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Starosta obce a zamestnanci obecného úradu želajú všetkým občanom Bernolákova
šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok 2019. Ďakujeme za spoluprácu.
Komunálne voľby
Prezrite si súhrnné výsledky
volieb do orgánov samosprávy
obce.

Vývoz odpadu
Nezabudnite na zakúpenie známky na smetné nádoby
na rok 2019.

Výročia
Na jeseň sme si pripomenuli
okrúhle výročia premenovania
obce a konca 1. svetovej vojny.

Osobnosť
Vedeli ste, že v Bernolákove žije
pilot a konštruktér športových
lietadiel?
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str. 14 – 15

str. 16 – 17

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali v sobotu 10. novembra. Občania Bernolákova mohli voliť starostu obce
a 13 poslancov obecného zastupiteľstva. Voľba poslancov bola rozdelená do 3 volebných obvodov. V Bernolákove
bolo v čase volieb 5 998 zapísaných voličov – osôb s trvalým pobytom v obci vo veku minimálne 18 rokov.

politický subjekt

počet platných hlasov

Iva Pipíšková

NEKA

742

Miroslav Turenič

NEKA

601

Katarína Burešová

NEKA

579

Radovan Hanic

NEKA

501

Martina Brunel

NEKA

455

Starosta obce

Gabriel Szöke

NEKA

394

Za starostu bol zvolený Richard Červienka.

Mária Kisková

NEKA

325

Michael Zachar

NEKA

267

Vladimír Cipciar

SNS

252

SaS, OĽaNO

236

Smer-SD

101

politický subjekt

počet platných hlasov

Michal Peleš

NEKA

665

Rastislav Požár

NEKA

469

Miroslav Michelík

NEKA

428

Kristián Babic

Národná koalícia

357

Za poslancov boli zvolení Martina Brunel, Katarína Burešová, Katarína Donáthová, Radovan Hanic, Lucia Kancírová,
Katarína Koporcová, Miroslav Michelík, Alexander Molnár, Michal Peleš, Iva Pipíšková, Rastislav Požár, Miroslav Turenič.

Mária Gurová

NEKA

304

Peter Hanic

NEKA

289

Poslanci za volebný obvod č. 1

Róbert Dičér

NEKA

249

Vladimír Lulják

KSS

184

Volebná účasť
Účasť na voľbách v Bernolákove dosiahla 54,13 %, čo je nad priemerom BSK – 43,74 %, aj celého Slovenska – 48,67 %.

meno kandidáta

politický subjekt

počet platných hlasov

počet platných hlasov v %

NEKA

2 120

65,98

Tibor Jančula

SNS, Smer-SD

411

12,79

Mária Kisková

NEKA

327

10,17

Martina Brunel

NEKA

289

8,99

Kristián Krajčovič

NEKA

66

2,05

Richard Červienka

Poslanci obecného zastupiteľstva

meno kandidáta

Stanislav Pavlovič
Jozef Lukovič
Poslanci za volebný obvod č. 3

meno kandidáta

politický subjekt

počet platných hlasov

Katarína Donáthová

NEKA

545

Jozef Fedorkovič

SNS

93

Alexander Molnár

NEKA

412

Jozef Fedorkovič

NEKA

114

Katarína Koporcová

NEKA

370

Jozef Lukovič

Smer-SD

101

Lucia Kancírová

NEKA

331

Juraj Rašla

NEKA

321

Peter Zámocký

NEKA

260

Martin Berčík

NEKA

223

Nicole Guldanová

NEKA

188

Rudolf Butko

NEKA

130

Milan Jakubovič

NEKA

114

Smer-SD

101

Jozef Lukovič

*) Kandidátka Martina Jánošíková sa pred voľbami vzdala kandidatúry na poslankyňu obecného zastupiteľstva.

spracoval Jakub Hanic, zdroj: Štatistický úrad SR; Obecný úrad Bernolákovo
Ospravedlnenie
Ospravedňujeme sa kandidátom a čitateľom za chyby v príspevkoch kandidátov v Bernoláku 3/2018:
Iva Pipíšková – nezverejnená fotografia k príspevku, str. 29, Miroslav Michelík – textová chyba v príspevku, str. 32
Jakub Hanic
redakčná rada

Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som sa Vám čo najúprimnejšie poďakoval za úžasnú podporu, ktorú ste mi venovali ako počas celého volebného obdobia, tak aj počas volebného dňa. Veľmi si vážim Vašu podporu. 2120 hlasov získaných vo voľbách je pre mňa a pre obecný úrad tá najväčšia odmena. Ďakujem.
Ako som sľúbil už pred štyrmi rokmi, naďalej budem všetku svoju silu, energiu a schopnosti venovať tomu, aby som s Božou pomocou túto obec
spravoval spravodlivo, aby som slúžil jej prospechu, aby som spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva prijímal také rozhodnutia, vďaka
ktorým bude obec napredovať a prosperovať k spokojnosti Vás občanov Bernolákova. Gratulujem poslancom zvoleným do obecného zastupiteľstva. Teším sa na spoluprácu.Všetkým nám želám úspešné volebné obdobie 2018 – 2022.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce
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meno kandidáta
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Poslanci za volebný obvod č. 2

Komunálne voľby

Komunálne voľby

Komunálne voľby 2018
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Obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 1/28/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva
Bc. Ľubomíru Šuvadovú.
Za overovateľov zápisnice určuje Bc. Miroslava Tureniča a Radovana Hanica.
Uznesenie č. 2/28/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov
návrhovej komisie Ing. Jaroslava Vokouna
a Ing. Alexandra Molnára.
Uznesenie č. 3/28/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program
rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 4/28/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní
materiálu, berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a vybavenia interpelácií
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 13. augusta 2018.
Uznesenie č. 5/28/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje zmenu rozpočtu na rok
2018.
Uznesenie č. 6/28/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní
materiálu, berie na vedomie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom
roku 2017/2018 a o začiatku školského roka
2018/2019 od riaditeliek Základnej školy,
Materskej školy a Základnej umeleckej školy.
Uznesenie č. 7/28/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie informáciu doc.
Ing. arch. Zuzany Čerešňovej, PhD. z Fakulty
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave o návrhoch priestorov pre
Základnú umeleckú školu.
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Uznesenie č. 12/28/2018
1. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní
materiálu, nesúhlasí so zámerom predaja
pozemku o výmere 292 m², vedeného na
liste vlastníctva č. 7191 parc. č. 1834/1, parcela registra “E”, druh pozemku orná pôda,
nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Bernolákovo.
2. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní
materiálu, súhlasí so zámerom predať časť
pozemku parc. č. 1766, parcela registra “C”,
druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 57 m² nachádzajúci sa v katastrálnom
území Bernolákovo, zapísaného na liste
vlastníctva č. 2125 manželom Kováčovým,
Potočná 798/57, 900 27 Bernolákovo. Ide
o prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod
osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je nízkej výmery, priamo susedí
s pozemkom žiadateľa a v minulosti bol vo
vlastníctve rodičov jedného zo žiadateľov.
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. Podmienkou predaja je realizácia prevodu pozemku do 6 mesiacov od schválenia
uznesenia obecným zastupiteľstvom.
3. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, súhlasí s podpisom zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SPP - distribúcia, a.s. na
pozemkoch: list vlastníctva č. 2125, parc.
č. 4899/230, parcela registra “C“, druh pozemku orná pôda a list vlastníctva č. 5621,
parc. č. 4988/231, parcela registra “C“, druh
pozemku ostatné plochy. Uvedené parcely
sú majetkom obce Bernolákovo.

Uznesenie č. 9/28/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje v zmysle príslušných zákonných ustanovení
a) bezodkladné ukončenie nájomnej zmluvy s p. Stredanskou
b) bezodkladné ukončenie nájomnej zmluvy s p. Slovákom.

4. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní
materiálu, súhlasí s prenájmom pozemku
parc. č. 1558/47, parcela registra „C“, druh
pozemku orná pôda, vedeného v katastrálnom území Bernolákovo, obec Bernolákovo,
nachádzajúci sa na liste vlastníctva č. 2125
o výmere 87 m² za cenu ročného nájomného určeného obecným zastupiteľstvom vo
výške 25 €/m² /ročne. Nájomca zabezpečí
v bezprostrednej blízkosti výsadbu zelene
na vlastné náklady a následne jej údržbu.

Uznesenie č. 10/28/2018
Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove, po
prerokovaní materiálu, ruší Uznesenie
č. 24/25/2018.

5. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu súhlasí, so zámerom zameniť
časť parcely parc. č. 30/2 o výmere 28 m²,
parcela registra „C“, druh pozemku záhra-

da, nachádzajúci sa v katastrálnom území
Bernolákovo, obec Bernolákovo, vedeného
na liste vlastníctva č. 13 za časť pozemku
parc.č. 30/3 o výmere 9 m², parcela registra
„C“, druh pozemku ostatné plochy, nachádzajúci sa v katastrálnom území Bernolákovo, obec Bernolákovo, vedeného na liste
vlastníctva č. 2125, ktorý bude v zmysle
navrhnutého geometrického plánu, vypracovaného Ing. Borisom Chvostekom zo dňa
28. 03. 2018, zapísaný pod parc. č. 30/7. Ide
o prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že žiadateľka za účelom možnosti vytvorenia obytnej zóny - Pribinova, darovala
pozemky obci na základe Darovacej zmluvy, schválenej rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, uznesením
č. 14/13/2012 zo dňa 25. 9. 2012.
6. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, súhlasí so zámerom zameniť
časť parcely parc. č. 30/1 o výmere 31 m²,
parcela registra „C“, druh pozemku záhrada, nachádzajúci sa v katastrálnom území
Bernolákovo, obec Bernolákovo, vedeného
na liste vlastníctva č. 6833 za časť pozemku
parc.č. 30/3 o výmere 4 m², parcela registra
„C“, druh pozemku ostatné plochy, nachádzajúci sa v katastrálnom území Bernolákovo, obec Bernolákovo, vedeného na liste
vlastníctva č. 2125, ktorý bude v zmysle
navrhnutého geometrického plánu, vypracovaného Ing. Borisom Chvostekom zo dňa
28. 03. 2018, zapísaný pod parc.č. 30/6. Ide
o prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že žiadateľka za účelom možnosti vytvorenia obytnej zóny - Pribinova, darovala
pozemky obci na základe Darovacej zmluvy, schválenej rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo, uznesením
č. 14/13/2012 zo dňa 25. 9. 2012.
7. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní
materiálu, súhlasí s prenájmom časti pozemku: parcelné č. 4929, parcela registra
“C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria (25,07m x 4,0 m, cca 100 m²), nachádzajúci sa v katastrálnom území Bernolákovo, vedený na liste vlastníctva č. 2125
pánovi Petrovi Podstrelenému za cenu ročného prenájmu stanovenú obecným zastupiteľstvom 100 €/ročne.
8. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, súhlasí s podpisom zmluvy
o zriadení vecného bremena v prospech
SPP - distribúcia, a.s. na pozemku: list vlastníctva č. 2125, parc. č. 5000, parcela registra “C“, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria.
9. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní
materiálu, súhlasí s úhradou 2 260,00 € za
predmet kúpy závlahové potrubie: Závlahová stavba „ZP Čierna voda I.“ objekt rú-

10. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu súhlasí, s podpisom návrhu
dodatku č. 1, dodatku č. 2 a Zmluvy o postúpení práv a prevzatí povinností k Inominátnej zmluve “Na transformáciu pozemkov
na výstavbu“ podpísanej dňa 09. 11. 2012.
Podpísanie návrhu predmetných dodatkov
a Zmluvy o postúpení práv a prevzatí povin-

ností k vyššie uvedenej Inominátnej zmluve
je potrebné z dôvodu opomenutia parcely
č.4777/152, zároveň prišlo od podpísania
Inominátnej zmluvy aj k zmene majiteľov
niektorých pozemkov. Dodatky č. 1, č. 2 a
Zmluvu o postúpení práv a prevzatí povinností je potrebné doložiť k stavebnému povoleniu výstavby verejných sietí a následnej
realizácii stavieb na pozemku v majetku
obce parc. č. 4777/152, parcela registra “C“,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
v katastrálnom území obce Bernolákovo,
vedeného na liste vlastníctva č. 2125.
11. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní
materiálu, súhlasí s prenájmom priestorov

v kultúrnom dome v Bernolákove pre hudobnú skupinu SPEKTRUM od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2021.
Uznesenie č. 13/28/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie Správu o činnosti
Obecnej polície od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018.
Uznesenie č. 14/28/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní
materiálu, berie na vedomie informáciu
o plnení úloh vyplývajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na roky 2015 – 2022.

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 3. 12. 2018
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu predsedu miestnej volebnej komisie
v Bernolákove o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí.
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že:
A. starosta obce Bernolákovo Mgr. Richard
Červienka zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
B. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
Kristián Babic
Ing. Martina Brunel
JUDr. Katarína Burešová
Katarína Donáthová
Radovan Hanic
Mgr. Lucia Kancírová
Katarína Koporcová
Ing. Miroslav Michelík
Ing. Alexander Molnár
Ing. Michal Peleš
Mgr. Iva Pipišková
Ing. Rastislav Požár
Bc. Miroslav Turenič
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
Katarína Donáthová a Mgr. Lucia Kancírová.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní
materiálu, schvaľuje za zapisovateľku usta-

novujúceho zasadnutia Bc. Ľubomíru Šuvadovú a za overovateľov zápisnice Ing. Alexandra Molnára a Bc. Miroslava Tureniča.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
menovanie Bc. Miroslava Tureniča za zástupcu starostu obce.
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu,
a) zriaďuje Obecnú radu
b) schvaľuje členov Obecnej rady z radov
poslancov:
JUDr. Katarína Burešová
Ing. Alexander Molnár
Mgr. Iva Pipíšková
Bc. Miroslav Turenič
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje zriadenie komisií pri obecnom
zastupiteľstve, ich náplne činnosti, predsedov
a členov z radov poslancov nasledovne:
1. Komisia na ochranu verejného záujmu
(podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov)
Náplň činnosti:
- prijíma písomné oznámenia v rozsahu
Ústavného zákona od starostu obce,
- v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutej osoby vysvetlenie,
- podáva podnety príslušnému daňovému
orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a
pravdivosti písomných oznámení,
- sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom
prístupe k informáciám,

- predkladá návrhy na začatie konania vo
veci ochrany verejného záujmu, skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
- kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona.
(poznámka: v súlade s Ústavným zákonom
č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu
pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov, táto komisia je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva. V komisii musí mať po
jednom zástupcovi každá politická strana,
alebo hnutie zastúpené v obecnom zastupiteľstve. Ak sú v obecnom zastupiteľstve
nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.)
Obsadenie:
Predseda:		
Kristián Babic
Členovia:		
Katarína Koporcová
Ing. Miroslav Michelík
2. Komisia pre financie a rozpočet
Náplň činnosti:
- spolupôsobí pri príprave a tvorbe rozpočtu v nadväznosti na PHSR obce,
- spolupôsobí pre úprave všeobecne záväzných nariadení obce týkajúcich sa poskytovania dotácií a príspevkov,
- navrhuje určenie prioritných investičných
a neinvestičných aktivít,
- spolupôsobí pri prijatí opatrení k zosúladeniu rozpočtu a programového rozpočtu
obce,
- komunikuje s odbornými komisiami obecného zastupiteľstva v zmysle požiadaviek na
rozpočet za jednotlivé oblasti,
- spolupracuje s hlavnou kontrolórkou
obce pri prijímaní a navrhovaní opatrení
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Uznesenie č. 8/28/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie informáciu riaditeľky Základnej umeleckej školy
Mgr. Jarmily Boškovej ohľadom priestorov
pre Základnú umeleckú školu.

Uznesenie č. 11/28/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie Správu o výsledku
kontroly dodržiavania zákona o miestnom
poplatku za rozvoj.

rová sieť 1 inv. č. 5203103001 - časť vetvy
medzi uzlovými bodmi 9 - 11, závlahového
potrubia z AZC DN 150, dĺžky 70,49 m, nachádzajúceho sa na pozemkoch KN-C parc.
č. 5319, 5219, 5221, k.ú. Bernolákovo, obec
Bernolákovo, zapísaných na LV č. 8203.

Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 1. 10. 2018
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v súvislosti s hospodárením obce, tvorbou
rozpočtu a odstraňovaním zistení z vykonaných kontrol.

- odporúča riešenia v oblasti verejného
osvetlenia, zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd, a iné.

Obsadenie:
Predseda:
Ing. Alexander Molnár
Členovia:
Mgr. Iva Pipíšková
Ing. Rastislav Požár

Obsadenie:
Predsedníčka:
JUDr. Katarína Burešová
Členovia:		
Kristián Babic
Katarína Donáthová

3. Komisia pre tvorbu nového územného
plánu obce
Náplň činnosti:
- podieľa sa na tvorbe nového územného
plánu obce s dôrazom na zapojenie širokého
okruhu odborníkov a to v rámci zabezpečenia celého procesu, od prerokovania čiastkových opatrení až po prijatie územného
plánu ako celku,
- zameria sa na navrhovanie opatrení
v oblastiach výstavby, životného prostredia, odpadového hospodárstva, dopravy,
parkovacej politiky a iných súvisiacich oblastí,
- oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej
pôsobnosti.

5. Komisia pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
Náplň činnosti:
- spolupôsobí pri posúdení možností vzniku
spoločného školského úradu v rámci medziobecnej spolupráce,
- spolupôsobí pri riešení problematiky
a navrhovaní opatrení v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania v kompetencii obce, základnej umeleckej školy a voľnočasových aktivít, možností celoživotného
vzdelávania,
- navrhuje opatrenia v záujme ochrany
kultúrnych pamiatok v obci a organizovania
kultúrnych podujatí,
- spolupôsobí pri tvorbe zásobníku názvov,
resp. názvoslovných určení nových lokalít
ulíc a pod.,
- posudzuje možnosti medziobecnej spolupráce v oblasti kultúry a cestovného ruchu,
- oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti
školstva, kultúry, cestovného ruchu a voľnočasových aktivít a podieľa sa na tvorbe
podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej
pôsobnosti.
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4. Komisia správy a hospodárenia s majetkom obce
Náplň činnosti:
- spolupôsobí pri tvorbe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
- spolupôsobí pri tvorbe cenovej mapy nájmov,
- oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti správy a hospodárenia s majetkom obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh
z hľadiska svojej pôsobnosti,
- vyjadruje sa k hospodáreniu s majetkom
obce v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- určuje strategický majetok obce,
- vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie informačných, reklamných a propagačných
zariadení v obci,
- predkladá stanoviská k odborným materiálom predkladanými inými orgánmi verejnej správy z hľadiska svojej pôsobnosti,
- vyjadruje sa k stavu, výstavbe, rekonštrukcii, údržbe dopravných stavieb, miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov,
vrátane dopravného značenia, a čistenia,
navrhuje opatrenia a dáva návrhy na zlepšenie existujúceho stavu,

Obsadenie:
Predsedníčka:
Mgr. Lucia Kancírová
Členovia:		
JUDr. Katarína Burešová
Ing. Rastislav Požár
Ing. Martina Brunel
Katarína Koporcová
6. Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
Náplň činnosti:
- spolupôsobí pri vytváraní podmienok na
zabezpečenia a priame poskytovanie sociálnych služieb v kompetencii obce, vytváraní
podmienok na realizovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v pôsobnosti obce, vytváraní podmienok
pre realizovanie inštitútu náhradného príjemcu dávok v zmysle zákona o hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok,
- posudzuje potrebu zavedenia nových sociálnych služieb,
- posudzuje nároky občanov na pridelenie
nájomného a sociálneho bývania v zmysle
právnych záväzkov obce,
- spolupôsobí pri vytváraní podmienok pre
rozvoj komunitných služieb a vyhodnocovaní komunitného plánu rozvoja sociálnych
služieb,

Obsadenie:
Predsedníčka:
Mgr. Iva Pipíšková
Členovia:		
Katarína Donáthová
Katarína Koporcová
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, poveruje poslanca Ing. Alexandra
Molnára zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu,
a) Určuje v súlade so zákonom č. 320/2018
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.253/1994 Z.z. o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat
starostovi obce Mgr. Richardovi Červienkovi
nasledovne: priemerná mesačná mzda pracovníka v národnom hospodárstve za rok
2017 činí 954 €, vynásobená koeficientom
2,60 podľa počtu obyvateľov obce, zaokrúhlená smerom nahor: 954 × 2,60 = 2 480 €.
b) Schvaľuje zvýšenie platu starostu obce
o 20 % k mesačnému platu v zmysle § 6 ods.
1 zákona 320/2018 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.253/1994 Z.z. o právnom
postavení platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, t.j. na 2 976 €.
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje:
a) Poslancov poverených sobášením:
1. Bc. Miroslav Turenič
2. Mgr. Iva Pipíšková
3. JUDr. Katarína Burešová
b) Sobášne miestnosti:
1. Obradná miestnosť v kultúrnom dome
2. Sobášna miestnosť na obecnom úrade
c) Sobášne dni:
1. každá párna sobota v mesiaci
2. každý nepárny utorok v mesiaci

Nálepky na smetné nádoby na rok 2019
bude možné zakúpiť v dňoch 14. 1. – 28.
2. 2019 na prízemí obecného úradu nasledovne:
Pondelok
8.00 – 18.00
Streda
7.30 – 16.00
Piatok
7.30 – 12.00
Obedná prestávka
12.00 – 13.00
Občania môžu úhradu zrealizovať aj bankovým prevodom na č. účtu: SK56 1100
0000 0026 2173 0240 (Tatra banka a.s.),

variabilný symbol 1330132019. Pri každej
platbe je potrebné uviesť meno poplatníka, 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.
Nálepky na rok 2018 sú platné až do 28.
2. 2019. Smetné nádoby ktoré po 28. 2.
2019 nebudú označené nálepkou na rok

OBJEM NÁDOBY A CYKLUS VÝVOZU

2019, nebudú po tomto termíne vyvezené.
Právnickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom sa doručí rozhodnutie
poštou, a po zaplatení poplatku si nálepku
na smetnú nádobu vyzdvihnú na obecnom úrade.
Cenník poplatkov je nezmenený a platí
ako pre rok 2018.

SADZBA

POPLATOK

s cyklom vývozu 104 vývozov za rok (vývoz 2× za týždeň)

0,0097 €/ l

121 €

s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)

0,0097 €/ l

60 €

s cyklom vývozu 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)

0,0103 €/ l

32 €

s cyklom vývozu 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)

0,0058 €/ l

18 €

0,0097 €/ l

70 €

s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)

0,0097 €/ l

121 €

s cyklom vývozu 26 vývozov za rok (dvojtýždňový vývoz)

0,0097 €/ l

60 €

s cyklom vývozu 52 vývozov za rok (týždňový vývoz)

0,0101 €/ l

577 €

individuálna rekreácia – záhradkárske osady – podľa platného VZN Obce Bernolákovo
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Podľa ceny účtovanej vývozcom za
veľkobjemové kontajnery alebo:

A) nádoba s objemom 110 alebo 120 l

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

D) nádoba s objemom 1100 l

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)

7 a viac osôb

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

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)

7 a viac osôb

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

počet osôb bývajúcich v byte

stanovený cyklus vývozov za kalendárny rok

3 osoby

26 vývozov (dvojtýždňový vývoz)

3.) v prípade preukázania separácie odpadov

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.

Vývoz smetných nádob počas Vianoc 2018

Počas blížiacich sa Vianočných sviatkov bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať namiesto pondelka
24. 12. (Štedrý deň) v sobotu 22. 12.
Ing. Róbert Láska
Referát ochrany ŽP

Bernolák 4/2018

Bernolák 4/2018

Obsadenie:
Predseda:
Bc. Miroslav Turenič
Členovia:
Ing. Michal Peleš
Radovan Hanic
Ing. Martina Brunel
Kristián Babic
Ing. Miroslav Michelík

- spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi na
územní obce v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb a charity,
- oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti
sociálnej pomoci a podieľa sa na tvorbe
podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej
pôsobnosti.

Obecný úrad

Obecné zastupiteľstvo

Nálepky na smetné nádoby na rok 2019
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Posledný štvrťrok
Ani v poslednom štvrťroku hliadky Obecnej
polície nezaháľali. Boli privolávané k ležiacim osobám, ktoré vo väčšine prípadov boli
ovplyvnené alkoholom, k rušeniu nočného
kľudu hlavne z pohostinských zariadení, ale
aj súkromných osláv, k susedským sporom,
dopravným priestupkom a k rôznemu inému porušovaniu verejného poriadku. Nakoľko sa obec čoraz viac rozrastá, rastie aj
počet udalostí. Len pre porovnanie s minulým rokom vás môžeme informovať, že nárast udalostí za celý rok stúpol o 10 % a to
z 2 000 evidovaných udalostí na cca. 2 200
udalostí. Máme za to, že aj táto malá štatistika svedčí o tom, že občania vedia častejšie
osloviť obecnú políciu.
Útok na policajta
Posledný štvrťrok v našej zložke priniesol
aj nepríjemnú situáciu, kedy bol počas výkonu služby napadnutý jeden z príslušníkov
OcP, ktorého zranenia si vyžadovali lekárske
ošetrenie a následný prevoz do nemocnice.
Útok na verejného činiteľa nastal vtedy, keď
príslušník obecnej polície požadoval predloženie dokladu totožnosti od páchateľa
podozrivého z priestupku. Aj táto situácia je
dôkazom toho, že povolanie policajta je nebezpečné a môže dôjsť pri výkone povolania kedykoľvek k ohrozeniu života a zdravia.
Z priestupku na trestný čin
Hliadka OcP si počas hliadkovania v neskorých nočných hodinách všimla, ako osobné
motorové vozidlo zišlo mimo cestnú komunikáciu na verejnú zeleň. Hliadka za účelom riešenia priestupku proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky pristúpila k
vozidlu, pričom si všimla že osádka vozidla
je zjavne ovplyvnená alkoholom. Nakoľko
vznikla dôvodná obava, že osoba, ktorá
viedla motorové vozidlo sa dopustila trestného činu, bola na miesto privolaná hliadka štátnej polície, ktorá vykonala u vodiča
dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom.
Následne táto udalosť mala dohru na obvodnom oddelení PZ v Bernolákove.

Krádeže bicyklov
Mnohí občania na oddelení OcP podávajú oznámenia ohľadom krádeže bicyklov.
V poslednej dobe začali v našej obci miznúť bicykle, hlavne z verejne prístupných
miest, ale aj súkromných pozemkov. Preto
upozorňujeme a zároveň žiadame občanov, aby si svoj majetok poriadne zabezpečili proti krádeži. V mnohých prípadoch
bol bicykel uzamknutý len o koleso, alebo
nebol uzamknutý vôbec. Takýto ľahostajný
prístup vlastníka umožňuje zlodejom ľahšiu
techniku pri odcudzení. Ďakujeme za porozumenie.
Najlepší priateľ človeka
V poslednej dobe hliadky OcP evidujú zvýšený počet voľne sa pohybujúcich psov
v našej obci. Za posledný štvrťrok evidujeme 24 udalostí ohľadom voľného pohybu
psa. Preto žiadame občanov, aby na svojich „miláčikov“ dávali pozor a zabránili
ich voľnému pohybu. Opäť upozorňujeme
občanov, že voľný pohyb psa mimo chovný priestor je priestupkom, za čo hrozí
sankcia. Nehovoriac o tom, že niektoré psi
vedia byť mimo chovný priestor agresívne
a môžu zaútočiť na človeka.
Túto tému ukončujeme výzvou pre občanov, aby svojich psov zaevidovali na OcÚ,
ak tak doposiaľ neurobili, čím taktiež predídete sankcii, nakoľko zaevidovanie psa do
evidencie je zo zákona povinné a porušenie
tejto povinnosti je priestupkom, ktorý sú
hliadky OcP oprávnené prejednať na mieste. Na druhej strane evidencia vašich chlpáčov pomáha príslušníkom OcP pri zistení
majiteľa túlavého psa. Preto ani túto povinnosť neberte na ľahkú váhu.

8

Obecná polícia Bernolákovo ako prvá na Slovensku, začala využívať mobilnú aplikáciu, v ktorej sa dozviete všetky informácie ohľadom OcP.
Vďaka našej aplikácii, máte všetky aktuálne informácie poruke, práve vo
vašom smartfóne. Mobilnú aplikáciu k stiahnutiu nájdete aj na našej webovej stránke: www.obecnapolicia.sk.

Vinšujeme vám
Tak ďalší rok je úspešne za nami a aj pri
tejto príležitosti sa vám chceme poďakovať za prejavenú priazeň. Dôvera občanov
je pre nás najdôležitejšie a preto veríme,
že si túto dôveru naďalej u vás uchováme
dobrým prístupom k práci. Dúfame, že aj
naďalej budeme pre obec a občanov prínosom a budete sa na nás môcť obrátiť
s akýmkoľvek problémom. Nakoniec vám
v mene celej Obecnej polície chceme zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov
a spoločný pozitívny vstup do nového roka.
S pozdravom Obecná polícia Bernolákovo.

Dušičky
Hliadky OcP ako po každý rok, aj tohto roku zabezpečovali verejný poriadok
v okolí cintorína počas Sviatku všetkých
svätých a okrem iného usmerňovali aj dopravu na okolitých parkoviskách. Sú to
sviatky pokoja, ktoré možno aj vďaka našej
prítomnosti prebehli v pokoji a bez vážnejších incidentov. Ako ste si mohli všimnúť,
dopravná situácia počas týchto sviatkov je
čoraz viac komplikovanejšia, nakoľko z roka
na rok pribúda návštevníkov cintorína, ktorí
prichádzajú na miesto svojimi autami a parkovacie miesta sú kapacitne nepostačujúce.
Z toho dôvodu, chceme do budúcnosti požiadať občanov, aby počas týchto sviatkov
ale aj iných udalostí boli voči sebe ohľaduplní a využívali aj okolité parkovacie miesta,
nielen tie pri cintoríne. Ďakujeme.

Spracoval Ing. Marek Danko
Obecná polícia

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Kompletný právny servis (kúpne zmluvy a pod.)
Zabezpečenie znaleckého posudku, geodeta a pod.
Vybavenie potrebných dokladov k predaju nehnuteľnosti

Kosiba Miloš
0915 697 799

kosiba@coralireal.sk

www.coralireal.sk

Vianočné sviatky a ochrana pred požiarom
Čas beží ako voda a Vianoce i Nový rok sú
opäť predo dvermi. Prichádza jedno z najkrajších období roka a prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej
pohody. Dovoľte preto aj príslušníkom hasičského a záchranného zboru, aby Vám zaželali ich príjemné prežitie. Zároveň si Vám
dovoľujeme dať aj niekoľko dobrých rád, aby
sme tieto sviatky prežili v pokoji a pohode.
Z dlhodobých prehľadov požiarovosti vyplýva, že zimné obdobie je spojené so zvýšeným počtom požiarov v bytových priestoroch a rodinných domoch. Príčinami týchto
požiarov sú činnosti spojené s vykurovaním
a používaním rôznych ohrievacích a vykurovacích telies. Preto dôsledne dbajte na

technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a pri výstavbe a používaní
komínov a dymovodov, na ich čistenie a vykonávanie ich kontrol.
Počas sviatkov nezabúdajme ani na naše
deti. Snažme sa im venovať viac času a dohliadnime aby pri svojich hrách nespôsobili
ujmu sebe a ani nikomu inému. Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov, svetlíc,
rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán
a podobných ohňostrojových telies sú pomerne ľahko dostupné v predaji. Mnohokrát
ich deťom zadovažujeme aj my, samotní rodičia. Tieto predmety môžu byť pri neodbor-

nej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu
veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných
pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví, či požiar
bytu, domu alebo iných priestorov.
Tak ako každý rok, aj tento budú nad vašou
bezpečnosťou počas celých sviatkov bdieť
profesionálni hasiči záchranári, na ktorých
sa v prípade núdze alebo ohrozenia môžete
s dôverou obrátiť. Veríme však, že ich pomoc potrebovať nebudete a nič nenaruší to
nádherné čaro Vianoc.

pplk. Ing. Jarmila Bartošová
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

Bernolák 4/2018

Bernolák 4/2018

Mobilná aplikácia

Dopravné značky
Príslušníci OcP vo svojich okrskoch evidujú
čoraz častejšie poškodenie, premiestnenie
alebo odcudzenie dopravného značenia. Vo
väčšine prípadov sú tieto dopravné značky poškodené v lokalitách, v ktorých momentálne rastie výstavba nehnuteľností.
Chceme vyzvať občanov/osoby, ktoré manipulujú s týmito značkami bez povolenia,
aby upustili od protiprávneho konania, nakoľko podľa cestného zákona je zmenenie,
pozmenenie, premiestnenie, odstránenie,
poškodenie, či zničenie dopravných značiek
priestupkom a obec môže uložiť za tento
skutok páchateľovi sankciu.

Hasičský zbor

Nedajte sa oklamať!
Upozorňujeme občanov, hlavne seniorov
aby sa nedali oklamať podozrivými osobami, ktoré ponúkajú rôzne práce v záhradách, alebo poskytujú rôzne služby, prípadne predávajú výrobky, ktoré nemusia byť

kvalitné. O tejto udalosti svedčí aj jeden
z mnohých prípadov, kedy si hliadka OcP
všimla v jednom z rodinných dvorov, ako sa
okolo starších obyvateľov domu zhromaždila väčšia skupina občanov. Tejto udalosti predchádzala situácia, kedy asi traja zo
skupiny osôb prisľúbili opravu chodníka u
starších osôb, za dohodnutú sumu. V ten
istý deň, prišli na miesto ďalšie osoby, ktoré sa začali seniorom vyhrážať a požadovali
väčšiu sumu aj napriek tomu, že chodník
nedorobili. Našťastie, si túto situáciu počas
výkonu služby všimla hliadka obecnej polície, ktorej príslušník zakročil a situáciu začal
riešiť.

Obecná polícia

Obecná polícia

Pod lupou
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Kali & hostia

Návšteva Mikuláša

Kultúra
28. septembra v kultúrnom dome vystúpil v súčasnosti
jeden z najpopulárnejších predstaviteľov slovenského
rapu Kali. V preplnenej sále sa ako predskokan predstavil
raper Majself, potom fanúšikov tohto žánru prišiel potešiť Peterpan a následne vystúpil samotný headliner podujatia. Kali vo svojom 50 minútovom vystúpení v skvelej atmosfére odrapoval svoje najznámejšie hity. Mnoho
najmä „násťročných“ návštevníkov si potom počkalo na
Kaliho, ktorý sa s nimi ochotne nechal fotografovať.

Deň úcty k starším
V polovici mesiaca október sa už roky stretávajú občania Bernolákova v dôchodkovom veku na tradičnom podujatí, ktoré nesie názov Deň úcty
k starším. Starosta obce pozval bernolákovských seniorov na posedenie pri občerstvení a im blízkej hudbe. Tak tomu bolo aj popoludní 14. októbra. V kultúrnom dome sa stretli seniori v hojnom počte. Pri naozaj dobrej nálade, ktorú vytvorilo populárne hudobno-spevácke Duo Jamaha
si zaspievali, niektorí si aj zatancovali, zasmiali sa pri vtipnom moderovaní, posedeli pri vínku a debatovali so známymi.

Tradičné podujatie Modrý piatok sa 23. novembra uskutočnil ako pripomenutie tradície trampingu a trampskej hudby dvadsiateho storočia. Podujatie sa tentokrát konalo vo veľkej sále a medzi návštevníkmi boli aj mnohí bývalí či súčasní trampy. Vo veľmi príjemnej atmosfére sme sa pozhovárali a hlavne si vypočuli veľa dobrej muziky z rôznych období vývoja tejto kultúry. Tiež sme si pripomenuli spoločný štát Čechov a Slovákov
a zazneli trampské piesne z oboch brehov Moravy. Preto hlavnými protagonistami podujatia boli muzikanti zo Slovenska aj Česka. Legendárny
hudobník, spevák, textár Ivan Terry Zeman, ktorý slovom sprevádzal počas celého programu, zahral spolu so svojou kapelou Harvestri piesne zo
svojho repertoáru ale aj ďalšie známe trampské songy. Hostia z Česka, kapela Brzdaři sa predstavili nie len ako výborní muzikanti, speváci ale aj
ako partia veselých „parťákov“. Veľmi rýchlo si získali sympatie publika. Zahrali nielen českú trampskú klasiku ale aj svoje typické bluegrassové
skladby a skvele zapadli do dramaturgie podujatia. Súčasťou podujatia bola aj zaujímavá výstava Ivanského výtvarníka Dušana Bakalu Laluhu,
kde prezentoval najmä svoje originálne indiánske totemy aj ďalšie artefakty súvisiace s trampingom v Ivanke a Bernolákove.

Novinka BOT

Divadelníci z miestneho divadelného spolku BOT (Bernolákovské ochotnícke teátro) po úspešnej jarnej premiére komédie Lúpež v ČĽUP banke,
začali na jeseň skúšať novú hru Čo sme komu urobili?!?. V poradí siedma
premiéra divadla BOT sa plánuje na marec 2019. Pripravovaný titul je,
tak ako nakoniec všetky predchádzajúce tituly, autorská situačná komédia. Divadelníci už poctivo skúšajú a tešia sa na svoje publikum. Veríme,
že aj Bernolákovčania sa tešia na svojich divadelníkov.

Kultúra

Tradične v období „Mikuláša“ zavítal do Bernolákova aj tento rok obľúbený
Svätý Mikuláš. Prišiel spolu s dvoma čertami 8. decembra pred kultúrny dom
a srdečne sa zvítal s deťmi. Porozprával sa s nimi, rozdal im sladkosti a potom
spoločne s deťmi rozsvietil obecný vianočný strom.

Modrý piatok na tému 100 rokov trampingu v ČSR

Detský karneval

Tak ako každý rok, sezónu plesov a fašiangových zábav
uzatvárajú svojou zábavou bernolákovské deti. Pozývame
všetky deti, ktoré chcú predviesť svoje masky, zabaviť sa
s obľúbeným šašom Marošom, zatancovať si, či zúčastniť
sa nejakej súťaže, na tradičný detský karneval. Podujatie
sa uskutoční v nedeľu 24. februára 2019 o 16-tej hodine
v kultúrnom dome.

Veľké poďakovanie za všetkých čitateľov
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V dňoch 19. – 25. novembra sa v kultúrnom dome
v Bernolákove uskutočnila výstava výtvarníka
zo susednej Ivanky pri Dunaji, Dušana Bakalu
Laluhu. Bakala sa venuje najmä drevorezbe a
ako dlhoročný tramp sa zameriava na vyrezávané indiánske totemy a ďalšie artefakty
súvisiace s trampskou kultúrou. Pri príležitosti 100 rokov trampingu v Československu sme zrealizovali výstavu z jeho tvorby
ale aj ďalších zozbieraných materiálov súvisiacich s trampingom v Ivanke a Bernolákove. Výstava bola veľmi príjemným spestrením
kultúrneho života v našej obci a hoci trvala necelý
týždeň, vzhliadlo ju veľa návštevníkov, z ktorých viacerí
sa v knihe návštevníkov vyjadrili k tvorbe Bakalu s veľkým obdivom.

Do nového roku
veľa zdravia,
lebo zdravie je najdôležitejšie,
veľa lásky,
lebo láska je zázrak života,
veľa šťastia,
lebo nám rozjasňuje dni
a veľa dobrého čítania –
lebo som knihovníčka!
Veronika Hrušková
Obecná knižnica

Ďalšia autorka z našej obce
V októbri vyšla knižka Príbehy pod vankúšik, vekovo určená pre deti od 3 rokov. Autorka Oľga Máleková je dôchodkyňa a s rodinou býva v Bernolákove už siedmy rok. Prvými kritikmi pri zostavovaní príbehov boli vnúčatá autorky,
ktoré navštevujú materskú školu v Bernolákove. Autorka zistila, že pred (hlavne popoludňajším) spánkom, treba
deťom pútavo podať kratšie príbehy s pointou. A tak postupne vznikali príbehy o trpaslíkovi, o zvieratkách aj len
také zo života. A tak sa ich nazbieralo viac, až si autorka pomyslela, že by sa mohli vydať knižne, nech sa potešia aj
iné deti. Prednosťou knižky je, že jednotlivé príbehy sú doslovne preložené do angličtiny, čo podporuje rozvíjanie
anglického jazyka. A to nie len u detí – škôlkarov, ale aj prvákov či druhákov, i rodičov resp. starých rodičov. Títo
môžu čítať rozprávky po častiach, v oboch jazykoch. Preto sa knižka môže uplatniť pri učení tohto jazyka aj pre tých
skôr narodených.Aj keď autorke – babičke klope na plecia 70-tka, má stále nápady na nové príbehy. Dúfame preto,
že sa skoro stretneme s novou publikáciou.
Knižka je dostupná v bernolákovskej Obecnej knižnici a vo všetkých krajských knižniciach. V prípade záujmu môžete
osloviť priamo autorku na adrese omalekova@gmail.com.
Ing. Oľga Máleková
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Výstava: Dušan Bakala Laluha

Žiadny dobrý skutok nie je primalý. Je možné ním zmeniť niečí deň. Priateľskou službičkou je telefonát, kvietok, poďakovanie, šálka čaju, odvoz. Pozorné ucho. KNIHA.
Dobrých kníh nie je nikdy dosť. Keby sa dalo, nafúkli by sme našu knižnicu do väčších rozmerov. Keby sa
objavil čarovný „meštek, potras sa!“ eurá by sa v ňom krásne množili a v priamej úmere by sa množili aj nové
knihy v našej knižnici. Ale žiaľ, nie sme v rozprávke, môžeme nakupovať iba do výšky rozpočtu a hoci nie je
úplne najmenší, predsa nám knihomoľom nepostačuje, lebo nových krásnych knižiek vychádza stále viac.
Využijem tento predvianočný čas na poďakovanie tým, ktorí našej knižnici venovali takmer nové knihy – aktuálne tituly. V kníhkupectvách stoja veľa peňazí. Nemôžem tu vymenovať úplne všetkých, ale nedá mi nespomenúť predovšetkým tých, ktorí sem priniesli plné krabice – pani Kráľová, pani Struhárová, pani Suchá,
pani Kľačanská, pán starosta Červienka, pán Višňovský, ale veľká vďaka patrí aj Vám ostatným, ktorých dar
možno nebol až v takom objeme, ale veľmi pomohol rozvoju nášho knižnému fondu. Zvyknem sa prehrabávať aj stránkami na Bazoši – knižným bazárom – a veru ľudia knihy predávajú za nemalé peniaze. Všetci tí,
ktorým tu vyjadrujem poďakovanie, menovaní i tí anonymní, mohli postupovať rovnako a boli by si možno
privyrobili na nové knižky. Ale oni sa rozhodli inak – v prospech nás všetkých.Prajem Vám všetkým nádherné
Vianoce v kruhu svojich najmilších a veľa oddychu v spoločnosti pekných a zaujímavých kníh!
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Výročie pomenovania obce

Obete vojny z Čeklísa

Pri príležitosti sedemdesiateho
výročia premenovania obce
Čeklís na dnešné Bernolákovo
sa pred pamätníkom Antona
Bernoláka uskutočnila malá
slávnosť. Na podujatí okrem
starostu obce, vystúpili so
svojim prejavom aj pán farár
Branislav Čaniga, historik Michal Duchoň a bernolákovská
pamätníčka pani Eva Šticová.
Hudobné otvorenie slávnosti
a tiež záver podujatia spestrili
žiaci ZUŠ v Bernolákove.

Vojna je veľká tragédia
Na pamätníku padlých v 1. svetovej vojne je 43
mien z 34 čeklískych rodov. Ich telá spočinuli na
viacerých miestach Európy. Väčšina z nich sa nedožila 30 rokov, viacerí sa stratili na fronte tak, že
ich neuviedli ani vtedy publikované Zoznamy strát
(Verlustliste). Niektorí zomreli slobodní a niektorí
boli ženatí a zostali po nich vdovy a polosiroty. Život písal smutné príbehy.
Tragédia na bojiskách
Mladí muži z Bratislavy a okolia slúžili základnú vojenskú službu najmä v 72. (bratislavskom)
pešom pluku, 13. honvédskom (bratislavskom)
pešom pluku a 19. prápore poľných strelcov.
Keď vypukla vojna, do týchto útvarov boli zo
zálohy povolaní mladí muži z Čeklísa. 72. peší
pluk bojoval od augusta 1914 do októbra 1916
na východnom fronte (najmä v Haliči, dnes oblasti Poľska a Ukrajiny) proti ruskej armáde. Už
v prvý deň ofenzívy 23. 8. 1914 sa vojaci dostali
do bojov pri Polichne. Niektoré vojenské jednotky dosiahli až polovičné straty na životoch.
Podobná situácia bola aj v nasledujúcich bitkách pri Krasniku a Rudniku. Posledné mesiace prvej svetovej vojny si vyžiadali veľké straty
v Taliansku na Piave, o čom neskôr rozprávali
starí otcovia. Vojaci 72. bratislavského pešieho
pluku boli nasadení proti talianskym vojakom
v Ponte di Piave, kde bol jeden z mála prechodov
cez rieku. Bitka na Piave sa začala 15. 6. 1918 a pozičná vojna tu pretrvávala až do jesene 1918, keď
rozklad Rakúsko-Uhorska dospel do záverečnej
fázy. Štát, za ktorý šli bojovať, prestal existovať.
Žiaľ a utrpenie sa násobili, keď v rodine bolo viac
tragických úmrtí. Takto zomreli súrodenci: Ján
a Ľudovít Buzgovič, František a Peter Buzgovič
(dohromady boli bratranci), Ján a Štefan Kooš
(vtedy Koss), Filip, František a Štefan Ňaršik. Polovica padlých sú potomkovia rodov, ktoré sa tu
usadili len nedávno (v 19. storočí) – Česnek, Donáth, Evanson, Hájek, Hrablík, Hržič, Jajcai, Janda,
Lukáš, Mihalovič, Noskovič, Ňaršik, Podolsky, Popluhár, Švigruha a Tüške.
Zatiaľ sa podarilo zistiť niektoré fakty o tragédii polovice padlých vojakov. Štefan Barkol (nar.
1894) zomrel 22. 2. 1916 v meste Nagyvárad
(dnes Oradea, Rumunsko). Ján Boško (1890) zomrel 30. 9. 1916 v meste Zloczow (Poľsko). František Buzgovič (1883) zomrel v r. 1915 a zostala
po ňom vdova a 2 polosiroty. Peter Buzgovič
(1885) zomrel 7. 10. 1914 a nevieme, či mal potomkov. František Evanson (1886) bojoval v 19.
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100 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny

V Bernolákove pri zrekonštruovanom pamätníku, venovanom padlým vojakom 1. svetovej vojny z vtedajšieho Čeklísa,
sa 20. novembra pri príležitosti stého výročia od ukončenia
vojny stretli občania Bernolákova na pietnej spomienke.
Na úvod zaznela stará rakúska hymna. V rokoch trvania vojny
bolo Rakúsko-Uhorsko vtedajšou vlasťou Slovákov, za ktorú
išli bojovať. Potom starosta obce a zástupca Klubu vojenskej
histórie položili vence k pomníku, kde čestnú stráž držali
členovia Klubu vojenskej histórie v dobových uniformách.
Potom krátkym prejavom starosta Richard Červienka otvoril
túto malú slávnosť. Následne Dr. Imrich Purdek z Vojenského historického ústavu porozprával stručné dejinné fakty
1. svetovej vojny. Po ňom sa prítomným prihovoril pán Norbert Lacko zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Pán poslanec Jaroslav Vokoun oboznámil prítomných
s konkrétnymi údajmi o padlých Čeklísanoch. Potom pán farár Branislav Čaniga vysvätil pomník. Na záver zaznela slovenská hymna a poďakovanie starostu prítomným za uctenie si pamiatky zosnulých vojakov.

o jediného mužského potomka a tak sa potom
priezvisko z obce vytratilo. O ťažkom a smutnom
osude vypovedá nasledujúce: Ján Boško (1890)
sa v r. 1913 oženil s Teréziou Hanusovou, o rok už
rukoval na vojnu a bol koniec. Michal Podolsky sa
v r. 1910 priženil do Čeklísa, jeho manželkou bola
Agneša Polgárová, za 4 roky narukoval a zomrel.
František Buzgovič (1883 – 1915) sa v r. 1909 oženil s Máriou Zemánkovou, mali 2 synov – Štefana
a Františka, malý František mal 1 rok keď naposledy videl otca, mama sa starala o oboch synov, ale
zomrela v r. 1927 a z detí boli siroty, Františka si
na statok zobrali Nagyovci. Peter Buzgovič (1885
– 1915) sa v r. 1909 oženil s Johanou Barkolovou a
Ján Buzgovič (1885) sa v r. 1913 oženil s Barborou
Múčkovou. Vojna spravila z manželiek vdovy. Osudy ich potomkov zatiaľ nepoznáme.
Michal Hergovič (1884 –1914) bol vysoký zdatný
chlap, mal hodnosť čatára, v r. 1909 sa oženil s Teréziou Špekoňovou, mali deti a keď zomrel, zostala vdova s polosirotami.
Učiteľ Ondrej Tüške (1888), syn učiteľa a organistu, padol vo vojne a tragédia vojny zasiahla aj jeho
sestru Araňku, ktorá mala snúbenca na bojiskách,
ten tam zahynul a ona sa už nevydala.
V r. 1918 bola spoločnosť unavená z vleklej vojny, chlapi odmietali bojovať a niektorí sa schovali
v Malých Karpatoch. Podľa lesného prostredia
ich prezývali „zelené kádre“. Dvoch dezertérov,
Štefana Hájka a Jána Frindricha, zastrelila žandárska hliadka pri Čiernej vode, keď boli na návšteve
u príbuzných. Oni jediní zo zoznamu padlých sú
pochovaní v Bernolákove.
V Bernolákove neprebehli vojenské operácie,
ale dosah vojny bol veľký. Pre obec a rodiny boli
stratou padlí vojaci, lebo keby žili, postarali by sa
o svoje gazdovstvá a mali by veľké potomstvo,
ktoré by ovplyvňovalo život obce. Priamo sa vojna
dotkla obce tak, že na Trnavskej ulici bola zriadená
vojenská poľná nemocnica. Ranení vojaci sem boli
privážaní a ošetrovali ich v drevených domoch
(baraky) a v kaštieli. Pre vojenské účely armáda
zobrala zvony z kostola a z kaplnky sv. Anny. Spolu
so smútkom tu bola aj bieda a nedostatok všetkého.
Pamiatka nevinných obetí musí byť zachovaná.
O viacerých padlých vojakoch ešte mnohé nevieme, preto by som bol rád, keby sa ozvali ich
potomkovia a povedali príbeh, ktorý sa v rodine
zachoval, a keby poskytli fotky a dokumenty, ktoré sa k padlým vojakom viažu. Česť ich pamiatke!
Jaroslav Vokoun

cenník inzercie
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Výročie 1. svetovej vojny

Dovoľte mi zablahoželať k významnému výročiu 70 rokov premenovania našej obce Čeklís
na Bernolákovo v r. 1948. Som hrdá, že som
sa mohla osobne zúčastniť slávnosti, ktorá sa
konala 15. októbra 2018 pred kostolom pri
soche Antona Bernoláka, ktorého meno nesie
naša obec, aj časopis. Bola som poverená ako
predstaviteľka generácie, ktorá tu žila v tých
časoch, vyjadriť svoje spomienky prítomným
občanom. Touto cestou ďakujem p. starostovi Mgr. Richardovi Červienkovi za umožnenie
vystúpiť pred verejnosťou. Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok.
Eva Šticová z Obilnej ulice

prápore poľných strelcov, zomrel v r. 1914 na
severnom fronte (ruské bojisko) a evidovaný bol
ako nezvestný. Michal Hergovič (1884) zomrel 17.
11. 1914 v nemocnici v Zábřehu (Ostrava). Karol
Jajcai (1897) zomrel 20-ročný 25. 10. 1917. Ján
Kooš (1896) zomrel 24. 9. 1916 v meste Harbuszow (Poľsko). Ondrej Mihalovič (1893) zomrel 9.
12. 1914 v meste Sułoszowa (Krakov, Halič, Poľsko). Ľudovít Navara (1877) zomrel 21. 12. 1916
v nemocnici v Komárne. Štefan Noskovič (1887),
vojak 72. pešieho pluku, zomrel 23. 9. 1916. Anton Omasta (1893) zomrel v r. 1915 v meste Omsk
(Rusko). Jozef Pláteník (1897) zomrel 29. 8. 1917
v Rumunsku. Michal Podolsky sa priženil do Čeklísa, jeho manželkou sa 1. 9. 1910 sa stala Agneša
Polgárová a on sa potom stratil na bojiskách. Anton Popluhár (1891) zomrel 14. 10. 1914 v meste
Tarnów (Poľsko). Jozef Szerenčéš (1897) zahynul v
rozmedzí 16. – 31. 10. 1916. Učiteľ Ondrej Tüške
(1888) slúžil v 72. pešom pluku, zomrel niekedy
v r. 1915 a bol v Humennom vyhlásený za nezvestného. Tragický osud mali dezertéri a spomenieme
ich o niekoľko riadkov ďalej.
V Zoznamoch strát sa objavili aj mená padlých vojakov z Čeklísa, ktorí nie sú uvedení na pamätníku.
Pravdepodobne žili v Čeklísi len krátko pred vojnou a tak po vojne si na nich nikto nespomenul.
Boli to: Viliam Hakl (1887), ktorý zomrel v Moskve, v Evakuačnej nemocnici č. 8. Viktor Mészáros
(1876 – 1914), zomrel na severnom fronte (ruské
bojisko), vedený bol ako nezvestný príslušník
13. honvédskeho pešieho pluku. Alexandr Zvozil
(1887 – 23. 12. 1914), zomrel na severnom fronte
v obci Szitniky (Poľsko).
O určitom šťastí môžu hovoriť tí, ktorí boli zajatí a ranení, alebo boli stiahnutí z bojov. Michal
Kováč (1882) bol v ruskom zajatí v meste Petrozavodsk (300 km SV od Petrohradu), staval Murmanskú železnicu. František Kormančík (1892) bol
v zajatí v meste Koroča v Kursku (Rusko). Jozef Jurča (1893) bojoval na Piave a bol ranený do nohy.
Následkom toho celý život kríval a keď ho noha
bolela, tak len poznamenal „Piava, Piava“. Pán
Karol Matúš spomína, že jeho starý otec Fridrich
Szikhart (1889) bol v zajatí v Omsku a po vojne mal
strastiplnú cestu domov. Na staré kolená sa vojnoví veteráni schádzali a debatovali o zážitkoch
z Ruska.
Tragédia doma v zázemí
Doma trpeli pozostalí. Mladí muži chýbali v roľníckych usadlostiach a keď mali vlastnú rodinu, tak tie
stratili manžela, otca, živiteľa. Niekedy sa jednalo
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sa tu ukázal ako dorastenecký reprezentant.
Ján Navara charakterizuje Ľudovíta ako hráča
s obrovskou technikou, ktorý mal výdrž, bol šikovný a rýchly, medzi rovesníkmi mimoriadny.
Veď ako jediný z vtedajšieho dorastu Slovana
Bratislava bol zaradený medzi mužov (neskôr
ešte prišiel Ivan Mráz). Postupom k mužom
sa dostal medzi elitu. A konkurencia ho vždy
poháňala vpred. Pozíciu v tíme musel preukazovať na prípravných a priateľských zápasoch
a tam stále dával góly. Kamarát František Matula vnímal Ľudovíta ako vynikajúceho obojnohého futbalistu, ktorý robil smelé kľučky medzi
súperovými hráčmi.
ĽC: „Do dorastu Slovana Bratislava som sa
dostal tak, že bernolákovské mužstvo bolo pozvané na turnaj do Bratislavy, kde hral Slovan,
Inter a Petržalka, hral každý s každým a mňa si
tréneri všimli a zlanárili ma do Slovana Bratislava a tam som potom pôsobil 20 rokov – 16
rokov ako hráč a 4 roky ako tréner.“ Od svojich
15 rokov hral za slovanský dorast a študoval
na stavebnej škole. Záľub bolo veľa, ale času
na ne bolo málo, všetko sa koncentrovalo na
futbal. Hrával na pravom krídle a tréner mužov
Jim Šťastný využil talent obojnohého Ľudovíta
a dal ho hrávať aj na ľavé krídlo. Góly dával
z hry i zo štandardných situácií, pravačkou, ľavačkou i hlavou.
Z dorastenca hráč A mužstva. Tomu predchádzal v roku 1959 turnaj dorasteneckých mužstiev v portugalskom Bilbau, kde hrali družstvá
zo Španielska, Portugalska, Anglicka, Nemecka
a Slovenska. Jeden z hráčov poslal referenciu na ĽC trénerovi Slovana Jimovi Šťastnému
a ten po návrate dorastencov pozval 18 ročného Ľudovíta do tréningového procesu mužov
Slovana Bratislava. ĽC: „Skúšali sme šťastie
a podarilo sa.“ Tréner dával hráčom prezývky
a Ľudovíta začal volať „Lajo“ a dodnes ho kamaráti volajú „Lajko“. Prvé roky musel čakať

na svoju chvíľu, tréner ho posielal na zápasy
len na pár minút, lebo Slovan bol plný vyspelých hráčov. Týmto hráčom aj prvé roky vykal.
ĽC: „Moja skúsenosť ukazuje, že pokiaľ tréneri
nedajú mladým hráčom šancu prejaviť sa, tak
tí sa potom nemôžu presadiť. A ja som šancu
dostal viackrát.“ V Slovane si zahral aj s ďalším
čeklískym rodákom – Jánom Popluhárom. Asi
tak po troch rokoch, keď hral Slovan v Žiline,
tréner Jim Šťastný postavil Ľudovíta na zápas
prvýkrát od prvej minúty. ĽC: „Trošku som mal
obavy, ale predsa som už bol aj skúsený. Hlavou som dal gól a potom som už hrával pravidelne.“ Od tohto dňa mu starí hráči za to, že
rozhodol zápas, dovolili aby im tykal. Boli to
časy, keď mladší rešpektovali tých starších.
Na ihrisku vedel utiecť súperovi, prihrať na gól,
streliť gól, hrať na oboch stranách ihriska a za
to si ho tréner cenil. Bol víťazný typ, mal na to
nastavenú psychiku. Hral čestne, červenú kartu nedostal a žltú len raz za to, že ho fauloval
súper a on na to zareagoval náznakom odplaty,
ale nekopol súpera a už za ten náznak bola žltá
karta. Na súčasnom futbale sa mu nepáči, keď
hráči hrajú viac rukami ako nohami a keď sa váľajú na ihrisku a simulujú, že boli faulovaní. Rád
sleduje zápasy Barcelony, lebo predsa má len
k nej osobnejší vzťah.
Slovan hral čs. ligu a väčšinou v tabuľke končieval na druhom alebo treťom mieste. Víťazom
bývalo niektoré z pražských mužstiev. ĽC: „Na
zápasy do Prahy sme lietali pravidelnou leteckou linkou a po zápase pozdržali kvôli nám
odlet lietadla aby sme sa pohodlne a rýchlo
dostali späť do Bratislavy.“ Slovan nevedel ligu
vyhrať, ale našťastie čs. pohár áno. A to viedlo k najväčšiemu úspechu futbalového klubu
z Československa.
21. 5. 1969 sa odohralo finále Pohára víťazov
pohárov (PVP) vo futbale medzi Slovanom
CHZJD Bratislava a španielskym veľkoklubom
FC Barcelona na štadióne Sv. Jakuba vo švajčiarskom Bazileji. Na elegantnú hru Barcelony
platila rýchla a agresívna hra Slovana. Otvorenú hru sledovalo 22 000 divákov na štadióne
a milióny pri televíznych obrazovkách. Už v 1.
minúte dal prvý gól Ľudovít Cvetler, potom

Strelci troch gólov Slovana v stretnutí s Barcelonou: Vladimír Hrivnák, Ľudovít Cvetler a Ján Čapkovič pózujú
s víťaznou trofejou v bazilejskom hoteli City, kde boli ubytovaní.

ešte pridali góly, Vladimír Hrivnák a Ján Čapkovič. Barcelona znížila na 3:2, ale na viac už
nemala. Je to dodnes najväčší klubový úspech
v československom a slovenskom futbale.
V Slovane zažil Ľudovít ako chutí úspech. Za
jeho pôsobenia bolo mužstvo štyrikrát druhé
a trikrát vyhralo Čs. pohár. Dostal sa aj do štátnej reprezentácie. Trikrát hral za čs. juniorské
družstvo, šesťkrát za B-mužstvo, dvakrát za
A-mužstvo a sedemkrát hral v olympijskom
výbere. Na OH v roku 1964 v Japonsku získal
striebornú olympijskú medailu. Na Olympijskom turnaji skóroval v zápase proti Spojeným arabským emirátom. Tréner Vytlačil mu
povedal: „Ludvo, rozcvičuj se, jdeš na hřište
a dneska dáš gól.“ A mal pravdu. Mužstvo malo
kvalitu, bola v ňom konkurencia a tréner nedal
Ľudovítovi ďalšiu príležitosť.
V uzavretom Československu mohli niektorí hráči ísť hrať aj za zahraničné kluby. Po víťaznom finále proti Barcelone si ho vybralo
belgické mužstvo Standard de Liege, kde hral
v rokoch 1969 – 1972. V mužstve boli aj hráči
z Juhoslávie a tí na začiatku pomáhali prekonávať rečovú bariéru. Ľudovit začal chodiť na
večernú školu na francúžtinu, aby zapadol do
mužstva aj s rečou. Počas 3 rokov tunajšieho
pôsobenia boli 2x majstri Belgicka a 1x skončili
druhí (vtedy stratili body za to, že na súpiske
mali štyroch zahraničných hráčov a povolené
bolo mať len troch). Pozitívnou skúsenosťou
z Belgicka bolo zázemie klubu, pravidelné prehliadky, možnosti regenerácie po zápasoch, intenzita tréningov. V Slovane trval tréning jeden
a pol až dve hodiny, v Standarde len hodinu. Do

Standardu prišiel s takou kondičnou prípravou,
že síce bol v novom mužstve tretí najstarší, ale
vo fyzických testoch mal najlepšie výsledky.
O kvalite tohto mužstva vypovedá skutočnosť,
že v ňom hralo 6 reprezentantov Belgicka. Ľudovít bol záložník a vďaka gólovej potencii bol
druhým najlepším strelcom mužstva i ligy. Dvakrát získali majstrovský titul, dvakrát vyhrali
Belgický pohár a raz hrali vo finále PVP.
Po nútenom návrate z Belgicka (vtedy štát silno zasahoval do kariéry športovcov) bolo viac
ponúk a rozhodlo to, že Cvetlerovci už mali malého syna, ktorý šiel do školy, a tak sa usadili
v Bratislave a blízko to bolo do klubu Zbrojovka Brno (1972 – 1973), kde počas dvoch sezón
odohral 25 zápasov v 1. čs. lige a strelil 5 gólov.
Posledné roky si zahral za Slovan Viedeň
(1974 – 1976) a potom prišla trénerská kariéra
a trénoval mužstvá v obciach Lehnice, Lozorno
a Kalinkovo. So všetkými vyhral súťaž, v ktorej
hrali a preto to komentuje slovami: „Dobre
som sa realizoval, mám dobré spomienky.“
Potom prešiel trénovať do Slovana Bratislava
mládežnícke družstvá. Pri mužoch robil asistenta trénerovi Jánovi Zacharovi. So starými
pánmi si každoročne zahral niekoľko zápasov
s internacionálmi Slovana Bratislava, keď cestovali po Slovensku hrávať na rôzne miesta. Od
športu prešiel do stavebnej firmy, ktorá pôsobila po celom Slovensku. V stavebníctve pôsobil až do odchodu na dôchodok. V Belgicku sa
naučil jesť dobré steaky so zeleninou a má to
rád dodnes. Napriek dlhodobej vysokej telesnej záťaži nedošlo k väčšiemu opotrebeniu tela
a tak problémom, ktorý rieši sú len zuby.

Fotografia zo slávnosti v Bernolákove

Tento rok Ľudovít Cvetler oslávil 80-ku. Veľkú
gratuláciu úspešnému rodákovi vyjadrila obec,
futbalisti z Bernolákova a funkcionári z Bratislavského futbalového zväzu v nedeľu 14. októbra 2018 pred majstrovským zápasom bernolákovských futbalistov. Súčasťou slávnosti
bol aj zápis slávneho jubilanta do pamätnej
knihy obce.
Jaroslav Vokoun

Bernolák 4/2018

Bernolák 4/2018

Ľudovít Cvetler sa narodil 17. 9. 1938 v Čeklísi
(dnes Bernolákovo). Jeho rodičmi boli František Cvetler, pracovník na železničnej stanici
v Bernolákove, a Anna Mária Donáthová. Cvetlerovci sa objavujú v Bernolákove na konci 19.
storočia, kedy sa sem priženil Ľudovítov starý
otec Ján Cvetler zo Senca. Cvetlerovci bývali na
Trnavskej ulici, v časti smerom na Veľký Biel.
V tých časoch tam neďaleko bola športová
plocha „Sokolské“, kde bol priestor pre tých,
ktorí chceli športovať. A k takým patrili i bratia
Cvetlerovci od detských liet. Sokolské ihrisko
skĺbilo čeklískych športovcov. Deti prišli domov
po škole, splnili si domáce povinnosti a potom
čas trávili rôznymi športmi – futbal, hokej, hádzaná, basketbal, stolný tenis, tenis. Pri hokeji
si Ľudovít samozrejme spomína na rovesníka
a suseda Jozefa Čaplu, ktorý neskôr patril medzi výborných hokejistov Slovana. Na Základnej
škole mali hodiny telesnej výchovy s učiteľom
Máčajom a väčšinou hrávali futbal.
František Klepsatel spomína, ako si sám vybudoval pri železničnej stanici športovisko a Ľudovít Cvetler naň rád chodil zašportovať. Vtedy
boli všestranní športovci a Ľudovít bol dobrý
hokejista i stolný tenista. V Bernolákove sa
v zime hral hokej, klzisko si sami spravili na „Sokolskom“. Hrávali aj na jazerách, ale to boli iné
zimy ako dnes. S bernolákovskými hokejistami
si zahral druhú ligu a znalci hovorili, že Ľudovít
hral hokej lepšie ako futbal. Kvalitným športoviskom bývala zamrznutá riečka Čierna voda,
po ktorej korčuľovali niekedy až do Turne.
Rodičia podporovali Ľudovíta v športe. Za Bernolákovo začal futbal hrávať ako malý žiak.
Tu prešiel žiackymi mužstvami až po dorast.
Ako mladého dorastenca si ho vyhliadol Slovan Bratislava a také ponuky sa neodmietajú.
A jeho futbalová kariéra bola raketová. Rovesník Ján Navara to popísal tak, že Ľudovít
odišiel z Bernolákova do učenia a o pár rokov

ĽC: „Z hráčskej kariéry som mal obrovské zážitky.“ S futbalom precestoval celý svet, bol
na všetkých kontinentoch. V dobách, keď štát
vytváral prekážky s vycestovaním do väčšiny
sveta, to bola dvojnásobná devíza. Úspešná
futbalová kariéra bola podporená dobrým
zdravím. Lekári mu hovorili, že má silné kosti. Gény otužilého tela mal po svojom otcovi
Františkovi. Počas celej kariéry nebol na vážnejšej maródke. Jediný krát sa stalo, že začal
krívať, keď ho pobolievalo v oblasti pravého
lýtka. Doktor spravil röntgen, ale nenašli nič.
Po 2 týždňoch, keď nastúpil na zápas, boľavé
miesto mu napichali, ale po zápase bol hotový,
veľmi to bolelo. Preto znovu absolvoval vyšetrenie a röntgen ukázal, že kosť bola prasknutá.
Na týždeň dali nohu do dlahy a futbal potom
pokračoval ďalej.
V zime býval doplnkovým športom hlavne hokej. A keďže otec František Cvetler bol veľký rybár, tak táto vášeň prešla aj na syna Ľudovíta.
S otcom chodievali na nočné rybačky na Malý
Dunaj. Na Čiernej vode s bratrancami chytal
šťuky, kaprov, karasy. Počas pôsobenia v Belgicku chytal ryby aj tam. Ako starší bol vášnivý
rybár a s partiou chodil chytať ryby po celom
Slovensku. V súčasnosti je jeho revírom Bratislava s okolím a už si aj robí zásoby na vianočnú
hostinu. ĽC: „Na Vianoce máme tri ryby, dve
by boli málo.“ Často chodil k rodičom v Bernolákove a pomáhal im s prácami v záhrade.
A záhradkárom v Bernolákove je dodnes, i keď
síl už ubúda a nie je to to, čo to bývalo.
Ľudovít Cvetler svoj rodinný život spojil s Elenou Trubačovou, usadili sa v Bratislave a vychovali 2 deti.
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Ľudovít Cvetler:
futbalový útočník so striebornou olympijskou medailou
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Narodil sa 1. 9. 1938 v Čeklísi (dnes Bernolákovo), jeho rodičia boli Jozef Čapla a Helena
Gavorníková. Čaplovci bývali na Trnavskej
ulici oproti Cvetlerovcom. Jozef patril medzi
športuchtivé deti, ktoré odchovalo „Sokolské“ v Bernolákove. Futbal hrával s Jánom
Popluhárom a bratmi Cvetlerovcami, väčšinou na poste brankára. S hokejom začínal
na bernolákovskom prírodnom klzisku. Hral
v druholigovom bernolákovskom mužstve.
Keď sa rodičia presťahovali do Bratislavy, tak
sa hokeju začal venovať intenzívne. V období
1956 – 1969 hral za Slovan ChZJD Bratislava,
s prestávkou počas vojenskej služby, ktorú
absolvoval v Dukle Jihlava v rokoch 1957 –
1959. Nepodarilo sa mu vyhrať v žiadnom
ročníku čs. ligy, v tej dobe Slovan skončil
pätkrát druhý a trikrát tretí. Hral na pozícii
obrancu, bol i kapitánom Slovana.
Za československú hokejovú reprezentáciu
odohral 32 zápasov. Na majstrovstvách sveta
v roku 1965 vo Fínsku získal s čs. mužstvom
striebornú medailu. Strelil tam tri góly a pripísal si dve asistencie. Samozrejme, jeho úloha ako obrancu spočívala hlavne v tom, aby
súperi nedali gól. Spoluhráčmi mu tam boli
také osobnosti ako Vladimír Dzurilla, Václav
Nedomanský, Jozef Golonka, Jaroslav a Jiří
Holíkovci. Doplatil na svoju otvorenosť, ktorá
sa tu v jeho časoch moc nenosila. Dôsledkom
bolo, že sa nedostal na niekoľko významných
turnajov.
V Československu mu patrilo prvenstvo
v ohýbaní čepele na hokejke. Inšpirovali ho
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Jozef Čapla: strieborný na MS 1965

kanadské hokejky. Podľa jeho zlepšovacieho
návrhu v podniku Artis začali vyrábať nové
hokejky s názvom ALPAČ, čo je odzadu jeho
priezvisko ČAPLA.
V roku 1969 odišiel hrať do zahraničia. V západnemeckom bavorskom klube Augsburger
EV hral do roku 1972. Potom trénoval vo
viacerých nemeckých kluboch do roku 1994.
Ako hráč a manažér pôsobil v nemeckých hokejových kluboch jeho syn Boris. Otec a syn

majú v Nemecku vlastnú hokejovú školu Capla Hockey Academy.
Pri vrcholovom športe dostalo telo Jozefa
Čaplu zabrať, najhoršie dopadli kĺby a chrbtica, a tak mu pri chôdzi pomáhajú barly.
O svojom hokejovom svete napísal autobiografiu, ktorá v Českej republike vyšla pod
názvom „Jojo Čapla – Hokejka Alpač, která
změnila hokej“ (2015).
Jaroslav Vokoun

Marian Barus: Bernolákovčan s hlavou v oblakoch

16

Na to aby svoje prvé lietadlo dostal do vzduchu, potreboval celých 10 rokov svojho života (1977 – 1987). Tu je potrebné spomenúť,
že v predchádzajúcom období (politickom
režime) bolo nemysliteľné aby mohol mať
človek vlastné súkromné lietadlo. Podozrenie, že by mohol ľahko uletieť na západ bolo
také silné, že akýkoľvek pokus o získanie
alebo postavenie vlastného lietadla, bol vopred odsúdený na neúspech. Lenže Barus to
nevzdal a po 2. Svetovej vojne ako prvý na

kými osobnosťami ako boli a sú:
športový a vojenský pilot gen. Ján
Ambruš, kozmonaut Ivan Bella, letecký akrobat Ladislav Bezák, vojenský
výsadkár Jozef Gabčík, vojenský pilot Štefan

Slovensku a tretí v Československu postavil,
zalietal, zaregistroval na Leteckej inšpekcii
a prevádzkoval svoje, vlastnoručne amatérsky vyrobené lietadlo DON QUIJOTE J1-B. Teraz je jeho prvé lietadlo vystavené ako vzácny exponát v leteckom múzeu v Košiciach.
Potom ubehlo ďalších 29 rokov, počas ktorých Marian Barus mal vlastnú leteckú firmu,
kedy postavil celkom 18, ktoré okrem jediného (č. 13) boli všetky zapísané v Leteckom
registri SR, mali vydané OLS a úspešne lietali.
Na nasledujúcom obrázku je posledné 18.
lietadlo ktoré v r. 2016 opäť postavil vo
vlastnej garáži (do obývačky už ho manželka
s lietadlom nepustila). Malý park na Topoľovom rade bol „malým letiskom“, kde trup
lietadla ASSO V BS prvýkrát s naštartovaným
motorom roloval. Asistuje bývalý vojenský

Gombík, vojenský pilot vedúci skupiny Biele albatrosy Ivan Chvojka, pilot zastrelený
na palube L-410 Ján Mičica, pilot, pedagóg
a rekordman Radomír Orlita, kozmonaut Vladimír Remek, pilot stíhač, príslušník RAF Otto
Smik, skúšobný a zalietavací pilot Juraj Šouc
a vojenský pilot a spoluzakladateľ ČSR gen.
Milan Rastislav Štefánik.
Pozoruhodnou vlastnosťou Mariana Barusa
je jeho skromnosť, lebo napriek tomu, čo

všetko doteraz v konštrukcii a v stavbe lietadiel urobil, považuje svoje zaradenie medzi
100 československých, respektíve 13 slovenských leteckých osobnosti storočia existencie
Československa, za príliš veľkú poctu, ktorú si
ani nezaslúži.
Pri stavbe svojich 18 lietadiel Marian Barus
použil a vyskúšal všetky možné koncepcie
lietadiel (hornoplošník, dolnoplošník, motor
ťažný aj tlačný, sedadlá 1, 2 alebo 4, za sebou
aj vedľa seba, podvozok pevný aj zaťahovací),
materiály (drevo, plech, kov, plátno, kompozity a kombinácie), technológie (lepenie, nitovanie, zvarovanie) a najmä, prvýkrát v Československu použil kompozity na motorové
lietadlo v r. 1992.
Spracoval Ing. František Štefánik
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Obyvateľ Bernolákova Marián Barus, populárny pilot a letecký konštruktér v januári
oslávi 74 rokov. Svojim tvrdohlavým záujmom o všetko čo sa deje najmä v oblasti
stavby malých športových lietadiel, sa stal
doslova československou legendou. Vo filme
o slávnych osobnostiach Bernolákova (rok
1989 – Ján Popluhár, Marian Barus, Jana Kocmundová), ukázal svoje prvé lietadlo, ktoré
doslova postavil v garáži a definitívne skompletoval vo vlastnej obývačke.

výsadkár a vinársky odborník, Bernolákovčan Laco Hreha. Marianovi
Barusovi trošku zošediveli vlasy.
Základné informácie o všetkých lietadlách
ktoré postavil by presiahli niekoľko čísiel tohto periodika, sú však uvedené v samostatnej
publikácii.
Pripomeňme si aj my túto významnú osobnosť z našej obce, ktorého celoživotná práca
v oblasti konštrukcie a stavby lietadiel, bola
v roku 2014 ocenená udelením ceny Zlaté
krídla pri príležitosti Leteckých dní na Sliači.
V tomto roku, pri príležitosti 100. výročia
vzniku Československej republiky bol 2. novembra 2018 v Mladej Boleslavi zaradený
medzi 100 najvýznamnejších československých leteckých osobností ako pilot, letecký
konštruktér, spolu s významnými slovens-
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Vedenie Klubu dôchodcov v uplynulom období
pripravilo nasledovné podujatia:
V mesiaci jún sme uskutočnili jednodňový výlet
do Kroměříža, ktorého sa zúčastnilo 48 ľudí. Videli sme krásnu Kvetnú záhradu a Rotundu, na
ktorú nám vlani nevyšiel čas. Po obede sme sa
presunuli do Velehradu, kde sme mali prehliadku baziliky Nanebovzatia Panny Márie.
Klub dôchodcov v mesiaci september zorganizoval týždenný pobyt v Štrbskom Plese.
Cestou tam, sme sa zastavili v Hronskom Beňadiku, kde sme si prezreli areál kláštora a kostol. Zúčastnilo sa ho 53 našich členov, ktorí si
užili týždeň pohody, pekného počasia spojené
s prechádzkami a kultúrou. Počas týždňa sme
navštívili mesto Poprad, kde sme si pozreli jeho
historické centrum a časť Spišskú sobotu, ktorá je vyhlásená za pamiatku UNESCO. Tiež sme
boli na nákupoch v Novom Targu a v piatok sme
sa vyviezli lanovkou na Skalnaté pleso.
V mesiaci október sa naši členovia zúčastnili na troch akciách. Prvou bol kúpeľný pobyt
v Dudinciach. Zúčastnilo sa ho 48 ľudí. Druhá
akcia v tomto mesiaci bola brigáda na cintoríne. Zúčastnilo sa jej 44 občanov Bernolákova.
Počasie bolo celkom príjemné, pani Malochová nám pripravila chutné občerstvenie, za čo
jej ďakujeme. Tretia akcia bola návšteva RND

Besame mucho alebo Čo sa skrýva v kufri
(a v nás). Zúčastnilo sa jej 50 členov KD.
V mesiaci november sme zorganizovali posedenie s jubilantmi, ktorí sa v 2. polroku 2018
dožili okrúhleho výročia, alebo viac rokov.
V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy. Jubilantom zaspievali Čeklísanky,
predsedníčka KD a starosta obce, odovzdali
každému jubilantovi kvietok a popriali im mnoho zdravia. Členky výboru Klubu pripravili na
toto podujatie občerstvenie. O dobrú náladu
sa postarala skupina Fortuna. Počas prestávok
bola losovaná tombola.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým členom a sponzorom, ktorí prispeli do tomboly
vecnými darmi.
20. novembra sa 27 našich členov zúčastnilo na
predvianočnom nákupe v Kittsee. Toto podujatie pripravujeme 2-krát do roka.
Posledná naša akcia v roku 2018 bude v decembri, keď pripravíme vianočné balíčky pre dlhodobo chorých členov klubu, pre našich členov nad
80 rokov a pre bývalé dlhoročné členky výboru.
Na záver pripomíname, že Klubovňa seniorov
bude v zimnom období otvorená každý štvrtok
od 14.00 do 17.00 hod.
M. Čambalová, Zemanová
Klub dôchodcov

Mozaika zo života dôchodcov
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la predsedníčka klubu – p. Mária Zemanová.
Slovo dostal p. starosta, ktorý poďakoval za
výbornú spoluprácu. Príjemne nás prekvapili
najmenší z materskej školy – tancom, spevom
a riekankami. Jubilantov pozdravil spevácky
zbor Čeklísanky. Do tanca a na počúvanie hrala
skupina Fortuna z Ivanky p. Dunaji. Občerstvenie podávali členky výboru, pod vedením Eriky
Piterovej. V prestávke sa losovala tombola.
V mene dôchodcov srdečne blahoželám Mgr.
Richardovi Červienkovi k opätovnému zvoleniu
do funkcie, taktiež členom obecného zastupiteľstva a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Eva Šticová z Obilnej ulice
OZ Klub dôchodcov

Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá zložka krvi má svoju osobitú
úlohu. Z krvi sa získavajú rozličné
prípravky, ktoré sa používajú na
liečbu viacerých ochorení. Z krvi
jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viacerých pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava
celá škála liekov, ktoré sa nedajú
nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú, napríklad, na niektoré
z týchto liekov odkázaní celý život,
preto ďakujeme všetkým bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí
túto vzácnu tekutinu darujú dobrovoľne bez nároku na odmenu.
Dňa 19. júna a 23. októbra 2018
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 v júni prišlo 47, no
aktuálny zdravotný stav to dovolil
42, z toho bolo 13 darcov z Chorvátskeho Grobu a 4 darcovia z hokejbalového družstva Bernolákovo v októbri prišlo darovať krv 41
darcov, krv odovzdalo 39 darcov,
z toho bolo 13 darcov z Chorvátskeho Grobu a 2 darcovia z hokejbalového družstva Bernolákovo.
Bezpríspevkový odber krvi sa uskutočnil s finančnou podporou
obce Bernolákovo.
Barkolová Anna
Benkovský Ľubomír*
Buček Daniel
Buček Milan
Bučeková Jana
Bučeková Tamara
Buzgovičová Zuzana
Danišová Denisa
Daňko Peter
Donáth Martin
Dulaj Ján
Dvoráková Kvetoslava
Ferancová Stanislava
Grunner Tomáš*
Horváthová Zlatica
Hruška Peter*
Jajcaj Drahomír*
Jaslovská Dáša
Jaslovská Dominika
Jaslovská Sandra
Juráni Tibor
Kalivodová Darina
Kollár František
Kollár Miroslav*
Komada Pavol
Koreňová Katarína*
Kováč Tomáš*

Členovia hokejbalového družstva:
Frindrich Jaroslav
Chromiak Slavo
Kalivoda Marek*
Kováč František*
Darcovia z Chorvátskeho Grobu:
Azor Ondrej
Béreš Marek
Černayová Soňa*
Gondová Petra
Mojzešová Žaneta
Mrvová Andrea*
Múčková Martina*
Nogová Zuzana*
Simandelová Anna*
Skutková Lucia
Suchá Jana*
Turiničová Dominika
Turiničová Marcela*
Vrábliková Mária
Vydrová Vladimíra*
Zábojníková Dana
Zemešová Dagmar*
*) Označení darcovia prispeli na
oboch spomenutých odberoch.
Všetkým, darcom i ostatným, ktorí
prišli 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.
Predsedníctvo Miestneho spolku
SČK v Bernolákove praje všetkým
dobrovoľným
bezpríspevkovým
darcom krvi, ktorí v roku 2018 darovali alebo chceli darovať svoju
krv, pevné zdravie, šťastie, spokojnosť v rodinách, aby vo svojom humánnom úsilí pokračovali ešte po
mnohé roky.
Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa
uskutoční dňa 19. februára 2019
mobilnou odberovou jednotkou
v Kultúrnom dome v Bernolákove.

2. ročník brigády na Bielej vode
Po štartovacej brigáde okolia Bielej vody na jar
roku 2017, sa nám, obyvateľom časti Juh v spolupráci s Obecným úradom Bernolákovo a MO SRZ
BA 2 v Ivanke pri Dunaji, podarilo opätovne zorganizovať jarnú brigádu. Čistiaca akcia prebehla
v sobotu 7. apríla dopoludnia a účasť obyvateľov
Juhu sa oproti minulému ročníku zvýšila. Čistenie priestoru od konca ulice Jabloňová, cez lesný
porast v okolí Bielej vody až po panelovú cestu
smerom na Novú Dedinku, nám, 6 zúčastneným
trvalo takmer 3 hodiny. Obecný úrad zabezpečil informovanie verejnosti o pripravovanej akcii, veľkoobjemový kontajner, odpadové vrecia
a minerálky pre osvieženie brigádnikov. Zvážanie
plných vriec s odpadom ku kontajneru bolo zabezpečené automobilom jedného z účastníkov.
Veľkým plusom podujatia bola účasť p. Mičudíka, predsedu MO Ivanka pri Dunaji – SRZ BA2,
ktorý sa aktívne zapojil do akcie a spolu sme vyčistili viacročný odpad na stanovištiach rybárov
ivanskeho brehu. Našli sa rôzne typy odpadu –
plasty, nábytok, sklenené fľaše, pružinové matrace, stavebný odpad, ale čo nás najviac nemilo
prekvapilo bolo objavenie nebezpečného biologického odpadu – plastové vrece s použitými

infúznymi súpravami. Keďže sa jednalo o odpad
pravdepodobne z nejakého medicínskeho alebo
opatrovateľského zariadenia, k danému nálezu
bola privolaná hliadka Obecnej polície a nález
zaevidovaný pre ďalšie šetrenie.
Aj vďaka tejto, v poradí už druhej brigády na Bielej
vode, sa na úrovni Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina pracuje na oficiálnom zaradení
a úradnom označení rybárskeho revíru Biela voda
s príslušnosťou k SRZ BA2, MO Ivanka pri Dunaji.
Sme veľmi radi, že sme si opätovne vyčistili prírodu v okolí našich obydlí. Žiaľ, podľa stavu súčasného znečistenia, bude potrebná ďalšia brigáda
v budúcom roku. Pevne veríme, že sa k nám pridajú ďalší obyvatelia Juhu. Veľmi radi privítame
aj DHZ Bernolákovo, v rámci jeho pravidelnej
verejnoprospešnej a protipovodňovej činnosti.
Všetko je to však o správaní návštevníkov prírody, ktorých by sme chceli touto cestou vyzvať
k väčšej ohľaduplnosti. Stačí tak málo. Len to, čo
som si so sebou priniesol, si v kľude odnesiem
so sebou domov. A očakávané príjemné zážitky
z pohybu v čistej prírode sa potom môžu opäť
zopakovať. Aj bez organizovania brigády…
RNDr. Peter Gajdošík

Výsadba zelene na Dubovej ulici, časť Juh
Koncom októbra 2018 sa dokončila výsadba na
Dubovej ulici, ako bolo spomenuté v časopise
Bernolák 4/2017. Vysadených je 8 kusov drevín

Amelanchier arborea R
̎ obin Hill ̎ (Muchovník
stromový). Zeleň je situovaná v štrkovom páse
medzi cestnou komunikáciou a chodníkom,
ktorý je vo vlastníctve obce Bernolákovo. Realizácia je výsledkom spolupráce Obecného
úradu a dobrovoľníkov z Dubovej ulice.
Samotnej výsadbe predchádzalo vybavenie
povolení s vlastníkmi inžinierskych sietí. Bohužiaľ, nie všetci dali k výsadbe priamo do zeme
súhlasné stanovisko. Z tohto dôvodu sa stromy
vysadili do veľkoobjemových kvetináčov. Tie
vznikli zásluhou šikovných, pracovitých obyvateľov Dubovej ulice, ktorí sa stretli v jednu augustovú sobotu na brigáde. Potrebné náradie,
ktoré nám uľahčilo prácu bolo zapožičané firmou Ramirent. Návrh stromov pre výsadbu bol
konzultovaný so spoločnosťou Plantago, kvôli
špecifickým podmienkam panujúcich na ulici
(zabezpečenie výhľadu pre motorové vozidlá,
výsadba do kvetináčov, priestorové možnosti
ulice...). Drobnú starostlivosť o zeleň zabezpečujú samotní obyvatelia z Dubovej ulice. Pevne
veríme, že osadenie zelene na našej ulici, prispeje k rozbehnutiu ďalších projektov, aby naše
okolie bolo príjemnejšie pre nažívanie v ňom.
Ďakujem všetkým za pomoc.
Andrej Charvát

Bernolák 4/2018

Bernolák 4/2018

Dňa 14. októbra starosta obce Mgr. Richard
Červienka pozval seniorov na podujatie venované Mesiacu úcty k starším. Po príhovore
pána starostu a prítomných hostí sa začala zábava. Do tanca a na počúvanie zahrala známa
kapela Duo Jamaha. Piesne boli popretkávané
vtipmi a humorom, nálada bola výborná. Počas
prestávok mladé dievčatá podávali občerstvenie. Touto cestou v mene dôchodcov ďakujem
p. starostovi a všetkým, ktorí svojim úsilím
prispeli k tomu, aby sa toto krásne podujatie
vydarilo.
Dňa 4. novembra vedenie OZ Klub dôchodcov
usporiadalo posedenie pri hudbe. Prítomných
a hostí zo spoločenských organizácií privíta-

Ďakujeme
darcom krvi

Krupičková Monika
Lauko Ondrej
Luljak Vladimír*
Mikyšková Michaela
Mocsiová Zuzana*
Nagyová Jana*
Nagyová Lenka
Pohoriljak Roman
Sloboda Pavol
Szalaiová Zuzana
Vrábel Bohuš*
Vysučáni Ivan*
Zamborský Peter
Zamborský Peter
Zavadelová Zdena
Žiška Vladislav

Komunita

Kumunita

Zo života Klubu dôchodcov.
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Zo života Školského klubu

Neférovosť obyvateľov Bernolákova voči obci, v ktorej žijú

Školský klub

Koľko presne ľudí bez trvalého pobytu máme
na území našej obce, je ťažké určiť. Títo ľudia
sa však nebránia tomu, aby nielen využívali
zadarmo obecné vlastníctvo a služby, ktoré
obyvateľom obec poskytuje, ale dozvedáme
sa o nich aj vtedy, keď sa sťažujú alebo kritizujú. Obec pritom z takého človeka nič nemá,
naopak pre neférovosť týchto občanov Bernolákova stráca nemalé zdroje.
Počet obyvateľov obce je kľúčovým parametrom pre formulovanie potrieb obce, na jeho
základe dochádza okrem iného k plánovaniu
infraštruktúry. Nie je zanedbateľný rozdiel,
keď sa infraštruktúra obce plánuje pre 7 tisíc
ľudí alebo pre 15 tisíc obyvateľov.
Každý nový človek s trvalým pobytom znamená
pre obec približne 300 € do obecného rozpočtu. Ak by sa napríklad prihlásilo tisíc obyvateľov
je to 300 000 €, z čoho by sa dalo vybudovať

niekoľko detských ihrísk v novozastavaných
častiach, niekoľko športovísk pre našu mládež
alebo oddychových zón. Dali by sa skvalitniť komunikácie a vysadiť množstvo nových stromov.
Neférovosť neprihlásených obyvateľov tomu
však bráni, pričom sú to najmä oni, ktorí sa domáhajú komfortu bývania v našej obci.
Prihlásením sa na trvalý pobyt do našej obce
sa nielen právom stávate hrdým Bernolákovčanom ale pomôžete obci a sebe zlepšiť životnú úroveň.
Čo takto zdvojnásobniť pre neprihlásených
výšku miestnych daní? O akej neférovosti
môžu potom títo neprihlásení hovoriť? Na
geografickom princípe sa to zákonne dá. Donútia potom obyvatelia nových častí neprihlásených k zodpovednému konaniu a prihláseniu sa v obci na trvalý pobyt?
Mgr. Mária Gurová

Názory a postrehy

Podielové dane sú hlavným príjmom našej
obce. Vznikajú z príjmov daní fyzických osôb,
ktoré sa odvádzajú do štátneho rozpočtu.
Odtiaľ plynú do obecnej kasy podľa počtu
obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu.
V roku 2000 v našej obci žilo oficiálne 4 507
obyvateľov. V roku 2017 žilo oficiálne 7 255
obyvateľov. Nárast obyvateľov za toto obdobie predstavuje 2 748 obyvateľov. Určite každý pokrúti hlavou nad informáciou, že v našej
obci pribudlo za 17 rokov len necelých tritisíc
obyvateľov, pričom ich v nej reálne žije takmer o polovicu viac. Trvalý pobyt však majú
niekde inde a neplatia nám do našej spoločnej
kasy, pritom užívajú naše cesty, naše nehnuteľnosti a naše služby. Naša obec pri takýchto ľuďoch, ktorí aj napriek tomu, že reálne v
obci sú, ale ako keby tam ani neboli, prichádza
o tisícky eur.

Parkovanie pri Novej škole
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detské duše peknou hrou, ktorú každoročne
prináša Pani Jeseň.
Futbalový turnaj
V jesenných mesiacoch prebehol v ŠKD futbalový turnaj. Žiaci sa naňho veľmi tešili, zvlášť
chlapci. Súťaž prebehla medzi druháckymi
triedami na peknom, novom ihrisku. Hrali
s obrovskou chuťou, zodpovedne, ale aj veselo. Futbal je medzi žiakmi mimoriadne
obľúbený. Odmenení boli všetci, ktorí súťažili.
Futbalový turnaj si zopakujeme v jarných mesiacoch. V zime nás čakajú iné, veselé súťaže.
Z rozprávky do rozprávky
Tento vedomostný kvíz otvára u detí pamäť

a spomienky na najkrajšie rozprávky. Ožívajú
pritom víly, škriatkovia, zvieratká... Postavičky z filmov, kladní aj záporní hrdinovia. Niektoré rozprávky zanechávajú v duši dieťaťa
spätnú väzbu. Dieťa dokáže rozpovedať celý
obsah s kladnými emóciami, ba naopak aj so
smútkom. Rozprávky sú nesmrteľné, krásne,
poučné a v živote každom z nás majú miesto
v pamäti. Preto tento kvíz deti milujú, tešia
sa naň a patrí medzi najobľúbenejšie činnosti
v našom ŠKD.
Anna Hudáková
ŠKD Ferda mravca pri ZŠ Bernolákovo

Hurá September

Jeseň

Do školy sa mnohým nechce,
prváčik sa s taškou nesie.
Nové správy, vzdelanie
u každého nastane.
Škola svoje brány otvára,
hurá September!
V škole bude aj zábava.
Kamaráti sú tu zas,
známky tiež a v očiach jas,
že svoj úspech dokážem,
každému aj predvediem.

Pri okne sedím, na brezu hľadím.
Žlté listy zhadzuje k zemi.
Keď na ňu pozerám, smutno je mi.
Na dlhú zimnú dobu, bude ona spať.
Pod ňou si postavím snehuliaka, budem sa tam hrať.
Ježko tam uteká, hľadá si brlôžtek.
Musí sa schovať, nemá teplý kožuštek.
Veľa vtáčikov odletelo do teplých krajov.
Vrátia sa vrany, do našich krajov.
Žltými listami brezička objala straku.
Spokojný vetríček, na ňu fúkol spoza mraku.

5. odd. ŠKD Ferda mravca
s vychovávateľkou Mgr. Luciou Liškovou

9. odd. ŠKD Ferda mravca
s vychovávateľkou Annou Hudákovou

Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi vrátiť sa v spomienkach do čias
môjho detstva. Zúrila 2. svetová vojna. Za
tzv. slovenského štátu hranica delila našu
obec. Neďaleko nášho domu bola colnica,
smerom po Trnavskej na starú Seneckú
cestu. V krutej zime, v r. 1944 som ju prebrodila vo vysokých snehových závejoch
s tetou Bárciovou, aby som mohla navštíviť moju drahú starú mamu, ktorá bývala
v Senci spolu s krstnou mamou, ktorá bola
krajčírka. Táto udalosť zanechala vo mne
nezabudnuteľné spomienky. Po úmornej
ceste domov som sa dozvedela o nálete
nemeckého letectva Luftwafe na mesto
Senec. Po skončení 2. svetovej vojny sme
si vydýchli. Začalo sa budovať, opravovať
zbúrané domy. Prešlo už 70 rokov od udalostí, ktoré nasledovali 10. júna 1948, kedy
sa názov obce zmenil z Čeklís na Bernolákovo. Z historických zdrojov sa dozvedáme, že
v novembri 1787 nastúpil na tunajší farský
úrad za kaplána novovysvätený kňaz Anton
Bernolák – kodifikátor spisovnej slovenčiny, ktorý svojimi dielami prispel k rozkvetu

našej obce v ťažkých časoch. Som rada, že
patrím ku generácii, ktorá svojou troškou
prispievala do kultúrneho života už ako
žiačka ZŠ. Bolo tu veľa spoločenských organizácií. Dedina bola oveľa menšia, ľudia
si navzájom pomáhali. Aby sa predišlo požiarom počas žatvy, boli utvorené obecné
hliadky. Keďže sa v obci dopestovalo obilie,
v mlyne sa zomlelo a tak v každom dome
voňal domáci chlieb. Toto mali na starosti
žiaci. Doma vykvasené cesto ráno cestou
do školy odviezli na káričke, v zime na saniach k pekárovi a po vyučovaní doviezli
domov upečený chlieb. Chutil vynikajúco.
Vo dvoroch behali sliepky, husi, kačice, chovali sa ošípané. Život detí bol veselý. V škole
sa popri učení spievali ľudové pesničky slovenské, české a neskôr aj v ruskom jazyku.
Mali sme vynikajúcich učiteľov, ktorí nás
naučili láske k spevu, poézií a literatúre.

Eva Šticová z Obilnej ulice

Predvianočné
zamyslenie

Jesenné teplé dni sa pomaly míňajú,
prichádza čas adventný. Blíži sa Mikuláš
a najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Pri
zhone a nakupovaní darčekov si nevšímame dianie okolo nás. Obklopujú nás
vyzdobené výklady obchodov. Neuvedomujeme si, že za touto krásou je obetavá práca predavačiek – väčšinou žien
v predajniach Jednota, Teta... Tieto
sa nám snažia vyjsť v ústrety ochotne
a s úsmevom. Vráťme im ho, nič nás to
nestojí! Naše poštárky a poštári k nám nachádzajú každý deň cestu – v daždi, snehu, poľadovici, aby nás potešili vianočným
pozdravom. Keď ich stretnete, usmejte sa
a poprajte im príjemné sviatky.
Nech malý Ježiško v jasličkách a Mária
s Jozefom prinesú pokoj a lásku do našich
rodín každý deň.
Do Nového roku 2019 veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a veselú myseľ želá
Eva Šticová z Obilnej ulice
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Súťaž o Naj kopu lístia
Farebná jeseň nám každý deň ukazuje svoju
krásu. Svet je plný farieb, vôní, listov... Nádherná je paleta dúhových listov, ktoré sú
z každého stromu iné. Náš Školský klub Ferda
mravca v Bernolákove nezabúda na obľúbenú
jesennú súťaž medzi triedami: „O naj kopu
lístia“. Náplňou súťaže je zábavné zbieranie
listov – ktorá trieda urobí najväčšiu kopu.
V tejto súťaži sú víťazmi všetci, lebo kopy bývajú rovnaké. Listy lietajú všade, máte ich vo
vlasoch – vietor sa s nimi hrá, tancujú s ním,
sú nádherné! Hravou formou čistíme areál,
láskou vedieme k ochrane prírody a napĺňame

Prosím rodičov, ktorí dopravujú deti do Novej
školy autom, aby neparkovali na chodníku na
Komenského ulici (ulica je označená ako obytná zóna). Chodník v bezprostrednej blízkosti
školy má slúžiť deťom a ich sprievodu, ktorí
prichádzajú pešo, na kolobežkách alebo bicykloch.
Pripájam fotografie, z ktorých je zrejmé, že
vodiči neponechajú voľnú ani predpísanú šírku chodníka, a táto situácia sa opakuje každý
školský deň. Vopred ďakujem.
S pozdravom Jana Mališková
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Jedno z krásnych posolstiev, ktoré človeku
ponúka vianočná doba, je vyjadrené spevom
anjelov nad Betlehemom: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Pastieri, ktorí boli prvými svedkami udalostí betlehemskej noci, hoci boli jednoduchí
„am ha‘arec“ – ľudia zeme (takto pohŕdavo
ich nazvali vtedajšie elity – napr. farizeji), vo
svojej úprimnosti srdca a čistote duše vycítili,
že medzi nebom a zemou sa odohráva čosi
výnimočné. Radosť, ktorú cítili pri pohľade
na nemluvňa v jasliach, bola určená všetkým
ľuďom dobrej vôle. Okrem toho najpodstatnejšieho, že Vianoce sú oslavou narodenia
Spasiteľa, nie bezdôvodne zvykneme považovať toto obdobie za sviatky pokoja a lásky.
Sila vianočného pokoja sa prejavuje aj tam,
kde by sme to najmenej očakávali – urostred
vojnového rinčania zbraní. Keď sme si 11.novembra 2018 o 11.00 pripomenuli sté výročie ukončenia Prvej svetovej vojny, práve
tam bolo zaznamenaných viacero prípadov,
keď sa vojaci znepriatelených armád na Štedrý deň zbratali. Opatrne prekročili frontové
línie, zaželali si požehnané sviatky a zo zákopov sa niesla známa vianočná pieseň, ktorá
vznikla pred dvesto rokmi. Silent night a Stille
nacht v rovnakom čase zaznievala z oboch
strán. Nemecký vojak si pochutnával na sušienkach, ktoré mu zo svojho vianočného balíčka podaroval britský „kolega“ a Angličan sa
nechal ponúknuť perníčkami, ktoré Nemcovi
poslali k Vianociam jeho rodičia. V období
druhej svetovej vojny už boli takéto situácie
veľmi zriedkavé. U armád sfanatizovaných
nenávistnými ideológiami sa zúžil priestor na

Z histórie a súčasnosti evanjelikov v Bernolákove

ľudskosť. Spomínaný fenomén zbratania nepriateľských vojakov počas Vianoc v rokoch
prvej svetovej vojny nám pripomína niekoľko
dôležitých skutočností. Na jednej strane napriek všetkým rozdeleniam v človeku je túžba
po univerzálnej láske. Na druhej strane je to
práve vojna ako jeden z najväčších zločinov,
ktorá túto túžbu pošliapava a krutým spôsobom deformuje človeka. Keď táto prvá
kataklizma vypukla 28. júla 1914, mnohí boli
opojení falošným vlastenectvom. Vo veľkom
optimizme si mysleli, že do najbližších Vianoc
bude celý konflikt ukončený. Netušili, na ako
dlho a ako veľmi táto vojna zasiahne ľudstvo.
Výsledok? Onedlho stálo proti sebe 20 miliónov vojakov, ktorých počet sa neskôr rozrástol na 70 miliónov. Dôsledky vojny sa dotýkali 70 národov a 800 miliónov ľudí. Zahynulo
9,6 milióna vojakov a 7 miliónov civilistov.
Ranených bolo asi 20 miliónov osôb, útrapy
aj mimo zákopov, hlad, epidémie, psychické
traumy, morálna devastácia, genocídy (napr.
voči Arménom), povojnový chaos a podhubie k ďalšiemu, ešte hroznejšiemu konfliktu.
Pri nedávnom pietnom akte sme si uctili aj 43
Čeklísanov, ktorí sa na rôznych frontoch stali
obeťami vojnového šialenstva a ich mená sú
súčasťou pamätníka v blízkosti nášho kostola. Počas pietnej spomienky som si všimol, že
v prejavoch viacerých hostí zaznelo varovanie, aby sa takáto pohroma už viac nezopakovala, lebo tretia svetová by už bola zrejme
tou definitívnou vojnou. Už dlhodobejšie
si všímam v rozhovoroch s ľuďmi, že sa nás
zmocňuje akási nedobrá predtucha, akoby sa
v tomto svete čosi kvasilo. Žeby mocnári toh-
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to sveta opäť spriadali cynické plány, v ktorých sú masy jednoduchých ľudí len v úlohe
bezvýznamných figúriek? Hecovanie k nenávisti a vytváranie obrazu nepriateľa, niekedy
sofistikované a inokedy primitívne spôsoby
umlčiavania a ostrakizovania kritikov medzinárodného (ne)poriadku, tajuplné transporty, križujúce krajiny stredoeurópskeho
regiónu len jedným smerom a akosi nepočuť, kedy sa vracajú naspäť... Nebodaj snaha
znovu oprášiť Drang nach Osten a otestovať
nejakú novú verziu Barbarossy? Označiť rozpútavanie vojen za amorálne šialenstvo je
primeraný výraz. Keď ma počas pastoračného pôsobenia v USA prišiel navštíviť môj
otec, istá rodina z mojej farnosti nás pozvala
do reštaurácie. Počas rozhovoru vysvitlo, že
aj môj otec aj môj americký farník slovenského pôvodu slúžili ako tankisti v rovnakom
období (1959 – 1961) – jeden v Benešove
u Prahy, druhý na americkej základni v Bavorsku neďaleko česko-slovenských hraníc. Ak
by došlo ku konfliktu, tí, ktorí teraz priateľsky
debatujú pri káve, obaja v snahe prežiť by po
sebe pálili z T 55 a M 48, a ani by netušili,
že v oboch strojoch idú proti sebe synovia
slovenských mám. Nech dobro a láska, ktorú tomuto svetu prináša betlehemské Dieťa,
v nás kultivuje ozajstnú ľudskosť a vedomie,
že na tejto krásnej planéte sme všetci povolaní žiť ako bratia v priateľstve a vo svornosti.
Všetkým Vám prajem radostné, pokojné vianočné sviatky a požehnaný nový rok.
Branislav Čaniga
bernolákovský farár

Reštaurácia
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s tradicnou domácou kuchynou

svadby, oslavy,
promócie,
krstiny ...

Penzión
Pálenica

Penzión
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prezentacnú miestnost

ako evanjelický farár, ktorý pôsobím v Bernolákove iba rok, vás chcem srdečne pozdraviť
a na mnohé otázky, ktoré dostávam najmä
pri výučbe náboženskej výchovy na školách,
ale aj pri náhodnom stretnutí s vami, ktorí
ste veriacimi iných cirkví, či bývate v Bernolákove dlhší čas, alebo tu budujete svoj nový
domov, chcel by som podať s prichádzajúcimi
sviatkami – ako ich nazývame a verím aj prežívame – pokoja, lásky, znášanlivosti, no najmä Božej prejavenej milosti aspoň základné
informácie o nás, evanjelikoch – luteránoch,
ktorí žijú i v Bernolákove.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava-Rača –
Dcérocirkev Bernolákovo, tak znie plný názov
nášho Cirkevného zboru, resp. dcérocirkvi
Bernolákovo (ďalej CZ), nakoľko v Bernolákove kňaz nebýva, ale prichádza pravidelne
z Rače a aj sídlo farského úradu je v Rači.
CZ patrí do Bratislavského seniorátu, Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Evanjelikmi
sa voláme preto, lebo základom našej viery
a prameňom života je Evanjelium (radostné
posolstvo) obsiahnuté v Písme Svätom – Biblii. Hlavou cirkvi je Ježiš Kristus (sme teda
kresťania), vyznávame vieru v Svätú Trojicu
(Apoštolské vyznanie viery). Dôležité je augsburské vyznanie (a.v.), ktoré bolo prečítané na ríšskom sneme v Augsburgu 25. júna
1530, ktoré podáva vysvetlenie Písma Svätého (sú aj evanjelici iného vyznania). Za deň,
kedy začal reformačný pohyb v cirkvi (obnovy západnej cirkvi) považujeme 31. október
1517, kedy Dr. Martin Luther pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere
zámockého chrámu vo Wittembergu (preto
aj naše pomenovanie Luteráni).
Základným poslaním cirkvi je hlásanie Božieho slova a prisluhovanie sviatostí (Krst svätý
a Večera Pánova – veriaci prijímajú telo i krv
Ježiša Krista), k čomu si CZ povoláva riadne vyštudovaných a vysvätených kňazov.
Na správe cirkvi sa podieľajú aj neordinovaní
členovia cirkvi.
ECAV je tradičnou cirkvou. Veriaci sa zhromažďujú v kostoloch na službách Božích
(prvý Lutherov názov bol Deutsche Messe
a neskôr Gottesdienst), ktoré sú založené
na tradícii, z prevažnej časti totožné s omšou (Kyrie, Gloria, Kredo, Prefácia...). Luther
ponechal poriadok omše, vynechané sú
len tie časti, ktoré boli v rozpore s Písmom
Svätým a liturgia je v rodnej reči. Pre služby
Božie je príznačné, že od čias etablovania
bohoslužobných poriadkov sa veriaci aktívne
podieľajú na liturgii, pričom používajú spevníky (Spevník ako typický znak evanjelických
kresťanov). Vrcholom Služieb Božích je kázeň
Božieho slova a prisluhovanie sviatostí. Evanjelici a.v. kládli dôraz na vzdelanosť veriacich
nie len v náboženských otázkach, preto zakladali školy a vydávali mnohé knihy, nakoľko
im to bolo povolené.

Počas protireformácie si evanjelici a.v. vieru
udržiavali najmä vďaka Biblii – kralický preklad z r. 1613 a spevníku duchovných piesní
Cithare Sanctorum z r. 1636 – bola notovaná,
teda bohoslužobných kníh, ktoré vrátane Postíl a modlitebných knižiek boli snáď v každej
domácnosti veriacich evanjelikov. Z tohto
obdobia sú dodnes zachované i skvosty architektúry na našom území, ale i odhodlanosti a sile viery – Artikulárne kostoly, ktoré
museli byť postavené od jari do jesene, z dreva, bez klincov, na okrajoch miest...
Hoci Rímskokatolícka cirkev na Tridentskom
koncile (1545 – 1563) odmietla reformáciu
i reformu cirkvi, po 2. Vatikánskom koncile
prijala do svojej liturgickej praxe materinskú
reč i spev veriacich.
Vydaním Tolerančného patentu 25. 10. 1781
Jozefom II. pre evanjelikov nastali slobodnejšie časy.
V ťažkých vojnových rokoch sa evanjelici, vtedy ešte filiálneho zboru v Bernolákove, kam
patrila aj Ivanka pri Dunaji, rozhodli postaviť
si vlastný chrám. Služby Božie vtedy ešte chodili vykonávať do domácností kapláni z Bratislavy, alebo študenti teológie. V roku 1942 si
kúpili pozemok od grófa Karola Eszterházyho.
Po 2. svetovej vojne (21. 11. 1945) boli pridelení k cirkevnému zboru v Bratislave – Rači.
Prvým farárom bol vtedy Bohumil Kadlečík.
Základný kameň bol posvätený 14. 9. 1947 a
do konca roka stála hrubá stavba aj so strechou. Rýchle tempo budovania zabrzdili: nedostatok materiálu, finančných prostriedkov,
aj zmena spoločenského systému. Vďaka
pomoci CZ, čiastočne aj štátu bolo možné
až 19. 10. 1952 v ešte len čiastočne vybavenom chráme konať prvé Služby Božie. Trvalo
ďalších 5 rokov kým bol chrám dokončený a
primerane vystrojený. Stalo sa tak za pôsobenia farára Jána Michalku, profesora teológie,
dekana bohosloveckej fakulty a neskoršieho
generálneho biskupa našej cirkvi. Chrám bol
za hojnej účasti slávnostne posvätený 22. 9.
1957.
Chrámové zvony daroval cirkevný prezident
hessensko-nasauskej cirkvi v Nemecku, biskup Dr. Martin Niemöller. Sú pomenované
menami: Martin a Ján. Väčší je ladený na tón
„E“, menší na tón „G“. Od roku 1959 prevzal
všestrannú starostlivosť o cirkevný zbor farár, tiež profesor na bohosloveckej fakulte,
Július Janko. Za pôsobenia tretieho profesora
teologickej fakulty, Pavla Kolárovského, bola
v roku 1978 k chrámu pristavená sakristia
s príslušenstvom. Počas uplynulého desaťročia, od roku 1997, okrem bežnej starostlivosti
o chrám, prebiehali rôzne opravy a úpravy.
Pri vstupe do chrámu je umiestnená pamätná
doska, ktorá je prejavom vďaky všetkým, čo
mali a majú podiel na vybudovaní, prevádzke a údržbe chrámu, ako aj priestoru okolo
neho. V októbri 2013 sa s finančnou pomocou Obecného úradu Bernolákovo uskutočnila rekonštrukcia plynového vykurovania
chrámu. V súčasnosti sa konajú služby Božie
pravidelne v nedeľu a vo sviatky a tiež nepravidelné stretnutia s mladšími. Ostatné akti-

vity pre veriacich z Bernolákova a priľahlých
obcí sú sústredené v matkocirkvi BA – Rača.
Možno ste z týchto riadkov pocítili, že minulosť je dôležitá pre prítomnosť a najmä silu
viery v Pána Ježiša Krista a lásku k cirkvi našich predkov a tiež i ochotu a obetavosť tých,
ktorí sa o chrám Boží starajú i dnes a slúžia
v našom CZ v Bernolákovo s láskou a radosťou.
Vianoce bez inkarnovaného Pána Ježiša, sú
len prázdnotou, ktorú sa mnohí snažia vyplniť darmi – hmotou, ale podstatou je láska,
odpustenie, porozumenie i pokánie a najmä
spoločenstvo. Vianoce bez spoločenstva, rodiny – i v chráme – len ťažko zaplnia deficit
spomenutého.
Je tu ponúkaná radosť, pokoj... „z nebies“,
ktorú smieme prijať i možnosť odmietnuť.
Srdečne vás všetkých rodených Bernolákovčanov, i tých, ktorí ste tu našli, či budujete
svoj domov, pozvať i do nášho kostola – spoločenstva veriacich s Pánom i na sviatky,
preto pripájam i rozpis služieb Božích i so
sviatosťou.
Prajem vám všetkým v mene mojom, mojej
rodinky i všetkých veriacich bezstresový Advent, pokojné, radostné prežitie vianočných
sviatkov pod Božím dohľadom a s Jeho žehnaním, aby srdcia mnohých boli otvorené pre
túto milosť a lásku nám darovanú.
Mgr. Rastislav Hargaš
evanjelický a.v. farár – šk. dekan

Chrám Boží ev.a.v. sa nachádza
pri starej ZŠ, na križovatke ciest;
Orechová, Poštová, Viničná.
Služby Božie sa konajú
v nedeľu o 10.30
1. nedeľa v mesiaci so sviatosťou Večere Pánovej
2. nedeľa v mesiaci o 11.30
24. 12.
štedrovečerné služby Božie
14.30
25. 12.
1. Slávnosť vianočná
– Služby Božie 10.30
26. 12.
2. Slávnosť vianočná
– Služby Božie 10.30, Sviatosť
Večere Pánovej so spoveďou
31. 12.
Závierka občianskeho roka –
Silvester
– Služby Božie 14.30
1. 1. 2018
Nový rok, obrezanie Krista Pána
– Služby Božie 10.30
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Vám ponúka

Milí priatelia,

Názory a postrehy

Názory a postrehy

Pokoj ľuďom dobrej vôle
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Spoločenská rubrika
Narodili sa
Dominik Lipták
Emily Šragová
Samuel Tóth
Alex Snopko
Richard Lakota
Damian Pavlej
Hana Gondeková
Matej Sliška
Laura Michalíčková
Uzavreli manželstvo
Roman Fatura a Simona Oračková
Adam Aufricht a Lenka Miháliková
Lukáš Hodál a Michaela Reindlová
Peter Vaverka a Sandra Jaslovská
Vladimír Baláž a Kristína Ritterová
Martin Meliško a Monika Kopcová
Oslávili jubileum
september
Štefánia Luchavová
Alojz Olvecký
Helena Rebrová
Leopold Kollár
Marta Kopecká
Alica Žigová
Karol Michalička
Oľga Stanková
Ambroz Múčka
Samuel Diňa
Jarmila Kotlárová

70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75

Navždy nás opustili
Dušan Benč
Karol Reindl

58
97

Jakub Rychel
Lukáš Lesko
Patrik Zacko
Ana Martínez
Richard Kovalčík
Gréta Červeňová
Sofia Anna Martošová
Jakub Hudek
Alexis Hrubjaková
Tamara Musilová
Tomáš Jamrich

Oliver Sivák
Viktor Tőre
Lenka Šmálová
Sally Kocmanová
Jakub Košec
Adela Budová
Adam Monček
Filip Sloboda
Filip Polak
Sára Štelbaská
Zuzana Vlnková

Lukáš Jasenec a Ivana Požgayová
Martin Kühnel a Tina Valentová
Peter Neštický a Nikoleta Špaleková
Peter Lindtner a Miriama Soósová
Boris Kozár a Karolína Trávničková
Michal Molčan a Andrea Bartovičová
Ladislav Lenčucha a Lívia Krakovská
Zoltán Asztalos a Milada Vasilová

Jozef Navrátil a Andrea Chrappanová
Ondrej Dömötör a Zuzana Šnýdlová
Viliam Struhárik a Petra Osvaldová
Tomáš Zajac a Martina Schwarzbacherová
David Janíček a Iveta Gajdošová
Emanuel Bartoš a Mária Haľková
Ivo Határ a Iveta Parajková

Terézia Varečková
Gizela Tureničová
Viktória Zemánková

80
85
85

október
Milan Čambál
Štefan Fabrický
Ružena Jančulová
Anna Farkašová
Mária Kovářová
Štefan Káčer
Ľudmila Guldanová
Priska Buzgovičová
Štefan Horňák

70
70
70
75
75
75
75
75
85

Samuel Jambrich
Eva Tekelová
Oľga Faktorová
Ladislav Raschmann
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Spomienky
28. novembra si pripomíname
1. výročie úmrtia našej mamy
Judity Čilekovej.
S láskou spomínajú
dcéry s rodinami.
ooo
Vážení spoluobčania!
Dňa 30. októbra sa rodina, kolegovia,
učitelia, priatelia a známi rozlúčili
na poslednej ceste s dlhoročnou učiteľkou
pani
Evou Tekelovou,
rod. Vongrejovou.

Bernolák

Poslanie učiteľky zostáva v srdciach
a pokračuje ďalej.
Česť jej nehynúcej pamiatke!
Lúči sa spevácky zbor Čeklísanky
a Klub dôchodcov.
Posledný pozdrav, Evička!
Odišla si tíško, ako šum jesenného lístia,
čo sadá na orosené kvety chryzantém spať
svoj večný sen. Večer sa na oblohe zaligoce
nová hviezda ako diamant,
ktorý v hrudi nezhynie v Tvojej podobe.
Odpočívaj v pokoji, kamarátka z detstva.
Eva Šticová z Obilnej ulice

Terézia Vlčanová
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november
Mária Kováčová
Violeta Kvasnicová
Peter Kikinder
Alexander Novák
Mária Dudáková
Alžbeta Halčáková
Vilma Laššuová
František Valček
Anna Pochlopeňová
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Eva Nedvědová
Imrich Novák
Mária Benediková
Mária Štrichovancová

76
82
98
90

Milovala a žila si pre nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam.
Čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.
Spi sladko, drahá mama, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každučký deň.
Dňa 6. januára to už
bude
10.výročie,
čo nás navždy opustila
naša mama
Cecília Šimorová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
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