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Práca obecnej polície
v druhom štvrťroku
Prvý štvrťrok ubehol ako voda, no na
rade je ten ďalší. V druhom štvrťroku
hliadky OcP riešili prevažne dopravné
priestupky pro bezpečnos a plynulos cestnej premávky, porušovanie
všeobecne záväzných nariadení obce,
priestupky na úseku držania psov
a v neposlednom rade priestupky spaľovania bioodpadu a iného komunálneho odpadu. Vo väčšine prípadoch
bola uložená sankcia na mieste, no
našli sa aj výnimky, ktorých uvedené
skutky boli odstúpené na správne konanie.
Chodci na chodníku pre cyklistov
V minulom vydaní časopisu sme upozorňovali na problema ku ohľadom
cyklistov na chodníku. Tentokrát upozorňujeme na ďalší problém, a to sú
chodci resp. psičkári na cyklochodníku.
Obecná polícia obdržala v poslednej
dobe nárast sťažnos ohľadom chodcov alebo psičkárov, ktorí využívajú
ces čky pre cyklistov na prechádzky
a venčenie svojich štvornohých priateľov. Konkrétne sa jedná o novovybudovanú cyklotrasu spájajúcu obce
Bernolákovo a Novú Dedinku. Práve
na tejto cyklotrase evidujeme zvýšený
nárast chodcov. Preto upozorňujeme
občanov, že uvedená cyklotrasa je
označená dopravným značením „C8“
(ces čka pre cyklistov), ktorej presné
znenie bližšie špeciﬁkuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR, č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke. Uvedená vyhláška hovorí
o tom, že:
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Preto žiadame občanov, aby uvedené
dopravné značenie rešpektovali a nedopúšťali sa pro právneho konania
prechádzkami a venčením hlavne na
cyklotrase medzi Bernolákovom a Novou Dedinkou.

Služby občanom
Aj v tomto článku vám chceme pripomenúť služby OcP, ktoré sú hlavne pre
vás, občanov:
• služba ochrany majetku pripojením
na pult centrálnej ochrany (PCO)
Obecnej polície
• služba ochrany života a zdravia formou záchranného tlačidla SeniAngel
• aktuálne informácie ohľadne činnos
OcP na webovej stránke
www.obecnapolicia.sk
• mobilná aplikácia OPSR pre bezpečnosť občanov obce
Všetky dôležité informácie o uvedených službách nájdete na už spomínanej webovej stránke obecnej polície:
www.obecnapolicia.sk.
Útok psa
Počas výkonu služby bola hliadka OcP
privolaná k voľnému pohybu psa, ktorý s hol napadnúť a pohrýzť dve osoby a nakoniec ešte poškodil vozidlo
štátnej polície. Miestnou znalosťou
sa podarilo službukonajúcej hliadke
v krátkej dobe vyrozumieť majiteľa
psa, ktorý si psa privolal a zavrel na
svojom pozemku. Preto žiadame občanov, hlavne majiteľov psov, aby si
svoje pozemky zabezpečili pro úteku psa zo svojho chovného priestoru.
Hliadky OcP neustále riešia udalos
ohľadom voľného pohybu psa mimo
chovného priestoru.
Krádeže bicyklov a kolobežiek
Upozorňujeme občanov, že v poslednej dobe Obecná polícia eviduje zvýšený počet krádeží bicyklov a kolobežiek. V obci vznikajú kuriózne prípady,
kedy páchateľ na jednom mieste odcudzí bicykel, presunie sa na ďalšie
miesto, kde odcudzený bicykel ponechá a z daného miesta odcudzí ďalší
bicykel. Tak ež vás chceme informovať, že na oddelení OcP sa nachádza
niekoľko nájdených bicyklov a kolobežiek. V prípade, že vám bol odcudzený
bicykel alebo kolobežka, informujte sa
na oddelení OcP, či sa nenachádzajú
práve tu u nás.
Podnapité osoby
S pribúdajúcim teplým počasím sa zvyšuje nárast ležiacich a zranených osôb,
ktoré sú častokrát značne ovplyvnené alkoholom. Hliadky OcP s príchodom leta evidujú niekoľko oznamov,
kedy boli nahlásené ležiace osoby na

cestách, chodníkoch alebo tráve. Pri
všetkých týchto prípadoch úradoval
alkohol a dokonca v troch prípadoch
musela byť na miesto privolaná RZP.
Vylepovanie plagátov
Hliadky OcP v poslednom období zaznamenali opäť zvýšený počet vylepovania plagátov na autobusových
zastávkach. Preto chceme upozorniť
občanov, že autobusové zastávky nie
sú miestom pre inzerciu a plagáty. Už
v minulých číslach časopisu sme Vás
informovali o VZN č. 3/2009, ktoré
bližšie ukladá povinnos pri umiestňovaní reklamných a propagačných
stojanov a vylepovaní plagátov v obci
Bernolákovo. Práve toto nariadenie
zakazuje, okrem iného, umiestňovanie
plagátov na autobusových zastávkach.
Vo všetkých objasnených prípadoch
uvedeného pro právneho konania
bola zo strany OcP uložená sankcia.
Zabra e verejného priestranstva
Nakoľko sa v obci čoraz viac budujú nehnuteľnos , s tým je spojený aj
dovoz stavebného materiálu, zeminy,
štrku alebo veľkokapacitných kontajnerov, prípadne iného materiálu.
Vo väčšine prípadov tento materiál je
zo strany obyvateľov obce zložený na
verejné priestranstvo, či už ide o cestu, chodník alebo verejnú zeleň. Preto
upozorňujeme občanov, že v prípade
zloženia akéhokoľvek materiálu na
verejné priestranstvo je potrebné si
vybaviť na obecnom úrade povolenie.
Vyrozumieť obecnú políciu o zložení
materiálu na verejnom priestranstve
nestačí!
Spaľovanie bioodpadu
Ako každé jarné obdobie, tak ani tento
rok nie je výnimkou pri spaľovaní odpadu zo záhrad. Už sa to stáva pravidlom, že každé jarné obdobie hliadky
OcP riešia zvýšený počet udalos ohľadom spaľovania konárov, kríkov alebo lís a. Preto znova upozorňujeme
občanov, že spaľovanie akéhokoľvek
odpadu je zakázané a vyzývame vás,
aby ste sa nedopúšťali pro právneho
konania zneškodňovaním záhradného
odpadu spaľovaním. V obci je zabezpečený vývoz bioodpadu a tak ež sa
v obci nachádza kompostáreň, kde je
možné uvedený odpad odniesť.

spracoval Ing. Marek Danko
Obecná polícia

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú
požiare, ktoré vznikli z nedbanlivos
občanov pri spaľovaní suchej revy,
odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy. Najviac požiarov vzniká
v jarnom, ale hlavne v tomto letnom
období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku
vypaľovania trávy a suchých porastov,
spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkos lesných porastov.
Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na
miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty
a nezakladali oheň na miestach, kde by

sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnos pri činnosach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Spôsobenie
požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvaliﬁkované od priestupku až po trestný čin.
Nehovoriac o tom, čo môžu spôsobiť
samotné škody. Pri porušení zákona
o ochrane pred požiarmi môže byť občan riešený v priestupkovom konaní,
kedy mu môže byť uložená pokuta až
do výšky 331 €.
Zároveň apelujeme na rodičov, aby
upozorňovali na možné riziká aj svoje
de . Tie sa v tomto období častokrát
vyberú na celodennú túru do lesa alebo na výlet. Založia si ohnisko, opečú

kúsok slaninky, či zemiak a zabudnú na
to, že sú v lesnom prostredí, kde vplyvom nepozornos aj malý ohník môže
spôsobiť veľké požiare a zničiť tak
všetku krásu, ktorú nám naše lesy ponúkajú. Nezakladajte ohne mimo vyhradených miest na ohniská. Opekajte
svoje dobroty v sprievode dospelých
osôb. Nenechávajte oheň bez dozoru
a po skončení zalejte ohnisko dostatočným množstvom vody a zahrabte
ho zeminou. Uchránite tak naše lesy
pred nebezpečenstvom požiaru, pri
ktorom by mohli vzniknúť veľké škody
a ohroziť Vaše zdravie.
pplk. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

BEZPLATNÉ PORADENSTVO SPOTREBITEĽOM
Spotrebiteľské poradenské centrá
Spoločnos
ochrany spotrebiteľov
(S.O.S.) budú aj v roku 2019 k dispozícii spotrebiteľom v Prešovskom, Košickom, Trnavskom a Bra slavskom kraji.
Štyri poradenské centrá v Poprade,
Košiciach, Trnave a Bra slave aj v tomto roku bezplatne poradia spotrebiteľom napríklad pri nevybavení reklamácie chybných výrobkov a nekvalitných
služieb, odstúpení od zmluvy, problémoch so zmluvami o dielo, neprijateľnými zmluvnými podmienkami, nekalými prak kami či inými problémami
z oblas spotrebiteľskej ochrany.
Kontaktné osoby spotrebiteľom poradenstvo poskytujú v určených hodinách, ktoré nájdete na www.sospotrebitelov.sk/kontakt a po dohode aj
mimo nich. Zodpovedia otázky spotrebiteľov a v prípade mimosúdneho riešenia ich v komunikácii s predajcami či
inš túciami aj ak vne zastupujú. Bezplatné poradenstvo poskytujú osobne, mailom i telefonicky.

„V poradniach S.O.S. v Poprade, Košiciach, Trnave a Bra slave bolo v roku
2018 – za obdobie 9 kalendárnych mesiacov – prijatých spolu 414 podnetov
a v prospech spotrebiteľov sa nám podarilo získať spolu rôznymi formami ako
je napríklad vrátenie kúpnej ceny, výmena tovaru, zľava z ceny či iné ﬁnančné
i neﬁnančné beneﬁty spolu už 87 956 €,“
sumarizuje predseda združenia Ing. Michal Fáber minuloročnú činnosť.
Problémy spotrebiteľov sa v roku 2018
najčastejšie týkali ﬁnančných služieb –
bankových a nebankových úverov či
poistenia. Druhú veľkú skupinu podnetov tvoria reklamácie obuvi. Nasleduje
elektronika, najmä reklamácie mobilných telefónov a počítačov, problema cké zmluvy o dodávke elektriny
a plynu, predaj mimo prevádzkových
priestorov, stavebné a remeselnícke
práce, zmluvy o dielo, reklamácie nábytku, zájazdov a cestovných služieb.
Ras e aj počet reklamácií motorových
vozidiel.

Okrem uvedeného poskytuje Spoločnosť ochrany spotrebiteľov aj špecializované poradenstvo predajcom
a poskytovateľom služieb, seniorom
a zdravotne hendikepovaným. Minulý rok zorganizovali jednodenný tréning pre zástupcov spotrebiteľských
združení a iných vzdelávacích inš túcií
s názvom Pripravení na spotrebiteľské právo (ConsumerLaw Ready) spolu
s 20 vzdelávacími workshopmi, kde
malých a stredných podnikateľov
oboznámili s európskou a slovenskou
legisla vou na ochranu spotrebiteľa. Workshopy sa konali v Bra slave
a Trnave a poslúžili ako výborná propagácia problema ky spotrebiteľsky
ústretového prístupu v radoch obchodníkov. V tejto ak vite plánuje
združenie pokračovať aj v roku 2019.
Prípadné otázky radi zodpovieme.
Petra Čakovská
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
S.O.S. Poprad

CENNÍK INZERCIE
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Značka Ces čka pre cyklistov (č. C 8)
prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú ces čku
alebo pruh. Ces čku alebo pruh pre
cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom
športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; ces čku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca
bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie ces čky alebo
pruhu zakázané!

JE TU HORÚCE POČASIE, POZOR NA POŽIARE!
Obecná polícia

Obecná polícia

POD LUPOU
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Obecná knižnica

MAJÁLES

Jedného dňa prišla za mnou s nápadom zorganizovať „Noc v obecnej knižnici“ Katka Koporcová.
Nebola to pre mňa celkom novinka, lebo viem,
že pri príležitos narodenín najväčšieho rozprávkara sveta, H. CH. Andersena, sa robí v mnohých
knižniciach na Slovensku „Noc s Andersenom“.
Ale žeby sme také niečo uskutočnili aj v našej
knižnici, k tomu som sa neodhodlala. Katka áno.
Dali sme hlavy dokopy a zhodli sme sa, že privedie de zo školského klubu. Predsa len sa s deťmi
navzájom poznajú, rodičia nebudú mať obavy,
a ak de budú chcieť, nie je dôvod sa nepus ť
do akcie.
Večer 26. 4. 2019 po siedmej hodine sme už privítali prvých nocľažníkov a postupne prichádzali
ďalší. Najprv si urobili odtlačok prsta do kroniky
ŠKD a podpísali sa. Po zápise všetkých účastníkov sme si porozprávali čo to o fungovaní knižnice, o prvom písme, de sa naučili, ako sú knihy
v knižnici uložené a pri jednej zo súťaží si hneď aj
vyskúšali, ako sa knižky v policiach vyhľadávajú.
Malým čitateľom sa veľmi páčili úlohy o hľadaní
názvov rozprávok za pomoci pantomímy – zároveň sa dozvedeli, čo to vlastne pantomíma je –
a že vôbec nie je ľahké vyjadriť sa iba pohybom,
bez pomoci slov. Mali sme ešte aj pomocníčku
Dášku, ktorá deťom trošku „našepkávala“, ako
na to. Dáška pomohla aj s ďalšou súťažou, ktorou
bolo hádanie rozprávkových bytos za pomoci
divadelných kostýmov.
Okrem toho de kreslili, písali svoje želania, vytvárali plagát pre rodičov a - samozrejme - nezabudlo sa ani na čítanie – veď išlo o noc v knižnici,
a kde už propagovať čítanie, ak nie tam? Každý
mal za úlohu prečítať úryvok zo svojej obľúbenej
knižky, vrátane mňa i Katky. Nakoniec sa vyhodno li súťaže, odovzdali odmeny a výhry a išlo sa
pekne spinkať. Ešte prezradím, že bolo už kúsok
po polnoci. Veru, pri rôznych ak vitách nám čas
u ekol ako voda.
Ráno sme si zacvičili, zaspievali, počkali na rodičov a rozlúčili sa s vedomím, že taká obyčajná noc
v knižnici môže byť celkom neobyčajná.

Prvého mája sa už tradične oslavoval Sviatok práce zábavou. Príjemné počasie po
predchádzajúcich nevľúdnych dňoch potešilo všetkých obyvateľov i návštevníkov
Bernolákova. Dopoludnia staval Dobrovoľný
hasičský zbor z Bernolákova tradičný strom
- máj. Popoludní boli už pripravené stánky
s občerstvením a pódium pred KD, kde sa
začal program. Za pódiom sa rozložila obria detská atrakcia a neodmysliteľní predajcovia pukancov a cukrovej vaty. V parčíku
vedľa KD de jazdili na koníkoch. Na pódiu
sa pred preplneným hľadiskom prezentovali hudobné zoskupenia rôznych žánrov, tak,
aby bol program čo najpestrejší. Na začiatok
príjemného popoludnia zahrala Ľudová hudba Jožka Petríka známe slovenské pesničky
z rôznych regiónov Slovenska. V ďalšom
bloku sa prezentoval jeden z najlepších orchestrov swingovej hudby v Európe – Fats
Jazz Band so speváčkou Janou Dekánkovou.
Orchester nielen zvukom, oblečením, ale aj
svojím dis ngvovaným vystupovaním prezentuje štýl tridsiatych rokov minulého storočia. Veľmi atrak vna a vysoko profesionálna show ďalšieho zoskupenia ež navodila
retro atmosféru. ABBA Slovakia predviedla
populárne hity svetoznámej švédskej skupiny sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.
Na záver májového večera zahrala kapela
Back2Back, ktorá predviedla - ež v duchu
retro - okrem súčasných populárnych hitov
aj pestrú paletu rokmi overených pesničiek.
Nálada aj atmosféra počas prvomájového
dňa bola veľmi príjemná a Bernolákovčania si
určite v strede pracovného týždňa užili pekný sviatočný deň.

Kultúra

AKO SME (PO)NOCOVALI V KNIŽNICI

Kultúra

Veronika z knižnice

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE LORD NORTON & SLUHA JAMES

Bernolák 2/2019

Netradične v pondelok, 8. 4., sa veľká sála kultúrneho domu v Bernolákove zaplnila do posledného miesta. Návštevníci si prišli pozrieť vynikajúcu komédiu autora Jána Snopka a režiséra Michala Vajdičku Lord Norton a sluha James. Naozaj príjemná oddychová inscenácia v prevedení
hercov SND Ľubomíra Kostelného a Jozefa Vajdu vyvolávala veselý smiech v sále. Komédia nadviazala na legendárnu a nesmierne populárnu
sériu Snopkových príbehov Nortona a Jamesa, ktoré skvele stvárňovali dnes už nežijúci herci Marián Zednikovič a Stano Dančiak. Ani súčasná
verzia však nezaostávala za pôvodnou a bola príjemným zakončením bernolákovskej divadelnej jari.

Bernolák 2/2019
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Kultúra

Kultúra

DEŇ MATIEK

2019

v Bernolákove
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ČEKLÍSKE ECHO

VSTUP VOĽNÝ

ÚČINKUJÚ KAPELY:

JEDNOFÁZOVÉ KVASENIE
FESTIVAL FOLK, ETNO & COUNTRY MUSIC BRZDAŘI (CZ)
BELASÍ
7. SEPTEMBRA O 17:00 PRED KD
KAMELOT (CZ)

VSTUP VOĽNÝ
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V druhú májovú nedeľu sa takmer v celej Európe pripomína Deň ma ek. Inak tomu nie je ani v Bernolákove, kde sa tradične v kultúrnom
dome pri tejto príležitos zídu mamičky i babičky a de im spolu so svojimi pedagógmi pripravia program. Na úvod v mene starostu pozdravil
všetky prítomné mamy jeho zástupca, Miroslav Turenič, a odovzdal ky ce riaditeľkám miestnych škôl. Potom sa v programe predstavili de
z materskej školy a následne sa prezentovali de zo základnej umeleckej školy. Zatancovali, zarecitovali, zaspievali i zahrali všetkým prítomným
mamám. Na záver vystúpili s hudobno-tanečným pásmom prváci základnej školy.
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Školský klub

Počas týchto 23 rokov bola vždy partnerom Ligy pro rakovine práve naša Základná škola. Spoluprácu hneď od prvého ročníka nadviazala a dlhých 19 rokov
organizovala Deň narcisov pre Bernolákovo aj Chorvátsky Grob pani učiteľka Betka
Frindrichová, neskôr pani učiteľka Beátka
Bognárová a posledné tri roky koordinujú
celý Deň narcisov v Bernolákove pani učiteľky Majka Chovancová a Evička Žurková.
Tento ročník Dňa narcisov bol upršaný

a chladný. Napriek tomu sa počas celého dňa
v uliciach Bernolákova pohybovalo 24 dobrovoľníkov - žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ. Vďaka
ich nadšeniu a štedros Bernolákovčanov
sa podarilo vyzbierať a na adresu Ligy pro
rakovine zaslať nádherných a rekordných
3 300,-EUR. A to ešte nie je konečná suma,
pretože veľa ľudí využilo možnosť zaslať ﬁnančný príspevok prostredníctvom mobilného
telefónu a QR kódu, ktorý bol vyobrazený na
pokladničkách našich „narcisových hliadok“.

MAJÁLES V ŠKD
Úprimne ďakujem všetkým občanom Bernolákova, ktorí túto zbierku podporili. „Narcisy“
nás opäť všetkých raz spojili do jedného veľkého spoločného boja. Nie pre slávu, nie pre peniaze, ani preto, že nás za to budú obdivovať,
ale preto, že podporujeme tých, ktorí každý
deň zvádzajú boj s ťažkou chorobou.
ĎAKUJEME!

Pripravovali sme sa naňho naozaj svedomito. Keďže sme si ho naplánovali v telocvični, boli sme v prístavbe spolu, ako jedna rodina. V triedach
hrala hudba, spievalo sa, obliekali sa kostýmy, líčilo sa... Skrátka – správna majálesová atmosféra. Promenáda s našim diskdžokejom Jankom sa
začala... Pekne po oddeleniach so svojou vychovávateľkou, do rytmu bujarej hudby. Súťaže či tance sa vnárali do tónov rôznorodej hudby, ktorá
sa všetkým páčila. Náš družinársky MAJÁLES bol zase iný, nápaditý, s novým programom. Cieľ bol však naplnený – de odchádzali vysmiate,
spokojné a šťastné.
Za ŠKD Ferda Mravca pri ZŠ Bernolákovo
vych. Anička Hudáková

Školský klub

Základná škola

V PORADÍ 23. DEŇ NARCISOV V BERNOLÁKOVE

Mgr. Barbora Rigóová
riaditeľka ZŠ

DOBROTY NAŠICH BABIČIEK
ALEBO RECEPTY NAŠICH STARÝCH MAMIČIEK...
Úžasná akcia v ŠKD, ktorá chy la za srdce nejednu gazdinku...
Vôňa napečených zákuskov a koláčikov prilákala k nám plno návštevníkov. Mohli si kúpiť
kupónik, ktorý mu vymenili za ním vybratý
koláčik... A bolo z čoho vyberať.... „Mňam!“
Všetky recepty boli zhrnuté v jedinečnej knižke, ktorá si zaslúži obdiv a poďakovanie, že sa
vôbec „NARODILA“ sponzorom, autorom,
Základnej škole, hlavne p. Katke Koporcovej
- autorke tejto skvelej myšlienky, všetkým
patrí srdečné poďakovanie.
V knihe nájdete stopercentne chutné recepty, ktoré stoja za to! Kniha nikdy nestarne,
lebo uchováva cenné informácie pre všetky
generácie. CENNÁ, MÚDRA KNIHA SI URČITE NÁJDE SVOJE ČESTNÉ MIESTO VO VAŠEJ
KNIŽNICI, DOMÁCNOSTI...
Za ŠKD Ferda Mravca
pri ZŠ Bernolákovo
vych. Anička Hudáková

DRAVCE V ŠKD
Netradičná, nová akcia bola u nás v ŠKD
veľkým prekvapením. Milý pán Danko zavítal
so svojimi nádhernými dravcami medzi de ...
Popredstavoval nám svojich operencov – myšiakov, sovy, jastrabov, sokolov... atď... A bolo
na čo pozerať.
Neuveriteľný, živý zážitok otváral deťom očká
doširoka. Táto vzácna návšteva bola prakckou ukážkou ochrany chránených druhov
vtáctva.
Ďakujeme za hlboké dojmy zo živého predstavenia našich dravcov!

Bernolák 2/2019

Za ŠKD Ferda Mravca
pri ZŠ Bernolákovo
vych. Anička Hudáková
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la na krásnom 5. mieste v I. kategórii
Margaréta Fabianová z triedy Mgr. art.
Alena Petráša. Celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo
2019 sa zúčastnila Marion Adriaensen z triedy Mgr. Daniely Ško ovej
– získala umiestnenie v bronzovom

pásme v IV. kategórii. Celoslovenskej
hudobno-interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2019 sa zúčastnili naši
mladí trubkári z triedy Romana Hudeca, DiS.art. – Filip Szaksz získal 3. miesto
a Gabriel Kováč čestné uznanie
v II. kategórii. Okresného kola spe-

nu. Takmer vypredaná sála kultúrneho
domu vopred predznamenala, že naši
mladí herci si za niekoľko školských rokov vybudovali okruh stabilných návštevníkov svojich predstavení. A nesklamali ich ani tentoraz. Všetci podali obdivuhodné, takmer profesionálne
výkony, skvele vys hli charaktery hraných postáv, hlavné i vedľajšie úlohy
boli naštudované do najmenších detailov. Ohlasy odbornej i laickej verejnos
boli veľmi pozi vne a potvrdili vysokú
kvalitu práce celého realizačného mu.
Nastávajúci víkend neznamenal pre
nás oddych, ale prípravu Divadelného večera – v nedeľu 19. mája patril
kultúrny dom žiakom nižších ročníkov literárno-drama ckého odboru.
V krátkych divadelných hrách O červenej čiapočke, Statočné zvieratká, Veselá jeseň a v úryvku z muzikálu Ma lda
sa predstavili takmer všetci žiaci Romana Müllera, DiS.art. a Tomáša Slobodu, DiS.art. Naši malí herci predviedli
obdivuhodné schopnos – statočné
zvieratká boli naozaj statočné – mesiac pred premiérou prerábali obsadenie svojej scénky pre dlhodobé ochorenie jedného zo žiakov, týždeň pred
verejným vystúpením ochorela ďalšia
z hlavných predstaviteliek. Naše malé talenty však podali priam heroický výkon
– v deň premiéry prerobili svoju scénku druhý raz. Divadelný večer dokázal
všetkým divákom, že máme nadaných
žiakov – napriek chabým skúsenos am

s veľkým pódiom sa so svojimi rolami popasovali vynikajúco a dokázali,
že majú schopnosť vyjadriť charakter
rôznorodých postáv. Obaja pedagógovia urobili v zverených ročníkoch veľký
krok vpred a už sa tešíme na ďalšie divadelné predstavenia. Za podporu pri
príprave a realizácii oboch predstavení
ďakujem sponzorom: Obci Bernolákovo, Občianskemu združeniu Harmónia,
pánovi Tomášovi Antaličovi, pani Kataríne Veinhardtovej a ﬁrme Euro Oﬃce
s.r.o.
Koncoročný ﬁniš ZUŠ ešte nekončí – pripravujeme záverečný koncert
hudobného odboru, absolventský
koncert, spoločné tanečno-výtvarné vystúpenie, výstavu prác žiakov
výtvarného odboru, vystúpenia na
Dni obce. Za množstvo kvalitnej práce ďakujem všetkým učiteľom našej
školy a verím, že napriek priestorovým problémom, ktoré sú pre nás
z roka na rok pálčivejšie, budú naďalej
s radosťou a láskou obohacovať kultúrny a umelecký život nášho Bernolákova.

Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka ZUŠ
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Naša škola sa rozvíja a ras e – zodpovedajú tomu čoraz lepšie výkony našich žiakov na rôznych školských i mimoškolských poduja ach.
V rámci Fes valu Ivana Ballu 2019
v Dolnom Kubíne sa v medzinárodnej
súťaži Mladí gitaris 2019 umiestni-

váckej súťaže Slávik Slovenska v Senci
sa zúčastnila Nela Malušová z triedy Mgr. Jany Jazudekovej a obsadila
2. miesto v II. kategórii. Všetkým srdečne blahoželáme!
V tomto školskom roku sa podarilo obnoviť tradíciu učiteľských koncertov.
Pri príležitos Dňa učiteľov, 31. marca,
svoj sviatok oslávili umením pedagógovia hudobného odboru. Mnohopočetné obecenstvo náš koncert ocenilo iba v superla voch. Neprináleží
mi hodno ť toto poduja e ako jeho
viacnásobnému ak vnemu účastníkovi, som však veľmi hrdá na svojich
kolegov, ktorí mali možnosť dokázať,
že sú nielen vynikajúci učitelia, ale aj
skvelí interpre . Svojim priaznivcom
pripravili hodnotnú ukážku umeleckého majstrovstva na väčšine nástrojov,
ktoré sa na našej ZUŠ vyučujú. Verím,
že náš koncert bol ďalšou mo váciou pre našich žiakov – aj my sme absolvovali cestu plnú trémy, dôslednej
domácej prípravy a obetavos , aby
sme sa čo najlepšie pripravili na jedno
z vrcholných koncertných poduja našej školy.
Žatvou divadelných talentov by som
nazvala dve záverečné poduja a literárno-drama ckého odboru. Absolventským predstavením „Namotaná“
sa v piatok 17. mája predstavili žiaci
Tomáša Slobodu, DiS.art. Činohernú
komédiu naštudovali s nadšením, ktoré
vyžarovalo z každého hereckého výko-

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

TALENTY BERNOLÁKOVSKEJ ZUŠ V AKCII
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foto: Miroslav Pochyba

Na výstave bolo možné ochutnať 133 vzoriek, z toho 88 bielych vín, 11 ružových a 34
červených vín. So svojimi vínami sa prezentovalo 42 vinárov z našej obce a z okolitých
obcí a miest.
Podľa bodového hodnotenia bolo ocenených
28 vín zlatým, 64 strieborným a 38 bronzovým ocenením. Odborná komisia konštatovala, že vína roč. 2018 sú veľmi kvalitné.
Šampiónmi výstavy sa stali:
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Rizling vlašský, r. 2018
Radoslav Benkovský, Blatné

. Vzhľad (čírosť, farba)
. Vôňa (intenzita, jemnosť, harmónia)
. Chuť (intenzita, jemnosť, perzistencia tj. stálosť)
. Celkový dojem

Výstava vín spojená s ochutnávkou sa stala dôstojnou spoločenskou tradíciou v našej
obci pre našich občanov i občanov z okolia.
Smelo môžeme konštatovať, že to nie je
miestna výstava, ale do určitej miery oblast-

RUŽOVÉ VÍNO
Cabernet Sauvignon, r. 2018
Jaroslav Korbaš, Bernolákovo

ČERVENÉ VÍNO
Dornfelder, r. 2018
Ulrichvíno, Viničné

Milan Slaný
Predseda spolku záhradkárov

CTENÍ MILOVNÍCI VÍNA,
VÁŽENÍ PRIATELIA!
Každá ak vita človeka má určité ciele a keď sa ich
darí napĺňať, tak to jedinca mo vuje k ďalšej činnos. Vinohradnícka práca takou inšpira vnou ak vitou
nesporne je. Je to práca náročná na fyzickú zdatnosť
pestovateľa, ale aj na znalos z pedológie, výživy
rastlín a ich chemickej, prípadne biologickej ochrany. V súčasnos je na trhu pestrá škála prostriedkov chemickej ochrany, ktorých aplikáciou na vinič
zabezpečíme vo výsledku bohatú úrodu. Aplikácia
postrekov je prevenciou z hľadiska rôznych škodcov
a chorôb. V okrajovej oblas malokarpatského regiónu sú zastúpené najmä sprašové pôdy, ktoré sú
vhodné na pestovanie viniča, najmä pre náš región
typických odrôd veltlínu zeleného alebo rizlingu vlašského. Niektoré nové odrody naopak nie sú vhodné
na pestovanie v humusových a vysoko úrodných pôdach. V takýchto podmienkach vytvárajú nadmerne
dlhé letorasty, nadmerne zahusťujú porasty a tým
sťažujú zelené práce, ošetrovanie a prevenciu pred
škodcami.
Z introdukovaných odrôd viniča sa v našich podmienkach udomácňujú odrody Dornfelder, Alibernet, Cabernet Savignon, Cabernet Franc, Pálava, Hibernal
a ďalšie. Rakúski šľach telia prišli na trh s dvomi zaujímavými odrodami Donauriesling a Donauveltliner.
Úspešný slovenský šľach teľ Ing. Ondrej Korpáš nedávno predstavil dve nové odrody Rizling korenistý
Rituál (TČxRV) a Hossa (IOxSB). Každoročná súťaž vín
je zavŕšená oblastnou výstavou spojenou s verejnou
ochutnávkou súťažných vzoriek a slávnostným vyhodnotením spojeným s odovzdaním ocenení úspešným vystavovateľom z radov vinárov.
V minulos boli jednotlivé kúty nášho chotára charakteris cké prevládajúcimi odrodami. „Sacky“ boli
typické pre Silvánske (cinifendel) a Veltlínske zelené
(muškátel), „Kúcer“ pre Frankovku, Rizling vlašský,
Veltlín červenobiely a na „Rísedi“ sa pestoval prevažne Portugal modrý (portogézia), Delavar biely
(delevár). Od nepamä sa v miestnych vinohradoch
pestovali aj stolové odrody, Chrupka biela, Ch. ružová, Matyás Királlynö, Tompa Mihály, ktoré pôvodne
zabezpečil pre vinohradníkov ešte gróf Esterházy.
Nešetrný prístup a (zne)užívanie poľnohospodárskej
pôdy, nekompetentné rozhodnu a „kompetentných
činovníkov“ je neraz vo výsledku zlým vysvedčením
spoločnos a každý takýto individuálny zločin na
pôde dopadne nakoniec nega vne na všetkých nás,
ale hlavne generácie po nás. Najúrodnejšie pôdy nie
raz i na lukra vnych pozemkoch súčasných i blízko
budúcich intravilánov obcí už dávno patria do červenej knihy ohrozených druhov. Ak sa nespamätáme
obrazne povedané – vyhynú.
Z postu garanta výstavy mi dovoľte vysloviť slová uznania celému organizačnému výboru poduja a pod
vedením predsedu pána Milana Slaného a poďakovať sa za vysokú úroveň výstavy, ktoré je pevnou súčasťou spoločenského diania v našej obci.
Teším sa na stretnu e s Vami v roku 2020 na 32. ročníku oblastnej výstavy vín v Bernolákove.
Ing. Vladimír Kováč
Degustátor pre senzorické posudzovanie vín
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BIELE VÍNO
Spolok záhradkárov zorganizoval 13. apríla
2019 v Kultúrnom dome 31. výstavu vín spojenú s verejnou ochutnávkou.
Pred výstavou sa 22. a 23. marca preberali
vzorky vín a následne 26.marca eto vína
hodno li trojčlenné komisie pod odborným
dohľadom Ing. Vladimíra Kováča, medzinárodného degustátora pre senzorické posudzovanie vín. Vína boli posudzované podľa
medzinárodného 100 bodového systému, pri
ktorom sa posudzuje:

ná, lebo sa prezentovali vinári nielen z Bernolákova ale i z Bra slavy, Chorvátskeho Grobu,
Dolných Orešian, Veľkého Bielu, Pezinka, Dolan, Viničného, Rače a Dudiniec.
Organizačný výbor dobre pripravil podmienky pre výstavu, kde i bežný konzument
či milovník vín sa cí príjemne. Pri stretnu
odborníkov i laikov sa dá o víne rozprávať,
porovnávať i získavať cenné nové vedomos
o spracovaní hrozna a výrobe kvalitného vína.
Na ochutnávke bolo viac ako 200 ľudí, ktorí odchádzali spokojní a ďakovali za príjemné
prostredie a atmosféru. Aj , ktorí sa zúčastnili prvýkrát si želali, aby sa výstava konala
každý rok, pretože sa i touto spoločenskou
udalosťou upevňujú priateľstvá a skvalitňuje
sa život v obci.
Za úspešný priebeh výstavy ďakujem organizačnému výboru, degustátorom i dobrovoľníkom, ako i obecnému úradu za ústretovosť a sponzorom za podporu. Hlavné
poďakovanie však patrí vinárom - vystavovateľom, ktorí poskytli svoje vína na výstavu.
Už teraz pozývam vinárov, milovníkov vín
i širokú verenosť na 32. Výstavu v roku 2020.

Vinárstvo

Vinárstvo

31. VÝSTAVA VÍN V BERNOLÁKOVE
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JÚL
1. 7. 1952 prišiel smerom od Ivanky prvý
kombajn a 4. júla sa začala prvá kombajnová žatva v Bernolákove.
3. 7. 1927 sa v Čeklísi narodila prof. Ľudmila Peterajová vyd. Vaculíková. Bola
historička umenia, spisovateľka, učila na
Vysokej škole výtvarných umení, bola
kurátorka výstav vo viacerých galériách.
3. 7. 1983 v Českých Budějoviciach zomrel učiteľ, maliar, spisovateľ Fran šek
Volf. V rokoch 1929 až 1930 bol riaditeľom ľudovej školy v Čeklísi. Narodil sa
1. 12. 1897 v Třeboni.
3. 7. 2003 bolo slávnostné otvorenie
Domu sociálnych bytov na Mostovej ulici. Celkové náklady na výstavbu a zariadenie dosiahli 3,3 mil. Sk.
4. 7. 1887 sa v dome č. 84 narodil Jozef
Kinčeš, starosta v období 1938 až 1939.
11. 7. 1853 sa v Bra slave narodil Mihály Antal Károly Mária Esterházy. Venoval sa rozmanitým ak vitám, predsedal niekoľkým uhorským spolkom, bol
jedným z prvých vlastníkov automobilu
v monarchii, bol cestovateľ a fotograf.
Pri kaš eli mal fotolaboratórium.

Predaj rodinného domu
v Bernolákove
Hviezdoslavova ulica
tel. 0901 711 628

17. 7. 1963 Pamiatkový úrad SR vyhlásil za nehnuteľné kultúrne pamiatky
v obci: Eszterházyovský kaš eľ, kaš eľsky park, kostol sv. Štefana kráľa, kaplnka
sv. Anny, stĺp hanby a pomník A. Bernoláka.
18. 7. 1870 sa v dome č. 123 narodil Daniel Frindrich, richtár v období 1920 až
1923.
25. 7. 1722 sa v Mikulove narodil Jakub
Fellner, staviteľ, majster neskorého baroka. Upravoval kaš eľ v Čeklísi.
25. 7. 1863 sa v dome č. 182 narodil Jakub Príkopský, starosta v období 1923
až 1927.
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28. 7. 1979 zomrel Jozef Mutkovič,
vládny komisár v obci od 14.3.1939 do
2.4.1945. Pochovaný je v Slávičom údolí
v Bra slave
29. 7. 1683 v blízkos Bernolákova desať sícová armáda na čele s cisárskym
generálom Karolom Lotrinským porazila
osmanské vojsko pašu Husajna. V boji

AUGUST
2. 8. 1782 sa v Rači narodil Štefan Prokeš, v Bernolákove sa oženil s Máriou
Fülöpovou a po jej smr s Teréziou Polgárovou. Ich potomkovia žijú v Bernolákove aj v súčasnos .
7. 8. 1959 sa stala najväčšia železničná
havária v Bernolákove.
9. 8. 1914 sa narodil Ľudovít Szalai,
predseda miestneho národného výboru
v období 1957 – 1971.
10. 8. 1775 sa konala hromadná svadba 12 sedliackych párov v parku pri
kaštieli. Zorganizoval ju gróf František
Esterházy. Novomanželia pochádzali
z obcí, ktoré patrili do panstva Esterházyovcov.
22. 8. 1831 zomrela prvá obeť epidémie
cholery v Bernolákove.
22. 8. 1951 v Bra slave začal vykonštruovaný proces „Biela légia“. O tri dni bol
vynesený rozsudok nad mladými mužmi
z Bernolákova: J. Kocka bol odsúdený
na 12 rokov odňa a slobody, M. Kinčeš
na 10 rokov, M. Satury a A. Jača boli odsúdení na 3 roky, V. Žovák na 2,5 roka
a Š. Buzgovič na 2 roky.
26. 8. 1977 JRD Pokrok so sídlom
v Chorvátskom Grobe (od r. 1973 bolo
jeho súčasťou JRD Bernolákovo) dostalo
od prezidenta republiky vyznamenanie
Rad práce.
29. 8. 1964 nová obecná knižnica bola
umiestnená v Kultúrnom dome. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo pri príležitos 20. výročia SNP.

SEPTEMBER
1. 9. 1938 sa v Čeklísi narodil Jozef Čapla, ktorý sa preslávil ako hokejista Slovana Bra slava.
1. 9. 1963 slávnostne otvorená Nová
škola na Komenského ulici.
1. 9. 1993 činnosť začalo Športové gymnázium v priestoroch PTŠ.
4. 9. 1932 sa uskutočnil I. ročník Štefánikovho maratónu. Štart bol na Hviezdoslavovom námes v Bra slave, v Čeklísi
bola obrátka a cieľ bol v Petržalke na
štadióne ŠK.

5. 9. 1866 bola v matrike zomretých na
fare v Bernolákove zaznamenaná prvá
obeť cholery. Posledná obeť zomrela
19. 10. 1866.
7. 9. 1413 bol v Bra slave prešetrovaný
prípad vraždy. Stolársky majster Hinc
Genglein preklal nožom Pavla Obrachta
v dome richtára v Čeklísi.
7. 9.1993 Pamiatkový úrad SR vyhlásil
memoriálnu kaplnku Jozefa Esterházyho za kultúrnu pamiatku. Nachádza sa
uprostred cintorína.
10. 9. 1825 sa v obci Bořenovice okr.
Kroměříž narodil Fran šek Odnechta.
S Máriou Blechovou založili bernolákovskú vetvu rodu.
12. 9. 1931 sa v Čeklísi narodil významný vodohospodár Július Binder.
12. 9.1935 sa v Čeklísi narodil jedinečný
futbalista Ján Popluhár.
15. 9. 1773 v Čeklísi zomrel farár Anton
Radič. Bol jezuita, spoluautor učebníc
fyziky.
15. 9. 1928 sa v Čeklísi narodil spevák
Jozef Kuchár.
17. 9. 1938 sa v Čeklísi narodil futbalista Ľudovít Cvetler. V drese Slovana
Bra slava získal Pohár víťazov pohárov (1969), bol majster Československa
(1970 – 71), víťaz Československého pohára (1962 – 63 a 1968). Je držiteľ striebornej medaily z olympijských hier 1964
v Tokiu.
17.9.1871 v Čeklísi v dome č. 131 zomrel
Anton Vörös de Magyarbél, pôsobil
tu ako katolícky farár v rokoch 1844 –
1871.
19. 9. 1715 sa v Pápe narodil budúci
uhorský kancelár Fran šek Esterházy.
Patrilo mu panstvo Čeklís.
21. 9. 1911 sa v Muránskej Dlhej Lúke
narodil MUDr. Štefan Roháč-Valach.
Bol obvodným lekárom v Bernolákove.
Ordináciu mal vo vtedajšom zdravotnom stredisku na Poštovej ulici. Zomrel
v roku 1984 v Bra slave.
22. 9. 1957 bol slávnostne posvätený
evanjelický kostol na Poštovej ulici. Základný kameň bol posvätený 10 rokov
predtým (14. 9. 1947) a hrubá stavba aj
so strechou stála do konca roka.
28. 9. 1842 v Čeklísi zomrel farár Anton
Bánik. Mal 82 rokov, na fare v Čeklísi žil
od r. 1795. Pravdepodobne bol najdlhšie
pôsobiacim kňazom v obci.

Bernolák 2/2019

Bernolák 2/2019

26. 7. 1914 na sviatok sv. Anny - patrónky obce, bola v Rakúsko-Uhorsku vyhlásená mobilizácia. Mladí muži z obce
narukovali na bojiská a 43 ich zahynulo.

padlo okolo 700 nepriateľov a podobný
počet sa dostal do zaja a. Vyhraná bitka prispela k víťazstvu nad osmanským
vojskom v bitke o Viedeň, ktorá bola
12. 9. 1683.

História

Inzercia

HISTORICKÝ KALENDÁR
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V decembri minulého roku sme založili Občianske združenie „Pingpong pre všetkých“,
ktoré združuje Bernolákovčanov - de , mládež a dospelých, ktorí majú radi stolný tenis.
Občianske združenie vzniklo s cieľom naučiť
hrať de stolný tenis, ukázať im, že stolný tenis je zábava a prilákať aj dospelých - rodičov,
starých rodičov..., pretože stolný tenis je pre
všetkých a umožňuje zmysluplne tráviť voľný
čas spoločne pri trénovaní a súťažení.

Tréningy a poduja a máme v telocvični Základnej školy v Bernolákove.
Medzinárodný stolnotenisový turnaj pre
neregistrované de a mládež sme ako prvé
poduja e zorganizovali 16. februára 2019 za
podpory starostu Bernolákova Richarda Červienku, riaditeľky ZŠ Bernolákovo Barbory Rigovej a Bra slavského samosprávneho kraja.
Na turnaji sa zúčastnilo 45 mladých „pingpongistov“ zo Slovenska (Horné Orešany, Dech-

ce, Lošonec, Pravenec, Chorvátsky Grob,
Záhorská Bystrica, Sološnica, Ras slavice
a Bernolákovo), z Čiech (Petrov) a Rakúska
(Bruck an der Leita).
Veľmi nás teší úspech de z Bernolákova, ktoré získali 1 zlatú a 3 bronzové medaily. Okrem
toho riaditeľka Barbora Rigová ocenila najlepšieho žiaka ZŠ Bernolákovo v kategórii do
12 rokov, ktorým bol Janko Dulai a v kategórii
13 až 15 rokov bol najlepším Samuel Poor.

Ďalší turnaj De a rodičov (starých rodičov)
sme zorganizovali spoločne s riaditeľkou
Základnej školy Barborou Rigovou v sobotu
4. mája 2019.
Súťažilo sa v zmiešaných štvorhrách vytvorených z rodičov a de . Spolu hralo 14 párov,
celkovo teda 28 účastníkov.
Rodičia a de si výborne zašportovali a strávili spoločne príjemnú sobotu v rodinnej atmosfére.
VÝSLEDKY
1. miesto
2. miesto
3.miesto
4. miesto

VÝSLEDKY

KATEGÓRIA DETÍ OD 6 DO 12 ROKOV
Poradie

Priezvisko a meno

Miesto

Štát

1. miesto
2. miesto
3.- 4. miesto

Dulaj Ján
Diškanec Matúš
Aksamitová Karin
Nguyen Oliver

Bernolákovo
Bruck an der Leitha
Bernolákovo
Bernolákovo

SVK
AUT
SVK
SVK

Priezvisko a meno

Miesto

1. miesto
2. miesto
3.- 4. miesto

Malíšek Timotej
Škandík Sebas án
Malacký Oliver
Poor Samuel

Horné Orešany
Ras slavice
Horné Orešany
Bernolákovo

Samuel Poór/ Ľuboš Šlosár
Oliver Nguen/ Ľuboš Poór
Erik Zemánek/ Dušan Zemánek
Natália Horáková/ Boris Horák

V mene Občianskeho združenia „Pingpong
pre všetkých“ ďakujem všetkým, ktorí prispeli k organizácii poduja - p. starostovi,
p. riaditeľke ZŠ, sponzorom, rodičom a ďalším členom OZ, bez ktorých by sa eto skvelé
poduja a neuskutočnili.

KATEGÓRIA MLÁDEŽ OD 13 DO 15 ROKOV
Poradie

Šport

Šport

„PINGPONG“ PRE VŠETKÝCH

Štát

SVK
SVK
SVK
SVK

KATEGÓRIA MLÁDEŽ OD 16 DO 18 ROKOV
Poradie

Priezvisko a meno

Miesto

1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto

Kešeľ Marek
Kočvara Vít
Žiga Dominik
Lipták Dušan

Sološnica
Petrov
Sološnica
Sološnica

Štát

SVK
CZE
SVK
SVK

Gabriela Mišíková Navarová

VATEK V BERLÍNE
na sety a odniesol si tak cennú trofej. Ivona Bronďošová bola vyhlásená za najlepšiu
hráčku turnaja. Mužský m
v zastúpení kapitán Miroslav
Káčer, Michal Kövesi, Dominik
Poór, Michal Zeman, Oliver
Mader, Filip Ištokovič a Ján
Timko rovnako ako ženský
m začal s pomalším rozbehom, ale nakoniec sa v náročnej konkurencii umiestnil na
výbornom 5. mieste. Turnaj

sprevádzala vynikajúca atmosféra, a okrem
športových úspechov si z Berlína prinášame
aj príjemné zážitky. Zároveň sa
chceme poďakovať Miroslavovi
Káčerovi a Ľubici Mečírovej za
organizáciu a príležitosť zúčastniť sa na turnaji.

Beáta Koššová

Bernolák 2/2019

Koncom mesiaca marec 2019 sa Športový
klub Vatek Bernolákovo zúčastnil na 48. medzinárodnom volejbalovom turnaji v Berlíne.
Tento rok sme mali zastúpenie tak v mužskom, ako aj ženskom kolek ve. Ženský m
v zložení kapitánka Ľubica Mečírová, Beáta
Sikhartová, Beáta Koššová, Ivona Bronďošová, Mar na Michalková a Jana Lapáčková
bojoval s váhavým začiatkom, no s každým
zápasom zlepšoval svoj výkon a nakoniec
sa prebojoval až do ﬁnále, kde zvíťazil nad
domácim mom „Rot-Weiss“ pomerom 2:0

Bernolák 2/2019
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PIETNY AKT
Druhý aprílový deň si obyvatelia Bernolákova
pripomenuli 74 rokov od oslobodenia obce
Červenou armádou. Pri tejto príležitos sa
pri pamätníku pripomínajúcom túto udalosť
stretli starosta obce, predstavitelia oblastnej i obecnej organizácie SZPB, žiaci základnej školy i de z materskej školy so svojimi
riaditeľkami i pedagógmi, a tak ež viacerí
občania Bernolákova. Po krátkom príhovore
starostu, predsedníčky SZPB, predsedu Oblastného výboru SZPB a básničky žiačky ZŠ
položili prítomní vence a ky ce k pamätníku
oslobodenia a poklonili sa pamiatke padlých.

Organizácia zdravotne pos hnutých Nádej
od začiatku roka pracuje na zrealizovaní
plánu činnos , ktorý bol prijatý na výročnej
členskej schôdzi. V marci členovia navš vili
predstavenie Dobrodružstvo pri obžinkoch
v SND. Pre zotavenie po zime bol zorganizovaný 6-dňový pobyt v kúpeľoch Piešťany.
Účastníci boli spokojní – využili liečebné procedúry aj pohyb v zdravom prostredí. 1. mája

v spolupráci s miestnou ZO SZPB (v ktorej
sme väčšina členmi), sa členovia zúčastnili
tema ckého zájazdu do obce Skýcov a navš vili zámok a Národný žrebčín Topoľčianky. 18. mája 40 členov absolvovalo výlet na
Moravu. Navš vili barokový zámok Slavkov
u Brna, s výborným výkladom sa previezli
po krajine, kde sa odohrala „Bitka troch cisárov“ v decembri r. 1805 a navš vili pamätnú

Mohylu mieru. Popoludnie patrilo prehliadke
hradu Špilberk v Brne, ktorý bol za čias Rakúsko-Uhorska známy ako väznica národov.
V rozbehnutej činnos budeme pokračovať
aj v ďalších mesiacoch.

Komunita

Komunita

Z ČINNOSTI OZP NÁDEJ

Alena Záhorcová
OZP Nádej

OD MOHYLY K MOHYLE...
Štyria chlapi Kiki, Braňo, Maťo a Ludo (2 bra a
Donáthoví z Bernolákova ) si uc li pamiatku
M.R. Štefánika svojim spôsobom. V sobotu
4. mája sa už o 4 hodine ráno stretli pri Mohyle v Ivanke pri Dunaji a vybrali sa po stopách od Mohyly k Mohyle. Celková trasa je
odhadom 101 km. Nie je to malý cieľ. Podotýkam, že manžel Mar n Donáth tréning
s turis kou nemá vôbec. „Nevadí, veď je to
o zdravotnom stave, psychike a presvedčení,“ vravel. Veľmi som im fandila a obávala sa
zároveň. Manžel zriadil skupinku so známymi
a rodinou, kde nám občas hodil nejakú fotku.

Trasa bola nasledovná: Ivanka pri Dunaji,
Kozí chrbát, Pezinská baba, Skalnatá, Skalka,
Anomova lúka, Červená hora, Havrania skala, Buková, Dobrá voda prameň, Skálie, Ostrá
úboč, Brezová pod Bradlom Mladosť, Brezová pod Bradlom námes e, Brezová pod Bradlom cintorín, Mohyla M. R. Štefánika.
Cesta ubiehala, chlapi kráčali za svojím cieľom. Po 22 hodinách, keď prešli už 65 km,
96554 krokov, museli svoju cestu ukončiť
pre nepriaznivé počasie (silný dážď a vietor).
Ich cesta sa skončila v kopcoch nad Bukovou. Určite správne rozhodnu e, hoci chla-

pi boli trochu sklamaní. Hlavný aktér, ktorý
akciu spískal, sa doma vyspal, vzal batoh na
plecia a nechal sa odviezť na miesto, kde
v noci skončili a pokračoval k vytúženému
cieľu. Prešiel ďalších cca 35 km, 50 000 krokov, aby došiel do cieľa – na Bradlo.
Chlapi, vôbec nevadí, že ste to nedali podľa
plánu. Pre nás ste aj tak veľkí hrdinovia. Máte
veľa nových zážitkov a skúsenos . Verím, že
si ešte podobnú akciu zorganizujete a cieľ
splníte.
Za nás fandiacich
Donáthová Jana
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Po historicky významnom „osmičkovom“
roku 2018 prišiel rok 2019, ktorý je pre našu
organizáciu nemenej dôležitý. Práve na tento
rok pripadli dve významné výročia.
Okrúhle 100. výročie tragického úmr a Generála M. R. Štefánika, ktoré sme si pripomenuli účasťou na pietnom akte kladenia
vencov pri Mohyle v Ivanke pri Dunaji (2. 5.
2019). Okrem členov ZO SZPB Bernolákovo
a vedenia obce, prijali pozvanie aj žiaci ZŠ spolu
s pani riaditeľkou, ktorí absolvovali pochod
z Ivanky pri Dunaji od Ma čného domu až na
Mohylu (3,5 km). Naše veľké poďakovanie
patrí starostovi obce Bernolákovo Mgr. Richardovi Červienkovi za ﬁnančnú pomoc pri
realizovaní tejto akcie.
Pamiatke na M. R. Štefánika sa budeme
venovať aj v júli. Pri príležitos 139. výročia
narodenia tohto významného vedca, vojaka,
diplomata a štátnika navš vime v Košariskách jeho rodný dom (faru, kde je zriadené
múzeum). Na Mohyle na Bradle, mieste posledného odpočinku tohto národovca, položíme veniec.
Ešte aj v septembri, cestou do Komárna si
spomenieme pri pamätníkoch v Dunajskej
Lužnej a Šamoríne na najväčšieho Slováka
v našej histórii.
Druhým významným výročím v novodobých dejinách je 75. výročie Slovenského národného povstania – hrdinského boja pro

fašizmu. Návštevou obce Skýcov (1. mája),
jednej zo 105 obcí vypálených nacistami sme
vzdali hold položením venca nevinným obeam pri miestnom pamätníku.
Dňa 29. augusta 2019 plánujeme navš viť srdce SNP Banskú Bystricu. Pri tejto príležitos
pre členov a sympa zantov pripravujeme jednodňový zájazd na celonárodné oslavy SNP.

Záverom iba toľko, že nielen v roku okrúhlych
výročí, ale pravidelne každý rok si ZO SZPB
Bernolákovo pripomína osobnos a udalosspojené národnooslobodzovacím hnu m
Slovákov.
Za ZO SZPB
Marta Brunovská
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Vraví sa, že počúvať cudzie rozhovory je
neslušné. Ale občas sú aj dôverné reči také
hlasné, že sa nedajú nepočuť. Takto som
raz v mojom rodisku zachy l na autobusovej zastávke rozhovor troch opilcov. Jeden
z nich chcel čosi povedať svojmu kamarátovi,
ale nechcel, aby to počul ten tre . A tak ho
požiadal, aby šiel trochu nabok, lebo to, čo
chcel povedať, bolo určené len pre kamaráta.
A ten nato (navyše sa zajakával): „A-a-a-ale aj
jjj-ja sa chcem s vami ka-ka-ka-kamará ť.“ Ten
rozhovor v podnapitom tóne vyznel úsmevne,
ale bol prejavom jednej dôležitej veci v našom
živote. Je ňou túžba po priateľstve. Človek
ako tvor sociálny má v sebe prirodzenú túžbu po rôznych formách asociovania s inými.
V živote stretávame množstvo ľudí. Okrem rodiny sú to spolužiaci, kolegovia
z práce, susedia, kamará z vojenčiny alebo
spoločníci z výletov, zájazdov, dovoleniek,
spolupacien z nemocnice alebo aj takí, s ktorými sa poznáme len tak z videnia. A tak slová
ako kolega, spoločník, kamarát, priateľ sa na
prvý pohľad zdajú ako synonymá. Ešte ako
vysokoškoláka ma oslovila kniha Les chemins
de l´ami é (Cesty priateľstva) od francúzskeho kňaza – jezuitu a odborníka v oblas psychosyntézy pátra Ignáca Leppa. Jedna z kapitol pojednávala o tom, čo nie je priateľstvo
(v zmysle, čo patrí do inej, hoci blízkej kategórie vzťahov). A tak trebárs pod spoločníkom
chápeme niekoho, kto patrí do tej istej par e,
ale bez toho, aby sme sa chceli bližšie poznať.
Kolegovia svoje vzťahy vymedzujú skôr na
profesionálnu oblasť. Na vyššej rovine stojí
kamarátstvo. Často ide o ľudí, ktorých spájajú určité spoločné ciele alebo ideály. Ale ešte
stále to nie je priateľstvo, nakoľko tu nie je
dôležitá osoba kamaráta, ale účasť na spoločnom zápase za nejakú (dobrú?) vec. Hoci
v priateľstve presahujeme seba samých, zároveň vďaka priateľstvu prežívame skutočnosť seba samých. Učíme sa dívať na svet aj
na seba nielen cez vlastnú op ku, ale aj očami
druhých. Spomínaný autor píše, že „priateľ-

stvo je tým krajšie a plodnejšie, čím vernejšie
ostáva každý z priateľov sebou samým. V priateľstve odhaľujeme a odkrývame to, čo sme,
ba hádam ešte viac, čím sme schopní stať sa“.
Samotný Ježiš Kristus napriek svojej božskej
prirodzenos neopovrhoval hodnotou priateľstva. Veľmi dobre sa cí l u trojice súrodencov z Betánie – Márie, Marty a Lazára. Vyslovene ich považoval za priateľov, hoci každý
z nich bol iný. Evanjelium nám zachytáva
jeho slová pri Poslednej večeri: „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí
jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože
som vám oznámil všetko, čo som počul od
svojho Otca.“ (Jn 15,15) Tieto slová adresoval apoštolom, kde ani jeden z nich nebol
kópiou toho druhého, ale každý (občas aj
svojským) originálom. Na fenoméne priateľstva je vždy obdivuhodné, ako je na jednej
strane dôležitá aj určitá spoločná báza (napr.
záujem o umenie, šport, duchovné ak vity atď.), ale zároveň práve hlboko osobná
podstata priateľstva sa prejavuje v tom,
v čom sa odlišujú, ba dokonca ani nezhodnú.
A tak sa stáva, že univerzitný profesor
a robotník zo stavebnej ﬁrmy sú vynikajúci
priatelia, alebo zanietený katolík si perfektne
rozumie s kolegom z práce, hoci ten je inej
viery alebo ateista. Napríklad novozákonné
Skutky apoštolov hovoria nielen o veľkej horlivos apoštola Pavla pri hlásaní evanjelia, ale
aj o tom, že niektorí predstavitelia pohanského kultu v Efeze (tzv. aziarchovia) mu boli priateľmi (porov. Sk 19,31). Pri zdôraznení toho,
ako rôznorodosť napomáha priateľstvám
a rozširuje ľudské obzory, rád spomínam
na atmosféru nácvikov chrámového zboru, aké som zažil v niekdajšej farnos
v bra slavskom Lamači. Ten spevokol ani
nemal oﬁciálny názov (keďže viacerí z nich
už boli v seniorskom veku, žartovne hovorili, že sa asi nazvú zbor Geriatrik :-)). Hoci ich
spájala hudba a spev, bolo obdivuhodné vidieť, aké krásne priateľské spoločenstvo vedeli vytvoriť ľudia, kde by sme našli mužov aj

ženy, osoby na vysokých postoch na ministerstvách, ale aj radových občanoch s ich manuálnou prácou v záhrade alebo v dielni, takých, ktorí výborne poznali noty, aj tých, ktorí
boli bez hudobného vzdelania, ale s perfektným sluchom. Zdá sa, že priateľstvo v sebe
nesie hlboko spirituálnu, priam mys ckú
pečať. Na túto duchovnú dimenziu priateľstva sa dívam s osobitnou úctou aj z pozície
kňaza. Tým, že po určitom čase sme „prevelení“ na iné miesto, vždy po príchode na nové
pôsobisko cí m od Boha ako požehnanie, že
tam nachádzam spriaznené duše, no zároveň
aj tých, s ktorými som sa poznal v predošlých farnos ach, si zachovávam vo svojom
srdci. Náboženský autor sv. Fran šek Saleský
v diele Filotea, ktoré sa stalo duchovnou klasikou, zdôrazňuje: „Čím vznešenejšie čnos
vás budú spájať, tým dokonalejšie bude aj
vaše priateľstvo“. A v podobnom duchu, hoci
s určitým upozornením na dvojznačnosť, je
formulované aj známe príslovie: „Povedz
mi, kto je tvoj priateľ, a ja poviem, kto si.“
V dnešnom svete nachádzame rôzne zoskupenia ľudí – charita vne združenia, aj zločinecké maﬁe, koaličné aj opozičné aliancie,
ľudí, ktorí vedia pozi vne spájať, aj takých,
ktorí priam chorobne ľudské spolunažívanie rozbíjajú. Nech je to naša schopnosť na
pozi vnych hodnotách vytvárať úprimné
priateľstvá, ktorou vieme chrániť ľudské
spoločenstvo pred devastujúcimi prejavmi
polarizácie a atomizácie. Na malú inšpiráciu
pridávam text židovskej večernej modlitby
v jeruzalemskom chráme (tzv. Dávidova pútnická pieseň) – slová starozákonného žalmu
(Ž 133): „Aké je dobré a milé, keď bra a žijú
pospolu. Je to sťa vzácny olej na hlave, čo
steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká
na okraj jeho rúcha. Sťa rosa na Hermone, čo
padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.“

Letel si vysoko, vznášal sa nad nami,
nesený veľkými túžbami, snahami.
Národ Ťa miloval, junač Ťa ľúbila,
Vlasť drahá na slávu veniec Ti uvila.
Dnes ležíš na Bradle, rodná zem nad Tebou
nebe sa usmieva krásou a velebou.
Bil si sa za rovnosť s rotami zlosyna,
túžil si za pravdou – Pravda Ťa objíma.
Dnes si už slobodný syn svetla, Všehomier,
berie Ťa v náruč i Poznania jasný mier.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
môže časopis Bernolák v Spoločenskej rubrike zverejniť len údaje osôb, ktoré dajú písomný súhlas na spracovanie
osobných údajov v tejto rubrike.
Fyzické osoby, ktoré budú mať záujem o zverejnenie svojho jubilea, sobáša, narodenia dieťaťa a pod. v Spoločenskej
rubrike v časopise Bernolák, budú mať možnosť vyplniť príslušné tlačivo so súhlasom na ref. matriky na Obecnom úrade
Bernolákovo, resp. toto tlačivo bude zverejnené a vyplniteľné na webovej stránke obce www.bernolakovo.sk. Na základe
tohto písomného súhlasu budú môcť byť narodenia de , sobáše a úmr a našich spoluobčanov zverejnené v časopise
Bernolák.
O zverejnenie v časopise Bernolák v zmysle nových nariadení GDPR
požiadali rodičia dieťatka:
Alexej Szalai
ktorý sa šťastným rodičom narodil vo februári 2019.

ZÁPIS DO PAMÄTNEJ KNIHY

Branislav Čaniga
bernolákovský farár

POCTA GENERÁLOVI MILANOVI RASTISLAVOVI ŠTEFÁNIKOVI
4. mája tragicky zahynul generál Milan Ras slav Štefánik. Je
to už 100 rokov, čo stojí mohyla neďaleko le ska v Ivanke pri
Dunaji na mieste, kde sa z neznámych príčin zrú lo lietadlo.
Naša generácia sa učila o živote a pôsobení tohto významného
štátnika, vedca, cestovateľa a zakladateľa cudzineckých légií,
v ktorých bojovali aj Slováci. Tam získal aj vojenskú hodnosť generála. Spolu s Tomášom G. Masarykom sa po ukončení I. svetovej vojny zaslúžil o vznik 1. ČSR. V školách sa konali slávnos
pri tejto spomienke. Spolu s rovesníkmi z Ivanky pri Dunaji sme
sa zúčastňovali pochodu k mohyle. Som rada, že pri tomto výročí sa dostalo úcty tomuto veľkému a významnému štátnikovi
i tým, že v celoštátnej súťaži RTVS získal tul Najväčší Slovák.

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV V SPOLOČENSKEJ RUBRIKE

Spoločenská rubrika

Názory a postrehy

HODNOTA PRIATEĽSTVA

Dňa 6.4.2019 sa v kultúrnom dome konal Slávnostný zápis de
do Pamätnej knihy obce Bernolákovo.

Úryvok z básne Náš Ikarus
od Vladimíra Roya,
ktorú som recitovala v škole.
Eva Š cová z Obilnej ulice

K SVIATKU DŇA MATIEK
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Anjelským pozdravom vítame Ťa,
nebeská ma čka, patrónka Slovenska.
Vrúcne vďaky prinášame a loretánske litánie
odriekame v tento krásny májový čas,
vôňa orgovánu a ruží nech krášli v kostole
Tvoj obraz vzácny.
Tento deň v kalendári (12. máj) nech láskou zažiari

v očiach synov, dcér a vnukov ešte veľa rokov.
Láskou k svojej mame a pobozká zodraté dlane,
ktoré hrejú neustále.
Stále je tu s nami, od malička bozkáva nám líčka
a neskôr, keď vyle me z hniezda,
sprevádza nás a žiari ako hviezda.
Eva Š cová z Obilnej ulice

Bernolák 2/2019

Bernolák 2/2019

Venované všetkým mamám, babkám, prababkám, krstným mamám, tetám, a všetkým vám, ktoré nás ľúbite.
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VÝSLEDKY VOLIEB V BERNOLÁKOVE
Okrsok Okrsok Okrsok Okrsok Okrsok Okrsok CELKOM
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
Počet zapísaných voličov v zozname voličov
1013
1162
895
887
1125
966
6048
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
644
771
534
425
713
682
3769
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
638
771
533
424
709
679
3754
Zuzana Čaputová, Mgr.
313
465
264
202
423
453
2120
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
106
94
95
53
80
52
480
Štefan Harabin, JUDr.
68
85
72
58
73
63
419
Fran šek Mikloško, RNDr.
62
27
24
34
51
37
235
Marian Kotleba, Ing. Mgr.
43
48
28
29
35
28
211
Milan Krajniak, Bc.
21
20
20
17
11
14
103
Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.
13
12
14
18
22
20
99
Béla Bugár, Ing.
6
10
7
3
8
8
42
Mar n Daňo
3
3
5
3
2
2
18
Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.
1
3
2
1
1
1
9
Róbert Švec, Mgr.
0
3
1
2
1
0
7
Robert Mistrík, Dr. Ing.
0
0
0
3
1
0
4
Ivan Zuzula, RNDr., CSc.
1
1
1
0
0
1
4
Bohumila Tauchmannová, Ing.
0
0
0
1
1
0
2
József Menyhárt, PaedDr., PhD.
1
0
0
0
0
0
1

VOĽBY PREZIDENTA SR - I. KOLO 16. 3. 2019

VOĽBY PREZIDENTA SR - II. KOLO 30. 3. 2019
Počet zapísaných voličov v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet platných hlasov odovzdaných pre oboch kandidátov
Zuzana Čaputová, Mgr.
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

Okrsok
č. 1
1023
551
541
365
176

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 25. 5. 2019

Okrsok
č. 2
1172
675
669
506
163

Okrsok
č. 3
896
460
455
293
162

Okrsok
č. 1
Počet zapísaných voličov v zozname voličov
1020
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
336
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú poli ckú stranu, poli cké hnu e alebo koalíciu
327
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia
90
Sloboda a Solidarita
43
SMER - sociálna demokracia
27
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
28
Kresťanská únia
58
Kresťanskodemokra cké hnu e
20
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnos (OĽANO)
12
Slovenská národná strana
22
SME RODINA - Boris Kollár
6
Kresťanská demokracia - Život a prosperita
3
KOREKTÚRA - Andrej Hryc
3
Strana zelených Slovenska
0
NÁRODNÁ KOALÍCIA
3
MOST - HÍD
1
DOPRAVA
4
PRIAMA DEMOKRACIA
0
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2
Koalícia KSS, VZDOR - strana práce
1
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
1
HLAS ĽUDU
0
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
0
DOMA DOBRE
1
NAJ -Nezávislosť a Jednota
1
Strana práce
1
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
0
Demokra cká strana
0
Strana tolerancie a spolunažívania
0
Maďarská kresťanskodemokra cká aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
0
Strana rómskej koalície - SRK
0
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
0
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov
0

Bernolák

Okrsok
č. 4
891
362
360
246
114
Okrsok
č. 2
1215
383
378
140
55
46
37
13
16
25
15
7
6
4
1
3
2
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0

Okrsok
č. 3
880
243
238
65
28
39
24
15
11
17
13
5
4
1
6
2
0
0
0
2
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Okrsok
č. 5
1144
644
631
487
144
Okrsok
č. 4
872
193
192
44
20
27
25
18
13
13
8
7
1
3
2
1
1
1
0
2
0
1
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Poznámka

vzdal sa kandidatúry

vzdal sa kandidatúry

Okrsok
č. 6
950
591
583
465
118
Okrsok
č. 5
1130
406
403
122
66
33
36
33
35
18
16
19
2
5
6
2
1
0
5
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0

CELKOM
6076
3283
3239
2362
877

Okrsok CELKOM
č. 6
978
6095
337
1898
327
1865
122
583
55
267
15
187
19
169
18
155
33
128
19
104
9
83
11
55
4
20
3
19
4
19
3
14
4
9
1
7
2
7
0
7
1
6
0
4
1
4
0
4
1
4
0
4
2
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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