežitie vianočných
sviatkov a úspešný nový rok 2016.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým aktívnym firmám, spoločenským organizáciám
a spolkom i jednotlivcom pôsobiacim v našej obci, ktorí prispeli k jej rozvoju a k zlepšeniu
života v nej v roku 2015.

Zo stola redakčnej rady
Želajme si kvalitu
Rok 2015 sa chýli ku koncu, a preto mi napadlo, že sa ho pokúsim zbilancovať očami našej redakčnej rady.
V rukách držíte štvrté tohtoročné vydanie. Štvrté vydanie redakčnej
rady v novom, pomerne „úspornom“ zložení štyroch žien. Niekedy si
vravíme, že nás je málo a hodila by sa posila, inokedy máme pocit, že
je nás viac ako dosť. Pri každom jednom čísle sme sa vždy poriadne
nadchli, povymýšľali, dohodli, naplánovali, zorganizovali a občas aj
dobre pohádali, nakoniec však vždy udobrili.
Najmä sme sa však naučili, že keď sa niečo robí s úprimným zanietením a snahou byť fakt dobrý, ba ešte o kúsok lepší, tak to napokon
dobre dopadne.
Presvedčili sme sa tiež, že je tu množstvo šikovných ľudí a pekných
miest, ktoré len treba objaviť. Že tu žijú ľudia, ktorým naozaj úprimne záleží na tom, ako bude ich okolie vyzerať a neváhajú pridať ruku a
nezriedka i vlastné prostriedky k dielu. Ale stále je ich menšina. Veľmi
by sme sa tešili, keby sa tu našlo viac angažovaných občanov, ktorí do
Bernolákova nechodia len „prespať“, ale ktorí sa budú o dianie v obci
zaujímať viac. A my budeme rady pri tom, aby sme to mohli zaznamenať na stránkach Bernoláka. Rovnako by sme uvítali, keby aj poslanci
prostredníctvom nášho časopisu informovali občanov, na čom pracujú
a aké majú plány jednotlivé komisie. Zatiaľ sme z ich strany veľkú
aktivitu nezaznamenali...
Jasné, všade sa nájdu neprajníci, ale tí nám rozhodne chuť pracovať

a robiť ďalšie pekné a kvalitné čísla nevezmú. Práve naopak, opäť nás
len postrčia k tomu byť lepší, dokázať, že sa veci dajú robiť aj inak,
ako bolo možno zvykom.
Okrem tlačiarenských škriatkov, ktorí nám občas zavaria, máme aj
výdatného pomocníka, ktorý dokáže naše horúce hlavy, vyhrotené
emócie a rýchle prsty múdrou radou upokojiť. Je to Slávo Vokoun
a patrí mu naša vďaka, najmä za jeho rozvahu aj spoluprácu na každom jednom čísle.
A aké sú naše plány do budúcna? Žije tu množstvo žiakov a študentov a my neveríme, že sa medzi nimi nenájde niekto, kto
vie napísať kvalitný článok aj iným štýlom, ako „stalo sa za pekného počasia“. Veľmi rady by sme objavili takéto mladé talenty
a dali im priestor. Samozrejme chceme naďalej prinášať aktuálne
témy, objavovať zaujímavé osudy, pripomínať si aj dávnejšiu históriu
a podporovať nápady, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v Bernolákove. Veríme, že aj ďalší rok si budete môcť prečítať veľa pekných
textov, ktoré vám na týchto stránkach prinesieme. Robíme to totiž
rady.
A na záver pripájam ešte niekoľko prianí k vianočným sviatkom. Všetkým nám želám kvalitu miesto kvantity. Spomalenie a precítenie rodinných vzťahov, namiesto každoročnej predsviatočnej naháňačky.
Nech sme zdraví a šťastní, prajní a slobodní, nech sa nám tu spolu
vzájomne dobre dýcha a žije.
A špeciálne deťom želám, aby bol kopec na Hlbokej biely aspoň
do marca :-)

Krásne sviatky za redakčnú radu želá Katarína Barošová
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SMS-info: Návrh oznamu na webovú stránku

Vážení občania,
obec Bernolákovo Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS alebo e-mailových správ,
podľa vlastného výberu. Pre odber správ zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu na stránke:
http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/bernolakovo
V časopise Bernolák 3/2015 bola nesprávne uvedená informácia o e-maile a tel. čísle, za čo sa ospravedlňujeme. Svoju požiadavku na odber správ nám môžete zaslať aj na e-mailové adresy: obec@bernolakovo.sk, marcela.turinicova@bernolakovo.sk, alebo
telefonicky na čísle 02/45993911 kl. 108.

Obnova lokálnych detských ihrísk v Bernolákove

Bernolák 4/2015

Tento rok sme sa zamerali aj na obnovu lokálnych
detských ihrísk v našej obci. Sme si vedomí toho,
že obec sa rozrastá a jedno veľké detské ihrisko v jej
centre (na Školskej ulici) obyvateľom našej obce nestačí. Totiž nie každý ho má nablízku. Preto je nutné
zamyslieť sa v prvom rade nad obnovou už jestvujúcich menších ihrísk a taktiež vytvárať ďalšie detské ihriská v nových lokalitách našej obce. V tomto
roku sa nám podarilo obnoviť lokálne detské ihriská
na dvoch miestach: na Žabáku a na Obilnej ulici.
Nové detské ihrisko sme zriadili na ulici Topoľový
rad.
V tomto trende chceme pokračovať aj v budúcom
roku. Verím, že sa podarí zriadiť aj ďalšie menšie
či väčšie detské ihriská v nových lokalitách našej
obce, napríklad v jej južnej časti či v lokalite Poľná.
Našu snahu si všimol aj Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) a projekty zriadenia detského ihriska na ulici Topoľový rad a obnovy
ihriska na Obilnej ulici sa nám podarilo zrealizovať
vďaka podpore BSK. Veľkú časť finančných prostriedkov poskytol práve kraj. Ďakujeme.
Na projektoch sa ďalej finančnými prostriedkami
i dobrovoľníckou činnosťou podieľali: obec Bernolákovo, Nadácia Tatra banky a občianske združenie
K VECI.
Taktiež sa podarilo, vďaka nemenovanému sponzorovi, kompletne vynoviť detské ihrisko v materskej
škole.
Všetkým srdečne ďakujem za pomoc a spoluprácu.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce
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Cyklotrasa Bernolákovo – Nová Dedinka

Dňa 20.11.2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie cyklotrasy Bernolákovo Nová Dedinka. Pozvaní hostia a občania
využili túto možnosť a zúčastnili sa oslavy
na začiatku cyklotrasy v našej obci. Slávnostné príhovory predniesli:
• podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja RNDr. Martin Zaťovič,
• starosta obce Bernolákovo Mgr. Richard
Červienka,
• starostka obce Nová Dedinka pani Viola
Takáčová,
• riaditeľ spoločnosti Swietelsky, spol.
s r.o. Ing. Juraj Šiška,
• národný cyklokoordinátor Ministerstva

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR Ing. Peter Klučka,
• riaditeľ správy vnútorných vôd Slovenského vodohospodárskeho podniku Ing.
Vojtech Kontsek.
Cyklotrase požehnal náš dôstojný pán farár Mgr. Juraj Kormúth.
Po prednesení príhovorov a požehnaní
cyklotrase sa pristúpilo k slávnostnému
prestrihnutiu pásky a po prvýkrát sme
sa tak mohli oficiálne prejsť po otvorenej
cyklotrase Bernolákovo - Nová Dedinka
alebo Nová Dedinka - Bernolákovo.
Napriek tomu, že pri jej budovaní sme
museli bojovať s mnohými závažnými

problémami, dnes môžeme spokojne povedať, že sa dielo podarilo.
Všetkým nadšencom bicyklovania a prírody prajeme veľa pekných a príjemných
zážitkov.

1.
Obecný úrad Bernolákovo hľadá
opatrovateľky s ukončeným opatrovateľským kurzom. Bližšie informácie môžete dostať v podateľni OcÚ Bernolákovo, Hlavná 111, Bernolákovo
2.
Správna rada Penziónu POHODA
n.o. vydáva v súvislosti s článkom, resp.
rozhovorom poslankyne Martiny Jánošíkovej v časopise Bernolák č. 3/2015
toto prehlásenie: Kompetencie Správ-

nej rady neziskovej organizácie Penzión POHODA n.o. sú jasne vymedzené
Štatútom. Žiaden z členov správnej rady
(vrátane je predsedníčky) neprichádza
do kontaktu so žiadosťami o poskytnutie sociálnej služby v zariadení Penzión POHODA n.o. a ani so žiadosťami
o prenájom sociálneho bytu, ktoré sa
nachádzajú v objekte, v ktorom sídli aj
zariadenie Penzión POHODA n.o..

3.
Správna rada Penziónu POHODA
n.o. praje všetkým obyvateľom zariadenia POHODA ako aj obyvateľom Bernolákova vianočné sviatky plné pokoja
a porozumenia. Do nového roku 2016
prajeme všetkým pevné zdravie, lásku
a pohodu.
Mgr. Iva Pipíšková
zástupkyňa starostu

Bernolák 4/2015

Oznamy Obecného úradu
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Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2016
Nálepky na smetné nádoby na rok 2016 bude možné zakúpiť v dňoch 1. 2. – 26. 2.
2016 na prízemí obecného úradu nasledovne:
Pondelok		
Utorok			
Streda			
Štvrtok			
Piatok			
Obedňajšia prestávka

8.00 – 18.00 hod.
–
7.30 – 16.00 hod.
7.30 – 16.00 hod.
7.30 – 12.00 hod.
12.00 – 13.00 hod.

Občania môžu úhradu zrealizovať aj bankovým prevodom na č. účtu:
2621730240/1100 Tatra banka a.s., Variabilný symbol: 1330132016. Pri každej
platbe je potrebné uviesť: meno a priezvisko, adresu a telefónne číslo.
Po pripísaní úhrady na účet, obecná polícia bude kontaktovať občanov a odovzdá
im príslušnú nálepku.

Nálepky na rok 2015 sú platné až do 26. 2. 2016.
Smetné nádoby, ktoré nebudú po 26. 2. 2016 označené nálepkou na rok
2016, nebudú po tomto termíne vyvezené.
Cenník poplatkov je nezmenený a platí ako pre rok 2015.
Sadzba a určenie poplatku

Bernolák 4/2015

A) nádoba s objemom 110 alebo 120 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
Platí pre 3 – 6 osôb
- cyklom vývozu 104 vývozov za rok (vývoz 2x za týždeň)
- s cyklom vývozu 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)
Platí pre 1 – 2 osoby
- s cyklom vývozu 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)
pre záhrady a stavby na individuálnu rekreáciu mimo
záhradkárskych osád
B) nádoba s objemom 140 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
C) nádoba s objemom 240 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)
- s cyklom vývozu 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)
D) nádoba s objemom 1100 l
- 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						
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Sadzba

Poplatok

0,0097 €/ l

60 €

0,0097 €/ l
0,0103 €/ l

121 €
32 €

0,0058 €/ l

18 €

0,0097 €/ l

70 €

0,0097 €/ l
0,0097 €/ l

121 €
60 €

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

Pre zber sa určujú minimálne množstvá
zberných nádob a cyklus vývozov nasledovne:
a/ rodinné domy s jedným až tromi bytmi –
1 ks 110 alebo 120 litrovej zbernej nádoby
pre každý samostatný byt s vývozným cyklom
• pri počte s jednou až dvomi bývajúcimi
osobami v byte – 26 vývozov za kalendárny
rok /dvojtýždňový vývoz/
• pri počte s tromi až šiestimi bývajúcimi
osobami v byte – 52 vývozov za kalendárny
rok /týždňový vývoz/
• pri počte so siedmimi a viac bývajúcimi
osobami v byte – 104 vývozov za kalendárny rok /2 x vývoz za jeden týždeň alebo
52 vývozov za kalendárny rok s použitím
dvoch nádob/
b/ byt v bytovom dome, pokiaľ nie je použitá 1100 litrová zberná nádoba pre všetkých
užívateľov bytového domu – l ks 110 alebo
120 litrovej zbernej nádoby s vývozným cyklom
• pri počte s jednou až dvomi bývajúcimi
osobami v byte – 26 vývozov za kalendárny
rok /dvojtýždňový vývoz/
• pri počte s tromi až šiestimi bývajúcimi
osobami v byte - 52 vývozov za kalendárny
rok /týždňový vývoz/
• pri počte so siedmimi a viac bývajúcimi
osobami v byte – 104 vývozov za kalendárny rok /2 x vývoz za jeden týždeň/
alebo 52 vývozov za kalendárny rok s použitím dvoch nádob
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie o
miestnom poplatku na prízemí obecného
úradu v termíne 1. 2. – 26. 2. 2016 v čase
určenom pre predaj nálepiek.
Vývoz smetných nádob počas vianočných
sviatkov 2015 zostáva nezmenený.

POĎAKOVANIE
Strednej odbornej škole J. A. Gagarina v Bernolákove – pracovisku
Spojenej školy Ivanka pri Dunaji
Vážená pani riaditeľka Ing. Katarína Kubišová, Vážený pán Ing. Štefan Danko,
v roku 2015 sme sa stretli mnohokrát pri rôznych podujatiach či príležitostiach, ktoré organizovala Spojená stredná škola.
Ďakujem za všetky Vaše aktivity, ktoré pomáhajú strednej škole byť jednou z vlajkových lodí spomedzi stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Osobitne chcem poďakovať za Váš aktívny prístup a pomoc pri realizácii projektov obce Bernolákovo, ako boli napríklad pomocné práce v rámci príprav na Dni obce 2015 a tiež veľmi pekne ďakujem za pomoc pri realizácii projektov obnovy detských ihrísk
v Bernolákove. Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu a prajem Vám i strednej škole veľa úspechov v roku 2016.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce

Vianočné sviatky sa pomaly, ale isto blížia a nás by zaujímalo, na čo sa v súvislosti s Vianocami najviac tešia žiaci
prvého stupňa našej ZŠ?
...na to, ako sa celá rodina stretne pri vianočnom stole a budeme oslavovať narodenie Ježiša Krista. A ešte sa teším na darčeky pod stromčekom.
VLADKO
...na vianočný stromček, darčeky a na narodeniny môjho kamoša Erika, ktoré oslavuje dňa 25. decembra.
HUGO
...teším sa na Silvester, na Vianoce, na to, že (snáď) budeme
všetci zdraví a šťastní. Teším sa na trhy pred školou, na trhy
v Bratislave a na školské prázdniny.
MAXIM

... teším sa na vianočné pečivo, ako sú perníky, ktoré ozdobujeme a malé rožky s priemerom 5 cm. Aj na darčeky - možno
dostanem klietku na andulky, čo je môj sen, že budem mať
andulky. A keď prejdú Vianoce, tak bude nový rok 2016, juhú!
NICOL
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Minianketa

...na vianočné trhy, vianočnú atmosféru a na darčeky, ktoré
nás čakajú pod stromčekom.
PETER
... na Vianociach sa mi páči, že dostávam darčeky, môžem byť
s rodinou, že sú dlhé prázdniny. Teším sa na jedlo a pečivo.
MELÁNIA

Vážení občania,
dovoľte mi, aby som Vám oznámil, že v decembri 2015 končí
svoje pôsobenie v Bernolákove praktická lekárka pre dospelých
MUDr. Edita Šimková. Počas rokov lekárskej praxe, ktoré od septembra 1989 strávila v Bernolákove, jej rukami prešli desiatky
tisíc pacientov. Pacientov, ktorí potrebovali liečiť nielen choré
telo, ale častokrát i ubolenú dušu. Pacientov, ktorí našli u nej
nielen odbornú lekársku pomoc, ale i porozumenie, podporu
a láskavé slová. Pri výkone svojho nesmierne náročného a zodpovedného povolania tak uplatnila nielen odborné vedomosti,
ale i vzácnu ľudskosť a nekonečnú trpezlivosť. Lebo takí sme my,
ľudia, prichádzame do ambulancie častokrát ufrflaní, uponáhľaní, nervózni a čo si budeme navrávať - neposlušní v dodržiavaní
predpísanej liečby a čakáme, že lekár nás za to ešte pochváli
a urobí zázraky na počkanie.
Vážená pani doktorka,
dovoľte mi s veľkou úctou čo najúprimnejšie sa Vám poďakovať
za všetko, čo ste pre svojich pacientov v Bernolákove urobili.
Dá sa však vďaka za všetky tie roky v bielom plášti vôbec vyjadriť slovami? Myslím, že sa to dá jedine srdcom. Rád by som
na záver Vášho pôsobenia v našej obci vyjadril jedno osobné
vyznanie:
Hovorí sa, že anjeli žijú medzi nami, aby zmiernili našu bolesť,
keď je nám ťažko, pohladili svojím krídlom a osušili slzy.
Pre vašich pacientov ste boli Vy tým anjelom. Asi ani neviete,
že Vás volajú naša zlatá pani doktorka. Vaše pôsobenie v Bernolákove sa končí a odchádzate na zaslúžený odpočinok. Želám
Vám do ďalších rokov veľa zdravia, veľa pokojných, slnečných
dní a krásnych chvíľ so svojimi blízkymi. Verím, že na naše Bernolákovo a jeho obyvateľov, ktorí sa na dlhé roky stali súčasťou
Vášho života, budete spomínať v dobrom. My na Vás nikdy nezabudneme.
A vždy, keď Vaše kroky zamieria do našej obce, veľmi radi Vás
privítame.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce

Bernolák 4/2015

POĎAKOVANIE
MUDr. Edite Šimkovej
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Obecná polícia
V novembri hliadka Obecnej polície
v Bernolákove dostala oznam, že po
záhrade našej obyvateľky na Clementisovej ulici pobehuje srnec. Hliadka
ho v spolupráci s hospodárom poľovného združenia odchytila a následne
bol vypustený v revíre.
Poľovné združenie ďakuje pani Gažovej a členovi Obecnej polície pánovi
Kramplovi pri záchrane živého tvora.

Bernolák 4/2015

Karol Navara,
hospodár PZ v Bernolákove
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V novembri sa uskutočnili prednášky
na Strednej a Základnej škole v Bernolákove. Prednášky boli o prevencii proti alkoholizmu a toxikománii.
Okrem toho sme študentov informovali aj o práci policajných zložiek.
Žiakov prednášky zaujali a spolupráca
s nimi je výborná. Obecná polícia vníma túto prácu s deťmi ako prínos pre

budúci vývoj spoločnosti a jej zdravé
formovanie.
Obecná polícia za posledné obdobie
riešila desiatky dopravných priestupkov.
Bolo doriešených niekoľko skládok
odpadu.
Hliadky sa sústredili prevažne počas
víkendov na prevenciu proti alkoholizmu a toxikománii mladistvých a rušenie nočného pokoja, kde boli uložené aj blokové pokuty.
Hliadky Obecnej polície budú dohliadať na verejný poriadok aj
na novootvorenej cyklotrase. Dozerať budú najmä na vodičov, ktorí si
chcú po cyklotrase skrátiť cestu, ale
aj na psičkárov. Hliadka sa pri slávnostnom otvorení cyklochodníka zúčastnila v plnej zbroji.
por. Vladimír Hupka

Dňa 20. októbra 2015 zorganizoval Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Bernolákove bezpríspevkový odber krvi. Odber sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Bernolákove mobilnou
odberovou jednotkou. Odberu sa zúčastnilo 60 darcov:
Lasicová Mariana, Kollár František, Holická Renáta, Šmihlová
Miroslava, Švarda Miroslav, Krampl Milan, Szalaiová Zuzana,
Frindrichová Sabina, Bubeníková Michaela, Kováč Tomáš, Sebestyénová Andrea, Jajcaj Drahomír, Lauko Ondrej, Kováčová
Jarmila, Matula Miroslav, Bučeková Tamara, Šišková Michaela,
Jajcaj Juraj, Chocholáčková Viera, Trubačová Lucia, Dráb Monika, Trubač Juraj, Kövesi Zoltán, Rigová Barbora, Benkovský Ľubomír, Buzgovičová Zuzana, Petrovičová Zuzana, Nagyová Jana,
Koreňová Katarína, Hanúska Pavol, Lukáčová Zuzana, Gracová
Jana, Mikyšková Michaela, Mečiar Martin, Lehotský Juraj, Múčková Lucia, Nagy Gabriel, Takáč Marian, Vrábel Bohuš, Šticová

Zuzana, Vysučáni Ivan, Čambálová Helena, Koporcová Katarína,
Chromčáková Antónia, Sekerka Jaroslav
Členovia hokejbalového družstva:
Dráb Marián, Frindrich Jaroslav, Višváder František, Chromiak
Slavo
Darcovia z Chorvátskeho Grobu:
Černayová Soňa, Melkner Pavol, Valentová Anna, Gabriš Jozef,
Javorková Darina, Kyseľ Martin, Múčková Martina, Fekete Richard, Suchá Jana, Turiničová Marcela, Mrvová Andrea
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Darcovstvo krvi

Starosta obce Bernolákovo a predsedníctvo Miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža v Bernolákove ďakujú všetkým
darcom krvi za ich humánny a šľachetný čin.
Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční 23. februára
2016.

SKOK! predkladá novelu zákona o domácom pálení alkoholu

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o
výrobe a uvádzaní liehu na trh v
znení neskorších predpisov pred-

ložili na rokovanie Národnej rady
Slovenskej republiky poslanci za
SKOK! Jozef Kollár, Daniel Krajcer,
Juraj Miškov a Martin Chren.
„Vychádzame z toho, že veľa
ľudí na Slovensku má ovocné sady,
ovocné stromy vo svojich záhradách,
alebo iný prístup k ovociu. Je
tradíciou, že takto podomácky pripraveným alkoholom sa potom častujú, ochutnávajú a porovnávajú, kto
vypálil lepšiu. Dnešný právny stav je
taký, že toto dovoľuje len v registro-

vaných, tzv. verejných páleniciach
– čo je z mnohých dôvodov nepraktické a takisto to stojí relatívne dosť
peňazí – pretože je potrebné z takto
vyrobeného alkoholu zaplatiť daň,
ktorá nie je nízka,“ vysvetľuje poslanec NR SR za SKOK! Jozef Kollár.
„Naša novela zákona vychádza
z toho, že majiteľ ovocia si môže
zakúpiť certifikovanú aparatúru
na destilovanie alkoholu, ktorú si
nechá zaregistrovať. Následne môže
vypáliť až do 50 litrov ovocného des-

tilátu ročne pre vlastné potreby,“
hovorí predseda strany SKOK! a poslanec NR SR Juraj Miškov.
„Tzv. pálenie alkoholu z vlastného ovocia pre vlastnú potrebu je
na Slovensku dlhodobou tradíciou
a nič na tom nemenia ani hroziace
prísne postihy v prípade, že sa to
vykonáva nelegálne. SKOK! presadzuje, aby štát umožnil ľuďom robiť
len to, čo robia aj do teraz, akurát v
súlade so zákonom,“ uzavrel poslanec NR SR za SKOK! Daniel Krajcer.

Údaje objednávateľa: Slovenská občianska koalícia, Štefánikova 41, 811 04 Bratislava 1, IČO 4241 8186.
Údaje dodávateľa: obec Bernolákovo, Hlavná 111, Bernolákovo 90027, IČO: 00304662
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Zmyslom návrhu novely zákona,
ktorú predkladá strana SKOK! je,
aby majitelia ovocia, ktorí z neho
chcú vyrobiť ovocný destilát pre
vlastnú potrebu, to mohli robiť
legálne, na oficiálnych zariadeniach, bez strachu o svoje zdravie.
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Modrý piatok venovaný Esterházyovcom
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Esterházyovci a Bernolákovo (vtedy
Čeklís) historicky patria k sebe. Kultúrny
dom pripravil na 20. 11. 2015 pre milovníkov histórie jedinečné podujatie venované jubileu 300. výročia narodenia kancelára Františa Esterházyho (19. 9. 1715 – 7.
11. 1785). O Esterházyovcoch a živote vysokej šľachty rozprávali historici Mgr. Gábor Strešňák a PhDr. Michal Duchoň, PhD.
Preberané historické obdobie dotvorila
hudba Jozefa Haydna, ktorú majstrovsky
interpretovalo Muchovo kvarteto. Čo sme
sa dozvedeli?
Esterházyovci, rod z osady Esterháza,
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dnes súčasť obce Nový Život pri Zlatých Klasoch, začal stúpať na spoločenskom rebríčku po bitke pri Moháči
v roku 1526. Benedikt Esterházy sa oženil
s Helenou Bessenyei de Galanta. Jej rod
bol v Galante a na okolí veľmi významný, avšak v tej dobe vymieral po meči
a Esterházyovci po nich získali najviac majetku. Preto sa Esterházyovci začali písať
s prívlastkom „de Galanta“. Benediktov
syn František Esterházy (1533 - 1604)
sa venoval kupčeniu s dobytkom a získal župnú funkciu – stal sa podžupanom
Bratislavskej stolice. S manželkou Žofiou

Ilešházyovou mali troch synov – Mikuláša
(1583), Daniela (1585) a Pavla (1587).
V ich generácii sa rod rozvetvil
na tri základné vetvy – fraknóovská, česnecká a zvolenská. Súčasťou fraknóovskej
línie sa neskôr stala Čeklíska vetva.
Za pôsobenia Mikuláša (1583-1645) rod
zaznamenal najväčší vzostup. Dopomohli mu k tomu aj manželstvá s majetnými
manželkami. Získal majetky Thurzovcov
a s nimi aj Šintavské panstvo s Čeklísom.
Svoju dvorskú kariéru skončil ako palatín
(miestodržiteľ panovníka). Takže za obdobie troch generácií sa rod ocitol na špičke
uhorskej aristokracie.
Mikulášov pravnuk František (19. 9. 1715
– 7. 11. 1785) sa stal kancelárom Márie
Terézie a jeho 300. výročie narodenia
si tento rok pripomíname. Bola mu venovaná konferencia v Senci 22. 9. 2015
a v piatok 20. 11. 2015 sme si ho pripomenuli v Bernolákove.
Esterházyovci po celý čas verne stáli
po boku Habsburgovcov. Boli predurčení, že budú zastávať vysoké úradnícke funkcie. František mal blízky vzťah
k Františkovi Lotrinskému. Obaja boli
členmi viedenskej slobodomurárskej lóže.
František Esterházy ako vysoký úradník
razil cestu reformám Márie Terézie a jej
syna Jozefa II. Deti Esterházyovcov sa
od malička pohybovali po boku otcov na
kráľovskom dvore. Videli, ako sa spravuje
krajina, ako sa robí vysoká politika.

návala obrazovú a sochársku
výzdobu kaštieľov. V kaštieli
Esterházyovcov v Senci žil
Ján Hummel s manželkou
Margarétou – boli to rodičia
známeho hudobníka Jána
Nepomuka Hummela (1778
– 1837), ktorý sa v Senci začal učiť hrať na hudobných
nástrojoch.
Esterházyovci,
ktorým patril kaštieľ v Eisen-

stadte, mali dvorskú kapelu,
v ktorej hral a skladal hudobné diela Jozef Haydn (1732 –
1809). A preto nám Muchovo
kvarteto pripomenulo túto
dobu majstrovskou interpretáciou jeho skladieb. Kto to
videl a počul, vie najlepšie, o
čom hovorím. Podujatie sme
zachytili s kamerou a môžete
si ho pozrieť na internete.

Esterházyovci žijú v súčasnosti vo viacerých krajinách, ale
na Slovensku nie. S niektorými ich potomkami sa stretla
pani Švardová, ale o tom si
povieme niekedy nabudúce.
Uznanie za prípravu krásneho
večera si zaslúžia Peter Quarda a Andrea Grebečiová.
Jaroslav Vokoun
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Vo Viedni bola dôležitá znalosť nemčiny. Absolvovali jezuitské školy. Ku kariérnemu
životu patrilo, že mládenci
absolvovali kavaliérsku cestu
po Európe, čo patrilo k vtedajšej forme vzdelávania.
Mestečko Čeklís sa vďaka Esterházyovcom posunulo na
vyššiu úroveň postavením
sídelného kaštieľa v prvej
štvrtine 18. storočia. Barokový kaštieľ sa stal rezidenčným sídlom a Esterházyovci
tu trávili časť roka. Inaka,
ako vysokí kráľovskí úradníci väčšiu časť roka trávili
v blízkosti kráľovského dvora. Obyvatelia obce boli ich
poddaní a mali povinnosť
robotovať pre panstvo. Zabezpečovali aj práce potrebné pre chod kaštieľa. Kočiši
z Bernolákova dovážali tovar
až z Viedne.
Šľachta prispievala ku kultúrnemu rozvoju, bola podporovateľom hudby, objed-

*******************************************
Január

*******************************************
Február

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 osem 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.
--30.1.1767 bolo vydané cisárske privilégium, ktoré
zaručovalo viaceré výhody pre vlastníkov kartúnky
(manufaktúra na tkaniny z bavlny) v Čeklísi.

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.
--6. 2. 1870 sa v dome č. 58 narodil Matej Kinčeš.
V r. 1919-1920 bol richtárom.
--10.2.1897 sa v dome č. 74 narodil Jozef Kormančík.
V r. 1946 bol predsedom národného výboru.
--14. 2. 2013 Slovenská pošta vydala poštovú známku
„Významné športové podujatia: Ján Popluhár (1935
– 2011)“ s nominálnou hodnotou 0,65 €.
--24. 2. 1958 v Salzburgu zomrel Karol Eszterházy,
posledný gróf v Bernolákove.

*******************************************
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Historický kalendár
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Divadlo na kolene

Bernolák 4/2015

Problém túlavých mačiek
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V minulom čísle sme uverejnili príspevok
o problematike premnoženia túlavých mačiek v našich uliciach. O vyjadrenie k tejto
problematike sme poprosili aj veterinárku
z Bernolákova, MVDr. Ivanu Szakállovú.
Problém túlavých mačiek je problémom nejednej obce či mesta. Mačka je polyestrické
zviera s pohlavnou sezónnosťou. To znamená, že má ruju opakovane, v istých obdobiach
roka je úzko spojená s dĺžkou dňa. V našich
podmienkach sú mačky bez pohlavnej aktivity v mesiacoch október-december. Mačka
môže byť gravidná už vo veku 4-5 mesiacoch
2-3 krát ročne. Tak sa za krátky čas premnoží do nepríjemných počtov. Zákaz kŕmenia
mačiek však ich pohlavný cyklus nezastaví
a tento problém nevyrieši. Kŕmenie mačiek má význam, ak je spojené s kastračným
programom. Kŕmením sa naučia chodiť na
určité miesto za potravou. Je potom ľahšie
ich odchytiť, kastrovať, prípadne ošetriť. No
kastrácia len túlavých mačiek tiež nepostačí.
Riešenie tohoto problému spočíva v osvete všetkých obyvateľov, aby svoje zvieratá
zbytočne nemnožili a rozumne pristupovali
k nekontrolovanému množeniu. Ešte stále
panuje povedomie, že za túlavé mačatá môžu
len mačky. Ale nazabúdajme aj na kocúrov
schopných kryť aj tridsaťkrát za deň. Kastráciou nielen tulavých mačiek, ale aj mačiek
z dvorov rodinných domov je možné ich populáciu v obci stabilizovať, a tým aj mačkám
z ulice efektívne pomôcť. Mačka je lovec
a lovcom (často ešte lepším) ostáva aj po
kastrácii, pretože ju neovplyvňuje pohlavný
pud. A naďalej plní funkciu prírodného deratizátora.

V polovici novembra sme
v našom kultúrnom dome
privítali spriatelené ochotnícke divadelné združenie, Divadlo na kolene,
z Častej. Bernolákovskému publiku sa predstavili so svojou komédiou
Panoptikum. Inscenácia
o tom, ako sa v častovskom múzeu objavili
podivné exponáty osobností z histórie a ako
tieto zasiahli do života
pracovníkov múzea. Veríme, že o pol roka bude
recipročne
hosťovať
v Častej naše ochotnícke
divadlo.
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Začiatkom októbra sa 23 členov nášho
klubu zúčastnilo seniorského pobytu
v hoteli SOREA TITRIS v Tatranskej Lomnici. Prežili sme krásny týždeň v Tatranskom národnom parku. Stihli sme veľa
prechádzok po okolí. Tí zdatnejší chodili
na celodenné túry do hôr, ostatní sa vyviezli tatranskou električkou na Štrbské
pleso, do Starého Smokovca, kde si tiež
urobili svoje kilometre. Jeden deň sme
všetci spoločne išli na výlet do Poľska –
Nového Targu.
Cestou do Tatranskej Lomnice sme sa zastavili pozrieť si zrekonštruovaný
Hrad v Liptovskom hrádku. Na spiatočnej
ceste sme sa zastavili na salaši Krajinka
v malebnom prostredí Dolného Liptova,
kde sme nakúpili ovčie mliečne produkty.
Vrátili sme sa všetci spokojní, oddýchnutí
a s množstvom zážitkov.
Na tento výlet sme využili aj dotáciu OÚ
Bernolákovo na čiastkovú úhradu dopravy.
V októbri pri príležitosti dňa úcty k starším sme zorganizovali aj posedenie
s jubilantmi, ktorí sa v druhom polroku
dožívali okrúhleho výročia narodenín.
V kultúrnom programe vystúpili detičky
z materskej škôlky pod vedením svojich

učiteliek. Jubilantom zaspievali Čeklisanky a pani Piterová predniesla peknú
báseň. Predsedníčka KD a starosta obce
odovzdali každému jubilantovi kvietok a
popriali im veľa zdravia a šťastných chvíľ.
O dobrú náladu sa starala skupina DUO
MONTÁNA. Počas prestávok bola žrebovaná tombola.Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí
nám prispeli svojím darom do tomboly.
Menovite:
Mgr. Richardovi Červienkovi
Mgr. Ive Pipíškovej
Náčelníkovi Obecnej polícii p. Kramplovi
Mäsiarstvo - p. Achbergerovi
Kapustáreň - p. Kešjarovej
Kaderníctvo Denis - p. Donátovej
Pálenica Guldan – p. Guldanovi
Záhradkárstvo - p. Dráb
Salón Elena – p. Achbergerovej
Železiarstvo - p. Svrčkovi
Veľkosklad nápojov – p. Ing. Kastlovej
Hydináreň Pro Ovo Bernolákovo
Realitná kancelária - p. Ing. Biskupičovi
Kvetinárstvo - p. D. Švardovej
Advokátska kancelária – JUDr. Holičovi
Poďakovanie patrí aj ostatným členom,
ktorí prispeli hodnotnými darčekmi do
tomboly.

Koncom októbra sme sa zúčastnili brigády na miestnom cintoríne. Ďakujeme
p. Malochovej za bohaté občerstvenie,
ktoré pripravila pre brigádnikov.
Naše speváčky Čeklisanky nezabúdajú
ani na seniorov v penzióne Pohoda, kde
ich boli svojimi piesňami potešiť pri príležitosti mesiaca Úcty k starším.
V novembri sme pre členov Klubu
dôchodcov zorganizovali 6-dňový kúpeľný pobyt v Dudinciach v hoteli Prameň.
Zúčastnilo sa ho 52 členov.
Ďakujeme Obecnému úradu za dotáciu
na dopravu.
Koncom novembra sme zorganizovali pre
24 členov predvianočný nákupný výlet do
Kittsee a v decembri sme pripravili 65 vianočných balíčkov pre dlhodobo chorých
členov klubu, pre našich členov nad 80
rokov a pre bývalé dlhoročné členky výboru. Potešil nás aj sponzorský dar z kapustárne od p. Kesiarovej a Kováčovej.
V mene obdarovaných ďakujeme .
Záverom upozorňujeme členov Klubu
dôchodcov, ktorí majú zaplnené členské
preukazy, môžu si ich prísť vymeniť do
Klubu dôchodcov každý štvrtok od 14.00
do 17.00 hod. a zároveň zaplatiť členské
2 € na rok 2016. Hanicová, Zemanová

Bernolák 4/2015

Zo života Klubu dôchodcov
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Nezabudnuteľný zážitok
Zase prišla jeseň, na nás sadá tieseň ale aj radosť z očakávaných stretnutí. Ako sa strieda v tomto období slnko, dážď, vietor
a mráz, tak sa menia aj nálady v nás. Mesiac október je venovaný úcte k starším. Ako každoročne sa v našej obci pri tejto
príležitosti konajú v Kultúrnom dome oslavy pre našich seniorov.
Prvé stretnutie organizovala obec pre všetkých starších občanov (11.10.). Program začal príhovorom pána starostu Mgr.
Richarda Červienku. Nasledovalo vystúpenie spevákov známeho súboru Kozovanka, ktorí zahrali do tanca i na počúvanie.
Pri malom občerstvení a pozornosti sa všetci prítomní výborne zabavili.
Klub dôchodcov pozval svojich členov a jubilantov na posedenie s občerstvením (24.10.). Po kultúrnom programe a pozdravení jubilantov ženského zboru Čeklísanky pri MO Klubu dôchodcov nasledovala zábava. Za zvuku známej kapely sme
si zaspievali a zatancovali. V prestávke bola žrebovaná tombola, pri ktorej sme sa aj zasmiali.
Touto cestou chcem v mene všetkých zúčastnených srdečne poďakovať p. starostovi a obecnému zastupiteľstvu za toto
podujatie. Zároveň predsedníčke Klubu dôchodcov pani Márii Zemanovej, členkám výboru KD pani Erike Piterovej a Helenke Černayovej, ktoré nás obsluhovali a tiež ich pomocníkom, sponzorom, všetkým účinkujúcim a ostatným občanom,
ktorí pre nás pripravili tieto krásne podujatie.
Všetkým želám požehnané Vianoce a veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti do nového roka 2016.
Vaša stála dopisovateľka Eva Šticová

Junior party
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Pri príležitosti Dňa študentstva sme pripravili pre bernolákovskú mládež podujatie, na ktorom zahral DJ Monty, prezentovali sa
tanečníci z hip-hopovej tanečnej skupiny Urban etno crew a hlavným hosťom bol populárny raper Ego.
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PASOVAČKA PRVÁKOV V ŠKD

do „Rádu školského klubu“. Deti dostali diplomy a každá prvácka trieda
aj darčeky od ostatných oddelení.
A náš šikovný disdžokej Janko
Juhász mohol spustiť obľúbenú diskotéku. Naša vďaka patrí šikovným
mamičkám, ktoré napiekli plno
maškŕt, koláčov a torty. A tiež všetkým tým, ktorí nám pomáhali pri
organizovaní tejto milej akcie.
Bol to pekný, veselý, nezabudnuteľný deň plný dojmov a hlavne spokojnosti u detí, ktoré sa tešili a odchádzali zo ŠKD domov s úsmevom.
Anička Hudáková

Bernolák 4/2015

Na našu pasovačku v ŠKD sa tešila celá družina. Je to naša už „historická“ slávnosť a tradícia. Dole
v jedálni čakali rodičia na svoje deti,
ktorým žiarili očká netrpezlivosťou.
Najprv žiakov privítali naša vedúca
ŠKD pani Koporcová a pani riaditeľka ZŠ Mgr. Barbora Rigóová.
V programe účinkovali aj žiaci z vyšších ročníkov – hrali anjelov. Vychovávateľky pripravili krásny program
s maňuškou a rôznymi súťažami.
Niektoré triedy mali vystúpenie
a iné zasa zaspievali veselé melódie.
Hlavným bodom programu bolo
samozrejme slávnostné pasovanie
prváčikov pani riaditeľkou. Krásnym
mečom pasovala každého prváčika
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POZVÁNKY NA PODUJATIA

Za dielami filmových velikánov
V našom ,,útulnom kulturáku,, sa kino zrušilo pred viac ako pätnástimi rokmi. Na prelome storočia moderné multikiná valcovali a likvidovali malé, menej komfortné kiná.
Premietanie filmov však patrilo kedysi k spoločenským udalostiam
a návšteva kina, sledovanie filmov bolo spoločným kultúrnym zážitkom. Po návšteve kina sa diskutovalo o filme, ktorý diváci spoločne
prežívali. Dnes je kino trochu v závese za inými médiami.
No nostalgia a spoločný, kolektívny zážitok sa nedá len tak zmazať.
Postupne sa repasujú kiná, ktoré možno nie sú technicky dokonalé,
ani nemajú takú masovú návštevnosť ako pred rokmi a nekonkurujú
multikinám, no vedia si získať diváka najmä svojou útulnosťou, rodinnou klubovou atmosférou a najmä ponukou kvality samotných
filmových diel. Veľké množstvo klasických, často veľmi hodnotných
filmov leží v archívoch, vytláčajú ich hollywoodske trháky a kopa
efektného braku v rôznych komerčných televíziách.
Preto - a možno aj napriek tomu - sme sa rozhodli urobiť pokus
v bernolákovskom kulturáku a chceli by sme vytvoriť klub náročnejších divákov. Divákov, ktorí sa na film pozerajú z pohľadu umenia
a nie konzumu. Chceli by sme, aby návštevníci klubu boli spolutvorcami dramaturgie a aby si z ponuky Filmového archívu vybrali filmové diela, ktoré by radi spoločne so svojimi známymi, susedmi,
priateľmi a ďalšími priaznivcami filmu vzhliadli u nás v KD a nie
osamote pri síce pohodlnom televízore alebo v multikine s popkornom. Radi by sme boli, keby sa nám podarilo vytvoriť nový formát
spoločenského a najmä kultúrneho života v obci. Občasná návšteva
filmového klubu by mohla spestriť a možno aj obohatiť poznanie
skutočného filmového umenia. Budeme sa snažiť v našej ponuke predstavovať tie diela, ktoré sú legálne dostupné a prezentujú
tých najlepších a najzaujímavejších autorov. Diela Pasoliniho, Feliniho, Grilleta, Bressona, Zelenku, Godarda, Jakubiska, Polanskeho,

Hollého, Antonioniho, Formana a ďalších skvelých režisérov najmä
minulého storočia určite dokážu osloviť nejedného náročného diváka. Nemáme ambície suplovať multikiná ani televíziu, jednoducho
chceme spestriť ponuku. Veríme, že radi prijmete naše pozvania
na premietanie filmov v našom kultúrnom dome.
Prvé premietanie plánujeme na 26.2.2016 a srdečne naň pozývame
všetkých, ktorí veria, že nielen televízia a multikino je cesta do sveta
filmu. Vy môžete určiť, ktorý film sa bude premietať.
Hlasujte cestou SMS na t. č. 0907 510612 (do SMS stačí uviesť názov filmu ), alebo mailom na adresu peter.quarda@bernolakovo.sk,
andrea.grebeciova@bernolakovo.sk. Jeden film z nižšie uvedenej
ponuky, ktorý by ste najradšej videli, uveďte do SMS alebo mailu.
Ten film, ktorý dostane najviac hlasov, bude premietnutý v premiérovom predstavení Filmového klubu. Zároveň ten z hlasujúcich, kto
sa premietania ,,víťazného,, filmu aj zúčastní, dostane sa do žrebovania o drobné ceny, ktoré po skončení premietania účastníci ankety
môžu získať. Hlasovanie môžete po ,,dôslednom googlení,, a zvážení
uskutočniť v čase od 15.1. do 15.2.2016.
Naša ponuka je nasledovná:
1. Medená veža – Martin Hollý, Slovensko
2. Melanchólia – Lars von Trier, Dánsko
3. Rok ďábla – Petr Zelenka, Česko
4. Vtedy na západe – Sergio Leone, Taliansko/USA
5. Muž ktorý luže - Allan Robbe Grillet, Francúzsko/Slovensko
Hlasujte, ponuka bude aktualizovaná na webovej stránke www.bernolakovo.sk v polovici januára.
Tešíme sa na Vašu návštevu a na spoluprácu pri tvorbe dramaturgie
Filmového klubu.

Detský víkend
Rodičia malých Bernolákovčanov, nemáte víkendový program
pre Vaše ratolesti? Vyberte sa s deťmi do kultúrneho domu.
Pripravili sme víkend pre malých i trochu väčších.
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V sobotu 13.2. o 15:00 sa uskutoční tradičný detský karneval
Vítané sú všetky masky a deti každého veku
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NEDVĚDOVCI
100 minút najkrajších piesní z tvorby “Bratov Nedvědovcov”
v podaní Františka a Vojtu Nedvědovcov s kapelou
dňa 23.2.20145 o 19:30 v Kultúrnom dome v Bernolákove
Vstupenky: Kultúrny dom a www.ticketportal.sk

V nedeľu 14.2. o 15:00 pozývame deti od 3 do 8 rokov na premietanie filmu v kultúrnom dome. (titul bude zverejnený na webe
a v ďalších miestnych médiách v januári)
Vstupné 1,- €.

POZVÁNKY NA PODUJATIA

KOLAPS

Peter Batthyány a Roman Fratrič
Divadelné predstavenie Kolaps, v ktorom herecky excelujú Peter
Batthyány a Roman Fratrič, sa dostáva do kultúrnych zariadení
po celom Slovensku. Od premiéry ubehli už dva roky a Kolaps sa
za ten čas stal jedným z najvtipnejších divadelných predstavení
v posledných rokoch. V značne upravenej podobe sa dokonca
dostal aj na televízne obrazovky, no čaro interakcie a improvizácie
sa naplno prejavuje najmä počas živých vystúpení. Kým
v seriálovej podobe hrá Fratričovu postavu Vasila Ady Hajdu
a herecké obsadenie je doplnené o ďalších známych hercov, na divadelnom pódiu sa naplno prejavuje zohranosť dvojice Batthyány
– Fratrič ešte z čias, keď spolu excelovali v seriáli Mafstory. „Je to
zábavná prednáška a kúsok zo života dvoch bratrancov. Roman ma
občas privádza do šialenstva a ja jeho tiež, a preto má predstavenie taký špeciálny náboj. Temperamentmi sa dopĺňame, je to môj
priamy protiklad“, povedal Batthyány, ktorý hrá postavu Žoltyho
a tvrdí, že sa so svojím kolegom na javisku pretekajú, aby poučili
divákov, ako prežiť v tomto vystresovanom svete.

Modrý piatok

Vianočný koncert
Marián Varga &
Moyzesovo kvarteto
Posledný koncert legendárneho muzikanta,
skvelého autora
Mariána Vargu
s výnimočným
Moyzesovým kvartetom
19.12.2015 o 19:00
v Kultúrnom dome
v Bernolákove
predpredaj
www.ticketportal.sk
alebo
v Kultúrnom dome
v Bernolákove
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Predstavenie Kolaps môžete vidieť v Kultúrnom dome v Bernolákove 20.3.2016 o 18:00 Vstupenky - 6,- €

Hlavný hosť večera - spisovateľ, bývalý politik,
glosátor života Jozef Banáš
Hudobný hosť - gitarista Rasťo Rigo, člen kapiel Kochanski,
Con spirito, Why not
11.3.2016 o 19:00 v Modrom salóne
kultúrneho domu v Bernolákove, Vstupné 2,- € na mieste
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POZVÁNKY NA PODUJATIA

Kalendár obecných podujatí
1.štvrťrok 2016

23.1.
12.2.
13.2.
14.2.
23.2.

1. Bernolákovský obecný ples (20:00) KD
Modrý piatok - diskusno-hudobné podujatie
(19:00) malá sála KD
detský karneval (15:00) veľká sála KD
premietanie filmu pre deti (15:00) veľká sála
KD
koncert Nedvědovcov s kapelou (19:30) veľká
sála KD

26.2.
11.3.
20.3.

Filmový klub pre dospelých (19:30) malá sála
KD
Modrý piatok –diskusno-hudobné podujatie
(19:00) malá sála KD
divadlo Kolaps (P.Battyány, R.Fratrič) (19:00)
veľká sála KD
Zmeny programu sú možné

OZ ZRPŠ Školáčik a Základná škola Bernolákovo

vás srdečne pozývajú na

3. reprezentačný školský ples

6.2.2016 o 19:00 v Kultúrnom dome Bernolákovo
Cena vstupenky: 35 eur
Rezervácie a info: oz.skolacik@gmail.com

Starosta obce si Vás dovoľuje pozvať na
Do tanca zahrá:

1. Bernolákovský obecný ples

kapela “11 z Ivanky”
DJ Monty
Účinkuje:

tanečná skupina akrobatického
rock’n’rollu Hydrorock
Tombola, catering a bohatý bufet

Bernolák 4/2015

Cena vstupenky 40,- €
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predpredaj od 9.12.2015
na Obecnom úrade
a v Kultúrnom dome
info:
marcela.turinicova@bernolakovo.sk 02/45993 911
peter.quarda@bernolakovo.sk , andrea.grebeciova@bernolakovo.sk 02/45993922

23.januára 2016
o 20:00
Kultúrny dom
v Bernolákove

Zosobášili sa

Viktor Sloboda		
Katarína Omastová
František Kováč		
Kornel Somora		
Alžbeta Pobiecká
Michal Peleš		
Rudolf Donnert		
Paulína Fuchsová
Miloslav Kráľ		
Alfonz Šúplata		
Ružena Cedulová
Florian Mrva		
Natália Farkašová
Alžbeta Zednikovičová
Dušan Zemánek

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

Karol Sloboda		
Mária Kurucová
Marianna Nagyová
Klára Bachratá		
Mária Nádaždyová
Vlasta Gálová		
Marta Kopecká		
Janka Krížiková		
Štefánia Vrábelová
Dušan Gálik		
Milan Pláteník		
Michal Sarka		
Božena Nováková
Leonard Vika		
Florentína Salayová

75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

V mesiaci novembri sa krásneho životného jubilea
90 rokov dožili pani Katarína Omastová a pán Kornel
Somora. Srdečne blahoželáme a želáme obom jubilantom
veľa zdravia a krásnych chvíľ v kruhu svojich najbližších.

Tomáš Beňo a Jana Chudobová
František Krenželák a Kristína Zárecká
František Perička a Pavlína Drinková
Michal Konečný a Ľubomíra Rusnáková
Vladimír Chalani a Simona Letenayová
Peter Sebestyén a Daša Derajová

Narodili sa
Lucas Šimončič
Ema Džubáková
Juraj Pleško
Michal Štefánik
Anthony Sublard
Hana Paprčková
Adam Pajchort
Marek Ľudovít Gálka
Maximilián Podmajerský
Rebeka Folťanová
Leonard Zupan

Odišli na večný odpočinok
Júlia Sarková
Eva Sopková
Oľga Detáryová
Anna Kováčová
Róbert Takáč
Beata Ondrejčinová
Matilda Navarová
Milan Jezbera
Dňa 10.12.2015 uplynul rok,
čo nás navždy opustil vo veku
nedožitých 92 rokov náš drahý
a milovaný pán Rudolf Jung.
Bolesťou unavený, tíško si zaspal.
Zanechal si všetko, čo si mal rád.
A všetkých, čo si miloval.
S láskou a smútkom v srdci spomína
Ružena so synom Miroslavom.

Dňa 29. januára 2016 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustila moja mama a stará mama pani Mária Matúšková vo veku 86 rokov. Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéra
Mária s rodinou
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Október - November

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

JUBILANTI
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BSK

Archeologické nálezy spod Malých Karpát

Bernolák 4/2015

Lokalita „Hradisko Neštich“ nad
Svätým Jurom doteraz ukrývala trojpriestorovú, pôvodne zrubovú stavbu, ktorú
sa podarilo odkryť počas archeologického výskumu. Jeho výsledky prezentovali
zástupcovia Malokarpatského múzea
v Pezinku, ktorého zriaďovateľom je bratislavská župa, na záverečnej archeologickej komisii v Svätom Jure.
Archeologický tím Malokarpatského
múzea v Pezinku vedený Júliusom Vavákom a Lenkou Choma Soročinovou
odkryl počas revízneho výskumu na hradisku pôvodne drevený, trojpriestorový
palác na kamennej podmurovke s dĺžkou
22,5 m. Stredoveký palác bol vybudovaný na pôvodne slovanskom hradisku a je
spojený s majiteľmi svätojurského panstva Hunt – Poznanovcami. Jeho prvý
majiteľ Sebeslav získal svätojurské panstvo v roku 1209 od uhorského kráľa On-
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dreja II. Okolo polovice 13. storočia sa
však sídlom rodu stal Hrad Biely kameň,
vybudovaný na opačnej strane údolia.
Popri zlomkoch nádob archeológovia pri
odkrývaní stavby získali hrot šípu, fragment krúžkového brnenia, zlomky kachlí
a ďalšie nálezy.
Okrem palácovej stavby boli v roku
2015 objavené aj zaujímavé pamiatky z predveľkomoravského (8. stor.)
a veľkomoravského obdobia (9. stor. zač. 10. stor.), ako zbrane a výstroj elity, keramiku, pracovné nástroje, ženské
šperky a ozdoby, ale aj nálezy z 13. - 14.
storočia či nálezy, ktoré potvrdili prítomnosť ľudí na tomto území už v dobe
bronzovej, pamiatky z doby železnej,
predmety z doby rímskej a z doby sťahovania národov.
Výskumné práce na hradisku vo Svätom
Jure vykonáva od roku 2006 Malokar-

patské múzeum aj vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Výskum na hradisku bude po zimnej
prestávke pokračovať aj v roku 2016.
„Hradisko Neštich“ je národnou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa v lesnom
poraste nad intravilánom mesta Svätý
Jur, na výbežku Malých Karpát. Nálezisko predstavuje jedno z najmohutnejších
slovanských hradísk na našom území.
S rozlohou až 8,5 ha bolo väčšie ako
súdobé
veľkomoravské
opevnenie
na Bratislavskom hrade.
„Dnes už vidieť len zvyšky niekdajšej slávy hradiska. Avšak peší dvadsať
minútový výlet na toto miesto poteší
nielen milovníkov histórie, ale aj prírody a turistiky. Naskytne sa nám pohľad
na zvyšky jedného z najlepšie zachovaných opevnení z čias Veľkej Moravy“, povedal predseda (BSK) Pavol Frešo. BSK

v štýle: „Daj si na teho šušňáka pozor!“,
keď dopredu upozorňoval na nebezpečnejšieho protihráča.
Podmienky pre futbal boli jednoduché.
Na ihrisku neboli sprchy, po zápase sa
futbalisti vykúpali v Čiernej vode. Hráči
i fanúšikovia chodili na zápasy v okolitých
obciach na bicykloch. Na Záhorie cestovali starým rozheganým autobusom.
Každý piatok bola u Turanov schôdza.
Na konci schôdze sa vyhlásila zostava
na nedeľu. Chlapci, ktorí sa nedostali do
zostavy, plakali. Staré kopačky sa nezahadzovali, mužstvo malo svojho „šustra“
a ten ich opravoval.
V zime sa futbal nehral, ale hral sa hokej.
Dobrí futbalisti boli aj dobrými hokejistami. Na topánky „kanady“ si priskrutFutbal bol vtedy najlacnejší a najprístupnejší šport. Prínosné bolo to,
že učitelia viedli deti na základnej škole
k rôznym pohybovým aktivitám. Za AC
Čeklís (neskôr Dynamo Bernolákovo) začal hrať ako 11-ročný. Vtedy ešte patril
k najmenším hráčom. Ale neskôr, ako
dorastenec, bol vysoký „kade ruka kade
noha“. Po svojom otcovi zdedil mohutnú
postavu a bol veľký bojovník.
Bernolákovskí mládenci šli raz hrať priateľský zápas do Vyhní s trénerom Holecom. Zastavili sa v Žiline, kde na štadióne
prebiehali dorastenecké Majstrovstvá
Slovenska v ľahkej atletike. Chlapci sedeli na štadióne a pozerali ako sa niektorí
skokani do výšky trápia s latkou na výške
165 cm. Ján Popluhár povedal: „To nie je
možné, ja to v teplákoch preskočím.“ Zišiel na hraciu plochu za usporiadateľom
a spýtal sa, či môže skočiť mimo súťaž.
Keďže veľa súťažiacich nebolo, tak mu
dovolili. Latku dali na základnú výšku
a tú Ján Popluhár skočil bez toho, že by
sa vyzliekol. Latku dali na výšku 170 cm,
rozbehol sa, ale latku zhodil. V sebe bol
vznetlivý, ale nikomu nič nepovedal. Už
to bolo vážne, mal len jeden pokus. Tu už
musel využiť to, čo ho naučil telocvikár
Gažo v Senci. Na tento skok sa precízne
pripravil, s kamienkami si na zemi označil
dráhu pre seba a potom latku preskočil.
Pravdaže, hneď ho začali atléti k sebe lanáriť.
Keď futbalovo povyrástol, ukázalo sa,
že má rozum a cit na koncepciu hry.
Súperových útočníkov „nosil“ na prsiach, aby im zabránil v útoku. Vedel organizovať mužstvo, presne vykopával lopty
na krídelníkov. Bol prirodzená autorita.
Tréner v tých časoch radil futbalistom

kovali korčuľové nože a počkali na dobrý
mráz. Ján Popluhár mal veľkú nohu (číslo
11) a ako spomína Stano Trnovec - chlapci, ktorí neskôr jazdili v Popluhárových
korčuliach hovorili, že by sa im do korčúľ
zmestili aj poltopánky. Zásluhu na tom,
že sa šport v Bernolákove rozvíjal, mal
starý pán Turan Ďulabáči, veľký organizátor, ktorý vybavil všetko. S výstrojom
veľmi pomáhal pán Teofil Záhorec. Hrávalo sa na „Sokolském“. Keď bola teplá
zima, hralo sa v Bratislave na zimnom
štadióne. Ján Navara sa venoval hokeju
krátky čas a vtedy chytal v gumákoch.
Niektorí si spravili vlastnoručné prilby
z plechu. Jeden hokejový turnaj v Bratislave nedopadol dobre, lebo sa to tam
všetko pobilo a potom na hraciu plochu
vtrhla polícia. Výsledky sa anulovali.
Na hody usporiadali turnaj v hádzanej,
aby spropagovali tento šport. Očití sved-
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Do názvu nášho článku, pripomínajúceho 80 rokov od narodenia slávneho bernolákovského rodáka, sme použili slová
jeho priateľa Igora Mráza. O Jánovi Popluhárovi nám porozprávali jeho priatelia
- páni Ján Navara, Alojz Szalay, František
Matula, Ladislav Hlúbik, obdivovatelia
a najbližší príbuzní. V roku 1965 o Jánovi
Popluhárovi napísal Ján Novák v knihe
Za futbalovou oponou. Igor Mráz v roku
1967 napísal knihu Stopper Popluhár.
Ako veľkej slovenskej osobnosti sa mu
venoval dokument Slovenskej televízie
z roku 2008 Kométy a legendy (Ján Popluhár). Osobnosť Jána Popluhára pri
rôznych príležitostiach pripomínajú noviny, rozhlas a televízia.
Ján Popluhár sa narodil 12. 9. 1935
v Bernolákove (vtedy Čeklís) v dome Kalivodovcov na vrchu Hlbokej ulice, kde bol
priženený jeho otec Ján. Dedko Jána Popluhára, taktiež Ján, sa v roku 1856 narodil v obci Hody (pri Galante) a neskôr
prišiel do Bernolákova a tu sa oženil
s Annou Pocherovou.
Ako malý chlapec v športe nevynikal,
pamätníci hovoria, že bol nemehlo, také
lomidrevo. Jeho otec hrával za AC Čeklís
a svojho syna tiež viedol k futbalu
a v začiatkoch ho trénoval. Športové
gény po otcovi sa postupne prejavili.
Často zostával po tréningoch na ihrisku
a vždy si pridal ešte niečo navyše, napríklad si zabehol dve-tri kolečká.
Najskôr začal s chlapcami kopať do handrovej lopty a potom do tenisovej. Sedliaci v Bernolákove chovali kravy a deti
ich chodili pásť, preto veľa času strávili
v poli. Kalivodovci a Navarovci mali po
dve kravy. Tie chodili pásť Ján Popluhár
s Jánom Navarom v dobe, keď boli žiakmi na základnej škole. Páslo sa po jarkoch povedľa ciest, lebo voda tu zbiehala
do jarkov a potom tam rástla najlepšia
paša. Pokračovanie dnešnej Orechovej
ulice k vinohradom (dnes za diaľnicou)
bol vtedy samý orech. Chlapci mali vždy
vo vrecku tenisovú loptičku a s ňou
hlavičkovali a imaginárne si hodnotili,
či dali alebo nedali gól. Lebo ich ihrisko
bolo „pojazdné“ tak, ako sa presúvali
pasúce sa kravy. A keď mali dosť hlavičkovania, tak driblovali. Boli aj drobné neresti. Obaja chlapci mali starých rodičov
krčmárov a preto mali prístup k cigaretám a sem tam si zafajčili. Ján Popluhár
mal v Bernolákove prezývku „Kruco“.
Kamaráti odvodili prezývku od toho,
že často hovoril (račkoval): „Kristušát“.

ŠPORT

Ján Popluhár - skromnosť, vytrvalosť, vlastenectvo a veľká láska k rodine
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kovia hovoria, že Ján Popluhár mal takú
silnú ranu, že keby trafil loptu do tyče,
tak by lopta hádam aj vybuchla.
Na strednú školu šiel do Bratislavy na 2.
štátne gymnázium. To bolo zamerané
na šport, najmä na atletiku. Ale Jána Popluhára to ťahalo k futbalu. Na gymnáziu
v Senci boli v tomto ohľade lepšie podmienky, a preto sem prestúpil. V atletických
disciplínach tu bol držiteľom niekoľkých
rekordov. Hral vo výberoch, ktoré sa stali
gymnaziálnym majstrom vo futbale, basketbale a hádzanej. S kamarátmi chodil
na cyklotúry. Za dva dni dokázali prísť
na Štrbské Pleso na bicykloch, ktoré boli
bez prevodov a podobných vymožeností.
To, čo predvádzal na futbalovom ihrisku,
bolo aj dôsledkom všestrannej športovej
prípravy. Z každého športu si zobral niečo
a tak získal vytrvalosť, pružnosť a odrazovú silu. Bol skvelý na zemi i vo vzduchu.
Bol mimoriadne dobrý hlavičkár.
Prelomový bol hodový turnaj v Ivanke
v roku 1954. Vo finále hralo B-mužstvo
Slovana Bratislava a Bernolákovo. Sledovalo ho okolo tisíc divákov. Ján Popluhár
zadržal útoky Slovanistov a tri góly
do bránky Slovanu dal Ľudovít Cvetler.
Bratislavského trénera Viliama Vanáka
zaujala hra 19-ročného Jána Popluhára
a pozval ho na Tehelné pole. A tak začalo dlhoročné spojenie Jána Popluhára so
Slovanom. Bol to skok z okresnej súťaže
do druhej celoštátnej ligy. Tréner „Áčka“
Slovanu Leopold Šťastný nebol spočiatku
nadšený. Popluhára opísal ako „bociana
na hnoji“ a nechal ho hrať v zostave béčka Slovana. V začiatkoch Jánovi Popluhárovi povedal: „Na ihrisku si dobrák ako
slon v cirkuse,“ a preto mu dal prezývku
„Bimbo“. Za bratislavský Slovan prvý raz
nastúpil v ligovom stretnutí 12. 3. 1958
proti Dukle Praha a zdolali ju 3:2. Jeho
miesto bolo v strede obrany, bol stopér.

Tréner Šťastný neskôr Jána Popluhára
vysoko uznával.
Povinnú vojenskú službu absolvoval
v Rudé hvězde Brno v rokoch 1955 1957. Tu sa „vyučil“ za ligového hráča.
Tréner Čambala viedol aj juniorskú reprezentáciu a tak posunul Jána Popluhára do reprezentácie.
Ako 23-ročný sa objavil v zostave mužskej reprezentácie Československa (11.
6. 1958 – proti NSR na MS vo Švédsku,
výsledok 2:2). Spoluhráči ho vnímali ako
tichého filozofa, ktorý sa vo všeličom vyzná. Hral poctivo, bol to vzor športovca.
Veľa nepovedal, ale všetko myslel a povedal vážne. Mal dobrý základ, mohli
doňho rúbať, kopať, a ani psychicky sa
nenechal vykoľajiť. Nikdy sa na hráčov
nerozčuľoval. Vnútorne bol veľmi vyrovnaný človek, ani provokatéri na ihrisku
u neho neuspeli. Ján Navara k tomu povedal: „Keby sa naučil kecať, urobil by
veľkú kariéru, ale on kecať nevedel.“

Najväčším úspechom bolo finále majstrovstiev sveta v Čile proti Brazílii (17. 6.
1962, výsledok 1:3). Vtedy sa vo futbale
netočili veľké peniaze, za titul vicemajstrov sveta dostal 5 000 korún. Za férový
prístup k zranenému Pelému získal svetovú cenu fair play. Bol skromný a svoje účinkovanie na MS popísal aj takto:
„Mne kázali brániť a tak som bránil.“
Legendárne je jeho uvítanie po návrate
z MS. Kamaráti a fanúšikovia sa z Bernolákova vybrali v dvoch autobusoch
a čakali ho už na letisku. Dav ľudí ho
potom čakal okolo cesty od Ivanky až
k Bernolákovu. Pri ceste späť od „Ivanskeho vŕšku“ Jána Popluhára niesli kamaráti na pleciach až do chalupy. Potom
sa spravila beseda - Ján Popluhár si sadol
na schody vedúce do Obecného úradu,
dole ho obkolesili fanúšikovia a on rozprával o majstrovstvách sveta a kamaráti
mali samozrejme veľa otázok.
Veľmi si cenil, že bol nominovaný
do Výberu hviezd na zápas proti mužstvu
sira Stently Mattheusa v roku 1965. Výnimočný bol v tom, že bol veľmi ctižiadostivý, ale zároveň veľmi skromný. Doc.
Vengloš zhodnotil Jána Popluhára nasledovne: „Mal ohromné čítanie hry, mal
vynikajúcu hru hlavou, mal silnú kopaciu
techniku a silnú psychickú stabilitu.“ Celoživotný priateľ Igor Mráz hovorí: „On
bol vládcom šestnástky. Popluhár nemal rád, keď niekto z jeho spoluhráčov
prišiel do šestnástky. Keď vystrčil svoju dlhú nohu, tak bol pri lopte skôr ako
súperov útočník. A nikdy nebol vylúčený.“ Josef Masopust o ňom povedal: „Bol
vynikajúci futbalista, spoľahlivý, nezbabral nijaký zápas. Každý má svoje lepšie

li, pretože ja budem bývať na jednej
z nich, pretože ja sa budem na jednej
z nich smiať.“ Na oblohe vo vzdialenosti
275 miliónov kilometrov pláva planétka
(267585) Popluhár, pomenovaná na počesť obrancu svetovej triedy. Planétka
má priemer 1 000 metrov a Slnko obehne za 3,5 roka.
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Ocenenia Jána Popluhára:
• Hral vo Výbere sveta proti Anglicku
(1963)
• Hral vo Výbere Európy proti Výberu
Škandinávie (1964)
• Hral vo Výbere hviezd proti mužstvu
sira Stently Mattheusa (1965)
• Najlepší futbalistu roka (1965)
• Najúspešnejší slovenský športovec desaťročia (1961-1970)
• 18 krát kapitán československej reprezentácie
• Cena fair play predsedu SOV za „celoživotné vystupovanie v duchu fair play“
(1995)
• Čestný občan Bernolákova (1996)
• Najlepší futbalista Slovenska 20. storočia (2000)
• Rad Ľudovíta Štúra I. triedy - vyznamenanie od prezident SR (2002)
• Na znak úcty je po ňom pomenovaný
Športový areál Jána Popluhára v Bernolákove
• Jeho meno nesú ocenenia: Cena Jána
Popluhára pre najlepšieho futbalistu SR
a • Cena fair play Jána Popluhára
• Smaragdový rad za zásluhy pri rozvoji
futbalu – ocenenie udeľuje UEFA jednotlivcom, ktorí sa osobne pričinili o rozvoj
futbalu prostredníctvom záslužných činov na najvyššej úrovni (2011)
Jaroslav Vokoun
Fotografie: Rodinný archív Popluhárovcov.
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i slabšie chvíľky, ale on bol dobrý vždy.“
Patril k najlepším obrancom svojej doby.
Bol veľmi kamarátsky, dobrácky, nevyvyšoval sa. V rokoch 1969 - 1970 hrával
vo Francúzsku za FC Olympique Lyon.
Vtedy pozval priateľov z Bernolákova
na návštevu. Prišiel pán Ladislav Hlúbik
s manželkou a zotrvali u Popluhárovcov
tri týždne.
Popluhárovci začali svojpomocne stavať
dom v Bernolákove. Fanúšikovia jeden
deň videli Jána Popluhára na televíznej
obrazovke hrať zápas v zahraničí a druhý deň ráno už ho videli behať s fúrikom
na stavbe svojho domu v Bernolákove.
Ekonomika vo vtedajšom Československu bola nedostatková, ale kamaráti
pomohli pri zháňaní stavebného materiálu. Ak potreboval chlapov na brigádu,
prišiel do „šenku“ a tam dohodol všetko. Keď betónoval základy domu, chlapi
mu hovorili: „Nechaj ten fúrik, však poobede hráš so Spartou!“. Doobeda robil
na dome, potom zobral kamaráta so sebou na štadión a hral zápas. Na druhý
deň ho v novinách vyhodnotili za najlepšieho hráča na ihrisku.
Na sklonku svojej kariéry v rokoch 1970
- 1972 hral za Zbrojovku Brno a v rokoch
1972 – 1979 pôsobil ako hrajúci tréner
v Slovane Viedeň. S aktívnou činnosťou
skončil 45 ročný.
Mal veľa zranení, ale nedával to najavo,
lebo mal tuhý koreň. „Nejaké údery som
rozdal, nejaké som schytal. Taký je športový život.“ Nestalo sa, že by pre zranenie
či iné zdravotné problémy musel vynechať zápas. Vysoko skákal a zle dopadal,
preto mal často výrony v členkoch. Na le-

károv nedal a liečil sa sám. Chodil si nohy
močiť do Bielej vody a z bahna si robil
zábal. Voda tam vtedy naozaj bola biela,
bola mútnejšia od bahna. Počas zájazdu
v Afrike v roku 1960 utrpel v zápase v Sierra Leone od nepríjemného protihráča
tržnú ranu na nohe a bohužiaľ následky
záhadnej infekcie boli dlhodobé.
Jeho zásadou bolo: „Problémy treba
prekonávať a ak sú neriešiteľné a nedajú
sa zvládnuť, treba ich hodiť jednoducho
za hlavu.“. Hovoril, že všetko je najmä
vec talentu a tvrdej práce. Vo vyššom
veku žil futbalom ako fanúšik. Ako divák
chodil pozerať zápasy futbalistov Bernolákova. Na tribúne mal svoje čestné
miesto. Nebol kritik hry, ale na hráčov
vedel zakričať: „Pridaj trošku! Šliapni do
toho!“
Hoci futbal miloval, vedel povedať: „Nemám rád špičkový futbal. Človeku sa často nechce a musí. Doma je žena, malý
Janko a Ivetka, rád čítam knihy, venujem
sa rodine a času niet.“ Bol rodinný typ.
So synom Jánom chodili na ryby. V rodine patrilo k hlavným športom plávanie,
lyžovanie a korčuľovanie. Venoval sa záhrade, bol vinohradník a vychutnával si
svoje vlastné víno. Rád pomáhal pri zabíjačkách a veľmi mu chutili zabíjačkové
špeciality. Jeho obľúbeným jedlom bol
hovädzí steak s volským okom a s opečenou cibuľou. Rád si vypočul piesne od
skupiny ABBA a rád si zaspieval ľudové
piesne. Mal nadanie na jazyky, čo sa mu
ako svetobežníkovi častokrát hodilo. Vedel po maďarsky, nemecky a francúzsky.
Ján Popluhár zostane v pamäti navždy.
Malý princ v knihe od Antoine de Saint
-Exupéryho (rodáka z Lyonu) hovorí:
„Keď budeš v noci hľadieť na nebo, bude
sa ti zdať, akoby sa všetky hviezdy smia-
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Do Bernolákova sa vrátila II. liga - Zabezpečili ju šikovní žiaci
Bernolákovo má opäť druhú ligu.
Tentoraz však nehovoríme o mužoch.
V sezóne 2014/2015 obsadili naše
mládežnícke družstvá (prípravka, ml.
žiaci, st. žiaci) vo svojich súťažiach popredné miesta. Starší žiaci vyhrali baráž, čím zabezpečili II. ligu nielen pre
seba, ale aj pre mladších žiakov.
PRÍPRAVKA

Horný rad zľava: Palkovič Dávid, Novotný Filip, Stroppiana Alessandra, Sikhart
Matej, Buzek Jerguš, Krutek Matej, Adamec Samuel, Vanko Šimon, Vanko Alex,
Chovanec Samuel
Stred zľava: Lukáč Jakub, Tóth Heňo, Lackovič Lukáš
Dole zľava: Méry Martin, Kotlár Patrik

Tím futbalových nádejí Bernolákova si napriek citeľnému oslabeniu (väčšina hráčov
prešla do vyššej vekovej kategórie) počína
suverénne. Vyhrali dvanásť z trinástich zápasov, iba jeden remizovali a so šesťbodovým náskokom vedú tabuľku.
Prípravka / jeseň 2015
1. ŠK Bernolákovo		
2. ŠKO Miloslavov			
3. ŠK Tomášov			
4. ŠK Nová Dedinka		
5. MŠK Kráľová pri Senci		
6. FK Slovan Most pri Bratislave
7. SFC Kalinkovo			
8. TJ Rovinka			
9. FK Družstevník Blatné		
10. TJ Malinovo			
11. OŠK Chorvátsky Grob		
12. MŠK Senec			
13. ŠK Čataj - FK			
14. MŠK Kráľová pri Senci		

37
31
27
27
26
3
22
19
19
15
13
6
3
0

ŽIACI:
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Horný rad zľava: Kováč Šimon, Stroppiana Alessandra, Vanko Alex, Buzek Jerguš,
Krutek Matej, Čársky Hugo
Dole zľava: Tóth Heňo, Lukáč Jakub, Palkovič Dávid
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Horný rad zľava: Botlo Jozef, Chalupa Richard, Vontszemu Kevin, Krošlák Patrik,
Méry Adam, Méry Šimon, Kocák Dávid, Valko Juraj, Rebro Lukáš, Zemánek
Richard
Stred zlava: Procházka patrik, Cserpes Jozef, Hegyi Oliver
Dole zlava: Mezovský Dominik

Starší a mladší žiaci odohrali úvodné kolá
v II. lige s dobrými výsledkami. Starší žiaci
sa museli vyrovnať so zraneniami a výsledky boli najprv kolísavé. Na konci jesennej
časti sa chlapci skonsolidovali a prišli aj výsledky. Posledné zápasy odohrali perfektne, bodovali a priblížili sa k stredu tabuľky.
Starší žiaci / jeseň 2015
1. FC Petržalka akadémia		
2. SDM Domino Bratislava		
3. FKP Dúbravka Bratislava		
4. FC Ružinov Bratislava		
5. ŠK Žolík Malacky		
6. NMŠK 1922 Bratislava		
7. FK Rača Bratislava		
8. OFK Dunajská Lužná		
9. Lokomotíva Devínska Nová Ves
10. ŠK Šenkvice			
11. ŠK Bernolákovo		
12. ŠK Vrakuňa Bratislava		
13. PŠC Pezinok			
14. FK Slovan Ivanka pri Dunaji

39
36
26
24
23
23
19
19
18
15
12
6
4
3
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Ako robiť futbal?
Častokrát si v poslednom čase kladiem túto otázku. Kladiem si ju najmä
preto, že v časoch, keď sa podmienky a možnosti pre podporu športu všeobecne zhoršujú a všetky amatérske kluby zápasia s existenčnými problémami, riadiace orgány sa správajú, ako keby žili v inom svete.
Som za poriadok a systém, ale trestať môžem až potom, keď som vytvoril aj patričné podmienky. Uvediem niekoľko prípadov, že v amatérskom futbale to tak
nefunguje. Mnohí ste postrehli, že v jarnej časti minulého ročníka nás potrestali
za zrušenie zápasu s Rohožníkom pre nespôsobilosť hracej plochy dvojnásobnou
sankciou: odrátaním 3 bodov a pokutou vo výške 300 eur! Na jednej strane bojujeme za to, aby sme si chránili hraciu plochu, pretože nemáme ďalšie ihriská,
čo nás stojí značné prostriedky. Niekto však rozhodne, že si to máme nechať
rozbiť! Toto rozhodnutie je vždy len subjektívne, pretože niekoľkokrát som bol
svedkom, že zápas pre nespôsobilosť terénu preložili (napr. Inter na Drieňovej už
aspoň 5x). Napodiv, tí istí funkcionári prídu s požiadavkou usporiadať na našom
ihrisku a v klubových priestoroch aj podujatie medzinárodného charakteru, lebo
vraj málokto má také kvalitné podmienky ako v Bernolákove.
Ďalší prípad: v jeseni nám odrátajú 3 body po skončení súťaže za neuhradenú
faktúru, ( bankový prevod trval 4 dni, ale príslušnému pracovníkovi BFZ bol zaslaný doklad o úhrade). Keď toto rozhodnutie padlo, osobne som sa rozprával
s predsedom BFZ a vysvetlil o čo išlo. Povedal, že on sám nemá s tým žiadny problém, plne nám rozumie a že keď napíšeme odvolanie, tak nás podporí. Ako však
vyzeráme pred ľuďmi, fanúšikmi a samotnými hráčmi, to ich nezaujíma. Ťažko
nás pred nimi obháji aj list s ospravedlnením... Ako keby títo ľudia nevedeli, že to
všetci robíme dobrovoľne, na úkor svojho času, prostriedkov, atď.
Kladiem si otázku, tak ako na začiatku môjho príspevku, že čo ak raz všetci dobrovoľní funkcionári, starostovia resp. obce a ich vedenie (mimochodom touto
cestou by som rád vyjadril poďakovanie obci za prístup a podporu) s tým skončia, prestanú do toho investovať svoj čas a peniaze. Čo bude potom s futbalom,
čo budú robiť všetci zväzoví funkcionári?! Prečo sa napríklad nestarajú o to, že
od nás odchádzajú chlapci - naši odchovanci - do cudziny a neexistuje žiadna
povinnosť zaplatiť za nich aspoň výchovné?! O tom, že aj za týchto ťažkých
podmienok klub funguje a že nie je na tom najhoršie, svedčí prehľad tabuľkových
umiestnení našich mužstiev po konci súťažného ročníka 2014-2015. V aktuálnom ročníku 2015-2016 sme okrem kategórií z predošlého ročníka vytvorili aj
kategóriu dorastu, aby sa neprerušila kontinuita nadväznosti vekových kategórií
až po dospelých. Je to jediná správna a zároveň ekonomicky menej náročná
cesta. Aj k tomuto na záver malá perlička: BFZ vyrúbilo pre Bernolákovo sankciu
150 € za to, že dorastencov nevedie kvalifikovaný tréner!
Maroš Mačai, prezident ŠK Bernolákovo

Mladší žiaci / jeseň 2015
1. FK Rača Bratislava		
2. SDM Domino Bratislava		
3. FKP Dúbravka Bratislava		
4. NMŠK 1922 Bratislava		
5. ŠK Žolík Malacky		
6. ŠK Šenkvice			
7. FC Petržalka akadémia		
8. FC Ružinov Bratislava		
9. ŠK Bernolákovo		
10. ŠK Vrakuňa Bratislava		
11. Lokomotíva Devínska Nová Ves
12. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
13. PŠC Pezinok			
14. OFK Dunajská Lužná		

35
30
29
28
26
25
19
17
14
13
13
10
4
0

DORAST
Mládežnícku základňu po ročnej prestávke
doplnili aj dorastenci. Základ tvoria chlapci
z Bernolákova a káder doplnili hráči zo susednej Novej Dedinky, ktorí prišli na hosťovanie. Vzhľadom na to, že ide o kombinovaný tím chlapcov, ktorí zväčša vekovo
zaostávajú za protihráčmi, nepočínajú si
v súťaži najhoršie. S dvanástimi bodmi sú
na ôsmom mieste.
Starší dorast / jeseň 2015
1. OŠK Slovenský Grob		
30
2. TJ Dubová			
27
3. TJ Doľany			
25
4. FC Zohor			
21
5. ŠK Závod			
19
6. FK Stupava			
14
7. TJ Záhoran Jakubov		
12
8. ŠK Bernolákovo		
12
9. TJ Slovan Vištuk		
10
10. ŠK Láb			
9
11. TJ Rovinka			
4
12. TJ Slávia Ekonóm Bratislava
3
13. FK Slovan Ivanka pri Dunaji (odstúpené)				
0
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Horný rad zľava: Gál Marco, Kocák Patrik, Javorček Dominik, Hržič Marko, Aksamit Jozef, Mezovský Dominik, Procházka Patrik, Cserpes Jozef
Dole zlava: Volník Christian, Ďugel Dávid, Tóth Filip.

Tím mladších žiakov tvorí základ družstva
z minuloročnej prípravky. Aj oni si na nováčika počínajú v II. lige úspešne a po jeseni
sú so 14 bodmi na deviatom mieste.

-Martin Méry-
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Dieťa nie je malý dospelý
Bernolákovčanka Mgr. Viera Vranková, PCNS., všetko vyskúšala na vlastnej koži. Za tri roky schudla 80 kíl. Nedržala žiadne drastické diéty. Iba počúvala svoje telo. A jedla. Často,
pravidelne, zdravé a čerstvé potraviny, žiadne polotvovary
plné ochucovadiel, stabilizátorov a chémie.
Ako sama hovorí: „Byť zdravý, vitálny a mať optimálnu váhu
nie je o krátkodobom či dlhodobom obmedzovaní ani o diétach, je to o prirodzenej strave na celý život. Obmedzovanie
v jedle spôsobuje obrovský stres v našom tele.“ Toto je pravidlo, ktoré si aj sama potvrdila štúdiom výživy v zahraničí.
Po jeho úspešnom skončení sa stala vyhľadávanou profesiČo spôsobí takýto štýl stavovania
u dieťaťa? A je desiata pre dieťa dôležitá?
Ak dieťa vynechá raňajky a potom ešte
vynechá desiatu alebo má nevhodnú desiatu, detský organizmus polovicu dňa
trpí nedostatkom energie, je v metabolickom strese, má rozkolísanú glykémiu,
čo je základ pre vlčí hlad. Detský organizmus má nedostatok základných živín
na vitálne deje. Dieťa je unavené, nesústredené, roztržité, malátne a v organizme
sa pomaly, ale iste začínajú vytvárať základy závažných chorôb a metabolických
porúch. Absencia desiatej a jej nevhodná
skladba výrazne prispieva k rozvoju syndrómu ADHD – hyperaktivita dieťaťa. Pre
dieťa je tento štýl stravovania časovanou
metabolickou a zdravotnou bombou.
To je ale trochu silné vyjadrenie, nie?
Áno, možno z pohľadu rodiča zavaleného množstvom „iných dôležitejších“ povinností to tak môže vyzerať, zoberme si
však na pomoc čísla za posledných päť
rokov. Tieto čísla sú doslova alarmujúce.
Každé piate dieťa trpí obezitou a predpokladá sa, že do roku 2030 bude každé
druhé dieťa obézne. Každý rok je až 30%
nárast novo diagnostikovaných prípadov
detskej cukrovky, každé druhé dieťa trpí
bolesťami hlavy. Toto sú skutočne alarmujúce čísla.
A pritom obézne deti trpia aj psychicky...
Samozrejme, nadváha a obezita skracuje
detstvo (urýchľuje dospievanie), vyraďuje
dieťa z kolektívu, dieťa sa trápi a zasahuje
to aj spokojný život celej rodiny. Nadváha a obezita je nevyliečiteľná choroba,
na ktorú neexistujú žiadne lieky, jediným
liekom je prevencia výživou celej rodiny.
V tejto súvislosti sa zdôrazňuje,
že dieťa nie je malý dospelý.
A vo výžive to platí dvojnásobne. Deti by
nemali jesť všetky jedlá, ktoré konzumujú
dospelí, pretože bránia zdravému a správ-

onálnou certifikovanou výživovou a nutričnou špecialistkou,
jednou z mála s naozaj odborným vzdelaním v tejto oblasti.
Začal sa nový školský rok a veľa sa v poslednom čase rozpráva o výžive detí v školách, o potravinách v školských bufetoch
a vôbec o zdravom stravovaní detí. Preto sme sa rozhodli,
že s pani Vierkou poradíme rodičom, aké desiate pripravovať deťom do školy.
Ruku na srdce: koľko detí z dôvodu stresu a nedostatku času
doslova do seba nahádže po ceste do školy raňajky, alebo
ich úplne vynechá. Koľkí rodičia dieťaťu strčia do ruky peniaze, aby si kúpili desiatu v bufete...

nemu vývoju dieťaťa a vytvárajú v tele
dieťaťa nadmerné množstvo toxínov. Napríklad je nevhodné deťom do troch rokov
zaraďovať do jedálnička celozrnné výrobky, ovsené vločky, med, lacné napolitánky, fast food, tavené syry, krehké chleby,
pufované kukuričné chrumky a iné.
Vedeli by sme teda poradiť, čo dať
deťom do školy na desiatu a čo nie?
Do desiatového balíčka určite nepatria
croissant, napolitánky, priemyselne vyrábané koláče, keksy, sušienky a rôzne
snacky pre deti, čokoláda, cukríky, všetky müsli tyčinky, všetky sladené nápoje,
100% ovocné šťavy a samozrejme všetky
druhy údenín a tavené syry.
A teraz, čo áno?
Desiata má vyzerať farebne, hravo a veselo. V desiatovom balíčku by mohlo byť
napríklad:
- ražno-pšeničný chlieb s avokádovo-tuniakovou nátierkou s listom šalátu alebo
plátkami rôznej čerstvej zeleniny (paradajka, paprika, uhorka, reďkovka... )

- jogurt biely alebo neochutený kyslomliečny nápoj s vločkami alebo kúskom
ražného chleba a mandľami
- ovocný šalát (banán, hruška, jablko,
hrozno, mandle) a kúsok domácej briošky
Na pitie: voda, nesladený ovocný čaj,
nesladený zelený čaj, neochutený probiotický nápoj, neochutené mlieko...
Mgr. Viera Vranková odborne radí a vedie
ľudí, ktorí sa chcú racionálne stravovať,
mamičkám pri prechode dieťatka z dojčenia na bežnú výživu. Vedie aj klientov
s rôznymi civilizačnými chorobami, ktorí
si úpravou stravy dokážu výrazne zlepšiť
svoj zdravotný stav. Ďalšie oblasti, ktorým
sa venuje, je manažérska výživa a výživa
v menopauze, rôzne metabolické poruchy
detí a dospelých, detoxikácia, radí ako
rozumieť potravinám a ako nakupovať
vhodné potraviny a pritom aj ušetriť.
Pripravila Ľuba Šajdová
Viac informácií môžete získať
na adrese: ag.vrankova@gmail.com
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